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31

dr.P.K.Peerlkamp

Verdampingsonderzoekmet
lysimeters teGroningenenin
deRottegatspolder.

ir.P.Boekei,ir.G.J.
Kolenbrander,dr.P.K.
Peerlkamp,ing.J.Ris,dr.J.J.
Schuurman,dr.L.K.Wiersum

Beschrijving enverklaringvan
veranderingenindevruchtbaarheidvandegrondonderinvloed
vanhetweer.

dr.P.K.Peerlkamp

Bestrijdingvanhetstuivenvan
grondenanderematerialenom
economischeenhygiënische
redenen.

ir.P.Boekei

Invloedvandekalktoestand opde
structuurvankleigronden.
Vergelijkend structuuronderzoekopFrieseenGroningse
klei-enzavelgronden.

116

139

ir.P.Boekei,ir.G.J.
Kolenbrander,dr.P.K.
Peerlkamp,ing.J.Ris,dr.J.J.
Schuurman,dr.L.K.Wiersum

Beschrijving enverklaringvan
veranderingenindevruchtbaarheid
vandegrondonderinvloedvanhet
weer.

190

ir.P.Boekei,dr.L.K.
Wiersum,dr.ir.J.vander
Boon

Deoorzakenvangroeistoornissen
vanfruitbomen (metnameCox's
OrangePippin)opjongezeekleigronden.

192

ir.P.Boekei

Invloedvandebodemstructuur
opdegroeivanerwtenentulpen.

207

Onderzoeknaardebodemstructuur
opklei-enzavelgrondeninZuidwest-Nederland enoplössgronden
inLimburg.

224

Onderzoeknaardeinvloedvan
fysischebodemeigenschappenophet
optredenvanT-ziekte.

248

ir.P.Boekei

Dewisselwerking tussende
bodemstructuur enhetgebruik
vangrassportvelden.

256

Structuurverandering onderinvloedvanbouwplan,vruchtopvolgingengrondontsmetting.

264

Behoudenverbeteringvande
structuurvankleigrondendoor
organischebemesting.

265

Behoudenverbeteringvande
structuurvanzand-,zavel-en
kleigrondendooraanpassingvan
deontwateringstoestand.

t269

ir.P.Boekei,dr.ir.J.van
derBoon,dr.L.K.Wiersum

Kunstmatige substratenvoorhet
trekkenvanbloembollen.

298

ir.P.Boekei

Destevigheid,gladheid endoorlatendheidvangrassportvelden.

295

ing.D.J.C.Knottnerus

Indringingvandevorstinde
grondonderopverschillendemanierengezaaidewinterrogge(i.v.m.
aardappelopslag).

ir.C.vanOuwerkerk,
ir.A.E.R.Mes

Invloedvanvochtgehalteendichtheidopdereologischeeigenschappenvandegrond.

t125

t217

Invloedvanverschillendefactorenopdestructuurvanhet
zaaibed endekiemingende
eerstegroeivanhetgewas.
dr.A.J.deGroot,ir.C.
vanOuwerkerk,ir.A.E.R.Mes

Onderzoeknaardemengendewerking
vangrondbewerkingswerktuigendoor
toepassingvanmerktechniekenen
activeringsanalyse.

ir.C.vanOuwerkerk,
ir.A.E.R.Mes

Ontwikkelingvaneenvoudige
meetmethodenvoordestevigheid
vandetoplaagvangrassportvelden.

t266

ir.C.vanOuwerkerk,
ir.A.E.R.Mes

Debetekenisvanverschillende
grondbewerkingssystemenvoorhet
behoud ofdeverbeteringvanhet
producerendvermogenvandegrond.

t267'

ir.C.vanOuwerkerk,
ir.A.E.R.Mes

Invloedvandereologischeeigenschappenvandebovengrond opde
bewerkbaarheid,deberijdbaarheid
endegeschiktheid voorrecreatief
gebruik.

xt262

AfdelingSCHEIKUNDEVANDEGROND
dr.A.J.deGroot

Genesevanspoorelementenin
estuariumgrondenenmariene
sedimenten.

t127

dr.W.vanDriel,dr.A.J.de
Groot,R.Boxma

Bindingvanspoorelementenaan
(componentenvan)deorganische
stof.

t217

dr.A.J.deGroot,Ir.C.van
Ouwerkerk,ir.A.E.R.Mes

Onderzoeknaardemengendewerking
vangrondbewerkingswerktuigendoor
toepassingvanmerktechniekenen
activeringsanalyse.

dr.A.J.deGroot,K.H.
Zschuppe

Zwaremetaleninfluviatieleen
marieneecosystemen.

dr.W.vanDriel

Derolvansynthetischeennatuurlijkemetaalchelatenbijdevoeding
vandeplant.

255
29

96

t127

244

t 53

156

Oorzakenvandeschadelijkeinvloed
vanstadsvuilcompostoptuinbouwgewassen.
dr.W.vanDriel,dr.A.J.
deGroot,R.Boxma

Bindingvanspoorelementenaan
(componentenvan)deorganische
stof.

dr.W.vanDriel

Betekenisvandezware-metaalcontaminatievoordeplantevoeding.

dr.ir.H.A. Sissingh,ing.
J.Ris

Ontwikkeling entoetsingvan
grondonderzoekopbasisvande
meestoplosbarefractievanhet
fosfaat indegrond.

dr.ir.H.A. Sissingh

Chemischonderzoekoverhetin
oplossinggaanenfixerenvan
fosfaatindegrond.

176

268

294

Incidenteelchemischonderzoek
alsbegeleidingvantoegepast
onderzoek.
ir.J.Prummel,dr.ir.H.A.
Sissingh,ir.P.deWilligen

Veranderingenindefosfaattoestandvanbouwland oplange
termijn.

dr.ir.H.A.Sissingh

Voorkomenengedragvanfosfaat
inslibenwatervandeNederlandse
delta.

AfdelingPLANTEVOEDING
134

t 139

180

dr.L.K.Wiersum

Bepalingvandebetekenisvan
aanvoervanionenmetdoor
wortelsaangezogenwatervoorde
voedingderplant.

ir.P.Boekei,ir.G.J.
Kolenbrander,dr.P.K.
Peerlkamp,ing.J.Ris,dr.
J.J. Schuurman,dr.L.K.
Wiersum.

Beschrijvingenverklaringvan
veranderingenvandevruchtbaarheidvandegrondonder
invloedvanhetweer.

dr.L.K.Wier

Groei,functieenafsterving
vanwortels inhetgebiedvan
geringeofonvoldoendezuurstofvoorziening,metbijzondere
aandachtvoordetulp.

sum

Redistributievancalcium,mangaanenijzerindeplant.

188

t190

ir.P.Boekei,dr.L.K.
Wiersum,dr.ir.J.vander
Boon

Deoorzakenvangroeistoornissenvanfruitbomen (metname
Cox'sOrangePippin)opjonge
zeekleigronden.

t269

ir.P.Boekei,dr.ir.J.van
derBoon,dr.L.K.Wiersum

Kunstmatige substratenvoorhet
trekkenvanbloembollen.

dr.L.K.Wiersum

Bepalingvanhetzuurstofverbruikvaneenwortelstelselgedurendezijnontwikkeling.

275

Metingvandoorvoersnelhedenvan
mineralen (ionflux)enwateraan
hetworteloppervlak.

+297

159

dr.B.J.vanGoor

Fysiologische ziektenvantuinbouwgewassen:Storingeninhet
kaliummetabolismevantomaten
(waterziek).

226

22

Fysiologische ziektenvantuinbouwgewassen:Storingeninhet
calciummetabolismevanappels
(stip)entomaten(neusrot).

dr.J.J. Schuurman

Verband tussenbodemstructuur
enwortelontwikkeling.

23

Invloedvanstikstofopdewortelontwikkeling.

24

Bruikbaarheid vankunstmatige
profieleninbetonnenbuizenvoor
delandbouwkundigewaardering
vanbodemprofielen.

(132

dr• J.J.Schuurman

Dewortelontwikkeling van ingezaaid enoud grasland op enkele
grondsoorten.

133

t 139

175

Invloed van de grondwaterstand
op de wortelontwikkeling.

ir. P. Boekei,ir. G.J.
Kolenbrander,dr. P.K.
Peerlkamp, ing.J. Ris,dr.J.J.
Schuurman,dr.L.K. Wiersum

Beschrijving enverklaring vanveranderingen inde vruchtbaarheid
van de grond onder invloed van
hetweer.

dr. J.J.Schuurman

Onderzoek naar de wortelontwikkelingvan jong grasland inverband met het optreden van structuurveranderingen en sukkeljaren.

227

Bewortelbaarheid van verschillende
bodemprofielen.

243

De betekenisvan morfologische
detaileigenschappen van wortels
voor de groeivan monocotyle
gewassen.

276

Onderzoek naar de invloed van
de diepteligging van verdichte
lagen inhet profiel op de
wortelontwikkeling.

246

dr. C.H.E. Werkhoven

247

Waardering van langzaamwerkende
stikstofmeststoffen.
Nadere karakterisering van de
beschikbaarheid van K en Cavoor
het gewas,rekening houdend met
hunvoorraad,naïevering enbeweging naar het worteloppervlak.

Afdeling BIOLOGIEVAN DE GROND
129

dr. H.van Dijk

215

t 271

t 278

+t 303

12

Karakterisering van organische
meststoffen enpotgronden in
het laboratorium.
Omzettingen van het fumigatiemiddel DD inde grond.

ir.L.C.N,de laLande Cremer,
dr. H.vanDijk,drs.H.G. van
Faassen.

Bestrijding van de stankvanmest
door regulering van demicrobiologische omzettingen.

dr.H.vanDijk,drs.H.G. van
Faassen,E.H. Bruins

Laboratoriumonderzoek gericht op
de optimalisering van debiologische afbraak vanmest engier.

drs. H.G, vanFaassen,dr.H,
van Dijk

Laboratoriumonderzoek gericht op
een optimalewinning vanmicrobiëlebiomassa uitmest.

E.H. Bruins

Ontwikkeling van eenmicrobiologische bepalingsmethode voorbestendige en aantastbare organische
stof indegrond.

-8
.257

drs.H.G,yanFaassen

Omzettingenvankwikverbindingenindegronddoormicroben.

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

Bestrijdingvandestankvan
mestdoorreguleringvande
microbiologischeomzettingen.

dr.H.G.vanFaassen

Deinvloedvanhetfungicide
benomylopmetabolischeprocessenindegrondenopde
bacteriën-enactinomycetenpopulaties.

dr.H.vanDijk,drs.H.G.
vanFaassen,E.H.Bruins

Laboratoriumonderzoek gerichtop
deoptimaliseringvandebiologischeafbraakvanmesten
gier.

+t303

drs.H.G.vanFaassen,dr.H.
vanDijk

Laboratoriumonderzoek gerichtop
eenoptimalewinningvanmicrobiëlebiomassauitmest.

+t302

dr.G.R.Gerritse

Verplaatsing enmineralisatie
vanorganischefosforverbindingenuitstalmestengierin
degrond.

drs.G.Jager

Rizosfeerdynamiek;afgiftevart
organische stoffendoordewortels,specifiteitvanmicro-organisment.o.v.bepaaldegewassenmedeinverbandmetvruchtwisseling envoorkomenvan
wortelparasieten.

t271

273

t278

10

13

Invloedvandrogenenvanbevriezenvangrondopdeafbraakvan
organischestof.

14

Deinvloedvanorganischebemestingopdeafbraakvan
bestendigehumus.

t 139

ir.P.Boekei,ir.G.J.
Kolenbrander,dr.P.K.
Peerlkamp,ing.J.Ris,dr.J.J.
Schuurman,dr.L.K.Wiersum

Beschrijving enverklaringvan
veranderingen indevruchtbaarheidvandegrondonderinvloed
vanhetweer.

t212

dr.ir.Th.J.Ferrari,ir.G.J.
Kolenbrander,ir.P.deWilligen

Simulatievandestikstofhuishoudingvandegrond.

ir.G.J.Kolenbrander

Eutrofiëringvanhetoppervlaktewateralsgevolgvanuitspoeling
vanplantevoedende stoffenin
agrarischegebieden.

249

Deinvloedvandegrondwaterstandopdeverliezenvanstikstofenenkeleandereplantevoedendestoffeninlysimeters.

250

214

ir.G,Lebbink

DeinvloedvanhetfumigantDD
opdesamenstellingvandemicrofloravandegrond,vooralbij
herhaaldetoepassing.

ir.G.Lebbink

NeveneffectenvangrondontsmettingmetnatriumN-methyldithiocarbamaat (SMDC,Metam,
Vapam),inhetbijzondert.a.v.de
microfloravandegrond.

dr.ir.H.A.Sissingh,
ing.J.Ris

Ontwikkeling entoetsingvan
grondonderzoekopbasisvan
demeestoplosbarefractievan
hetfosfaatindegrond.

ing.J.Ris

Fluctuatiesvandevruchtbaarheid
vandegrondontstaanonder
invloedvanhetweer,alsoorzaak
vanverschilleninjaarlijkse
opbrengsten.

t139

ir.P.Boekei,ir.G.J.
Kolenbrander,dr.P.K.
Peerlkamp,ing.J.Ris,dr.J.J.
Schuurman,dr.L.K.Wiersum

Beschrijvingenverklaringvan
veranderingen indevruchtbaarheid
vandegrondonder invloedvan
hetweer.

t282

ing.J.Ris,ing.B.vanLuit

Onderricht inmethodenvan
onderzoekenvanbewerking
vandeverkregenresultaten.

274

t 53

98

AfdelingBEMESTINGINDELANDBOUW
t 163

dr.ir.K.W.Smilde,ir.J.
Prummel,ing.H.Loman,ing.J.
Lubbers

Hulpbijonderzoekvanandere
instantiesenkortlopendeonderzoekingenbetreffendeanorganischebemesting enmeststoffen.

t 189

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

Diagnoseenvastleggingvan
verschijnselenvangebreken
overmaatinland-entuinbouwgewassen.

t 197

dr.ir.K.W.Smilde,ing.B.
vanLuit

De spoorelementenvoorziening
vanplantenopveensubstraten.

t219

dr.ir.K.W.Smilde,ingB.van Optredenvankoper-enzinkLuit
gebrekingewassenenrassenin
land-entuinbouw.

220

dr.ir.K.W.Smilde

+296

t235

Spoorelementproblemenindebosbouw.
Bruikbaarheid vanrioolslibals
substraatvoorloofhoutsoorten.

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.
ir.K.Dilz,ing.G.H.Arnold

Toetsingvandelandbouwkundige
waardevaninontwikkeling
zijndemeststoffen.

10

t 285

288

dr.ir.K.Dilz,ingG.H.
Arnold

ing.G.H.Arnold

Invloedvandestikstofbemesting
opdeopbrengstendebakkwaliteitvantarwe.

289

233

Invloedvanstikstofhoeveelheid
opontwikkeling,opbrensten
kwaliteitvanmais.

Dewerkingvankalkammonsalpeter
(magnesiumhoudend)inverband
metdemineralesamenstelling
onderomstandighedenvanhoge
K-aanvoer.
dr.ir.P.F.J.vanBurg,
J.Postmus

Invloedvanstikstofopdegrasgroeiinhetvroegevoorjaar.

t235

dr.ir.P.F.J.vanBurg,
dr.ir.K.Dilz,ing.G.H.
Arnold

Toetsingvandelandbouwkundigewaardenvaninontwikkeling
zijndestikstofmeststoffen.

t281

dr.ir.P.F.J.vanBurg,
dr.ir.K.Dilz

Dewerkingvanureumals
stikstofmeststof.

dr.ir.P.F.J.
A.Brak (CSV)

Invloedvandeveebezettingop
destikstofbehoefteenhergroeisnelheidvangras.

283

vanBurg,

t284

dr.ir.P.F.J.vanBurg,G.J.G.
Rauw,J.Postmus

t286

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.ir.BemestingswaardeentoepassingsK.Dilz,ing.J.H. Schepers
mogelijkhedenvanvloeibare
meststoffen,inhetbijzonder
vanmeststofoplossing.

t290

dr.ir.P.F.J.vanBurg,
G.J.G.Rauw,J.Postmus

Hetgroeiverloopvangraslandende
stikstofreactiegedurendehet
seizoen.

dr.ir.P.F.J.vanBurg

Deinvloedvanhetgebruik
vanzeergrotehoeveelheden
dierlijkeorganischemestop
debehoefteaankunstmeststikstof
vangrasland,dekwaliteitvande
zodeenvanhetgras,enopde
indringingvanmineraleninhet
bodemprofiel.

dr.ir.
dr.ir.
Arnold

Toetsingvandelandbouwkundige
waardevaninontwikkeling
zijndemeststoffen.

291

t235

P.F.J.vanBurg,
K.Dilz,ing.G.H.

Dehergroeisnelheid vangraslandinafhankelijkheid vande
zwaartevandevoorafgaande
snedeenvandehoogtevande
voorafgaandestikstofgift.

11

t281

dr.ir.P.F.J.vanBurg,
dr.ir.K.Dilz

Dewerkingvanureumals
stikstofmeststof.

t285

dr.ir.K.Dilz,ing.G.H.
Arnold

Invloedvanstikstofhoeveelheid opontwikkeling,opbrengst
enkwaliteitvanmais.

t286

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.ir.
K.Dilz,ing.J.H.Schepers

Bemestingswaarde entoepassingsmogelijkhedenvanvloeibaremeststoffen,inhetbijzondervanmeststofoplossingen-

t287

dr.ir.K.Dilz,ing.J.H.
Schepers

Deinvloedvangroeiregulatoren
engewasbeschermingsmiddelenop
hetmetstikstofbemestingte
bereikenopbrengstniveauvan
granen.

dr.ir.K.Dilz,A.Brak (CSV)

Invloedvanhetgebruikvan
grotehoeveelhedendierlijke
organischemestbijdeverbouw
vanmaisopdestikstofbehoefte
vanhetgewasenopdeindringing
vanvoedingsstoffeninhetbodemprofiel.

ir.J.A.Grootenhuis

Waarderingvanveeljarige
organischebemestingopklei-en
zavelgrond entoepassingin
bedrijfsverband.

293

50

87

43

Betekenisvanvruchtopvolging
voorakkerbouwopklei-en
zavelgronden.
ir.S.deHaan

Betekenisvanorganischemeststoffenvoordestikstofvoeding
vandegewassenendehumushuishoudingvandegrond.

168

Hoeveelheid enhoedaniheidvan
deorganische stofinverschillendekorrelgroottefractiesvan
degrond.

246

Waarderingvanlangzaamwerkende
stikstofmeststoffen.

254

Toepassingsmogelijkhedenvan
stedelijkeenindustriëleorganischeafvalstoffenalsmeststof
engrondverbeteringsmiddel.

42

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Invloedvanorganischebemesting
ophetgehaltevandegrondaan
organischestof.

12

47

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

48

Invloedvanhetonderwerkenvan
stroopdebodemvruchtbaarheid.
Deinvloedoplangetermijnvan
stalmestophetproduktievermogenvanzandgraslandende
kwaliteitvandezode.

99

OorzaakenbestrijdingsmogelijkhedenvandeT-ziekte.

112

Bepalingvannormenengebruikswaardevanmeststofbalansen.

199

Deinvloedvan.dunnemestopde
kalihuishouding enopdebotanischesamenstellingvangrasland.

222

Oplossingvanhetvraagstukvande
verwerkingvanmestoverschotten.

t271

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

Bestrijdingvandestankvanmest
doorreguleringvandemicrobiologischeomzettingen.

t163

dr.ir.K.W.Smilde,ir.J.
Prummel,ing.H.Loman,ing.
J.Lubbers

Hulpbijonderzoekvanandere
instantiesenkortlopendeonderzoekingenbetreffendeanorganische
bemesting enmeststoffen.

ing.H.Loman

Onderzoeknaardezwavelbehoefte
vangrondengewas.

ing.J.Lubbers

Waarderingvanveeljarigeorganischebemestingopzand-en
dalgrond.

185

49

119

Organischeenmineralebemesting
ophumusarme zandgrond inonderlingverband.

t 163

dr.ir.K.W.Smilde,ir.J.
Prummel,ing.H.Loman,ing.
J.Lubbers

Hulpbijonderzoekvanandere
instatiesenkortlopendeonderzoekingenbetreffendeanorganische
bemestingenmeststoffen.

t197

dr.ir.K.W.Smilde,ing.B.
vanLuit

De spoorelementenvoorziening
vanplantenopveensubstraten.

t219

t282

Optredenvankoper-enzinkgebrek
ingewassenenrasseninlandentuinbouw.
ing.J.Ris,ing.B.van
Luit

Onderricht inmethodenvan
onderzoekenvanbewerkingder
verkregenresultaten.

13
66

ir.J.Prummel

69

+ 95

97

Fosfaatbemestingvangrasland
opfosfaatvastleggendeijzerhoudendegronden.
Invloedvanbodemenbemesting
opdeMg-enK-gehaltenvan
weidegras.

ir.R.Reudèrink,ir.J.
Prummel

Aangelegenheden inverband
methetMeststoffenbesluit.

ir.J.Prummel

Wijzeentijdvantoediening
vankunstmeststoffen.

142

Invloedvangroenbemestingen
structuuropdebeschikbaarheid
vanbodemfosfaat.

145

Bemestingvangrovetuinbouwgewassenoplandbouwgronden.

t163

183

dr.ir.K.W.Smilde,ir.J.
.Prummel,ing.H.Loman,ing.
J.Lubbers

Hulpbijonderzoekvanandere
instantiesenkortlopendeonderzoekingenbetreffendeanorganische
bemestingenmeststoffen.

ir.J.Prummel

Verloopvandekalitoestand
opbouwland.
Toetsingvangrondonderzoekop
kaliopovergangsgronden.

193

t268

280
t284

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

Veranderingenindefosfaattoestandvanbouwland oplange
termijn.

G.J.G.Rauw

Gedeeldestikstofbemesting
bijaardappelen.

dr.ir.P.F.J.vanBurg,
G.J.G.Rauw,J.Postmus

Dehergroeisnelheid vangrasland
inafhankelijkheidvande
zwaartevandevoorafgaande
snedeenvandehoogtevandevoorafgaandestikstofgift.
Hetgroeiverloopvangrasland
endestikstofreactiegedurende
hetseizoen.

t290

292

t 95

G.J.G.Rauw

ir.R.Reudèrink,ir.J.
Prummel

Deinvloedvandep'Hvande
grondopheteffectvanstijgende
stikstofgiftenopdeopbrengst
endekwaliteitvanhetgras.
Aangelegenheden inverbandmet
meststoffenbesluit.

14
252

ing.F.RiemVis

Deoptimalebemestingbijaanlegenonderhoudvansportvelden.
Mogelijkheden totgebruikvan
afvalwatervanaardappelmeelfabriekenoplandbouwgronden.

270

+299

Bet^cenisvanhethumusgehalte
voordekwaliteitvandetoplaag
envoordegrasmatvansportvelden.Kwantitatievebenadering
vandebeheersingvanhethumusgehalte.

+300

Stikstofbemestingvangrassportvelden;hoeveelheid,verdeling
overhetseizoenenmeststofvorm.

+301

OnderzoeknaardeoptimalepH
endeoptimalefosfaat-enkalivoorzieningbijaanlegenonderhoudvangrassportvelden.

208

ing.J.Ris

Vaststellingvandeeconomisch
verantwoorde fosfaatgiftop
bouwland inafhankelijkheidvan
defosfaattoestand vandegrond.

280

ing.J.H.Schepers

Gedeeldestikstofbemestingbij
aardappelen.

t286

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.
Bemestingswaardeentoepassingsir.K.Dilz,ing.J.H.Schepers mogelijkhedenvanvloeibare
meststoffen,inhetbijzonder
vanmeststofoplossing.

t287

dr.ir.K.
Schepers

144

t212

253
t268

Dilz,ingJ.H.

Deinvloedvangroeiregulatoren
engewasbeschermingsmiddelen
ophet.metstikstofbemesting
tebereikenopbrengstniveauvan
granen.

ir.P.deWilligen

Onderzoeknaardebetekenis
vandekalktoestandvande
ondergrond.

dr.ir.Th.J.Ferrari,ir.
G.J.Kolenbrander,ir.P.de
Willigen

Simulatievandestikstofhuishoudingvandegrond.

ir.P.deWilligen

Beheersingvanhetkalkniveau
indegrond.

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

Veranderingenindefosfaattoestandvanbouwland oplange
termijn.

15
AfdelingBEMESTING INDETUINBOUW
149

t190

dr.ir.J.vanderBoon

ir. P.Boekei,dr.L.K.Wiersum, Deoorzakenvangroeistoor-

dr. ir.J.vanderBoon

196

Bestrijdingvanstipinappels
doorverbeteringvandewatervoorziening envandecalciumenboriumvoeding.

dr.ir.J.vanderBoon

nissenvanfruitbomen (metname
Cox'sOrangePippin)opjonge
zeekleigronden.
Kweekmogelijkhedenvantuinbouwgewasseninpotteninverbandmetbemestingsproeven.

221

Onderzoeknaardeperiodiciteit
vandestikstofopnamevanbloembollen.

242

Deschadelijkheid vanmagnesiumgebrekinbloembollenopduinzandgrond.

245

Bemestingenvochtvoorzieningvan
boomteeltgewassen inpotten.

+ 269

t277

202

ir.P.Boekei,dr.ir.J.van
derBoon,dr.L.K.Wiersum

Kunstmatige substratenvoorhet
trekkenvanbloembollen.

dr.ir.J.vanderBoon,ir.
J.H.Pieters

Kritischebewerkingvanresultaten
vanoudebemestingsproeven inde
groenteteelt indevollegrond.

dr.ir.R.ArnoldBik

Bemestingvankasrozen.

211

Bemestingsproblemenbij
bloemisterijgewassen.

218

Deinvloedvansubstraat,vochttoestandvandegrond enbemestingopdehoudbaarheidvan
cyclamen.

260

Onderzoekvanfysischeen
chemischekwaliteitvanhandelspotgronden.

279

Bemestingvangerbera.

75

111

dr.ir.P.Delver

Landelijkebodembehandelingsproevenindefruitteelt.
Betekenisvanstikstofvooropbrengstenkwaliteitvanfruitgewassen.

216

dr.ir.P.Delver

Relatie tussenkaliumgehalte
vanappelblad engrond.

272

dr.ir.P.Delver,dr.J.
Tromp (PFW),M.vandeVrie

Invloedvandestikstofvoeding
opdeontwikkelingvanmiitenpopulaties -Panonyahus nlmi
(Koch).enopdeproduktieen
kwaliteitbijappel.

251

ing.C.H.vanHerwerden,mej
E.Jongman,F.H.deVries

Oriënterend onderzoekten
behoevevaneenoptimaleuitvoeringvanpot-envakproeven.

204

ir.J.H.Pieters

Bepalingvanhettijdstipende
hoeveelheidvanoverbemesting
metstikstofbijspruitkool.

205

.Toepasbaarheidvanbeperkte
grondverzorging incombinatie
metchemischeonkruidbestrijding
opverschillendegrondsoorten.

206

Onderzoeknaardemogelijkhedenomvoormaligeschrale
landbouwgrondenopkortetermijn
opeenvoorgroenteteelt inde
vollegrond gewenstbodemvruchtbaarheidniveau tebrengen.

238

Debodemkundigefactorendiehet
verschijnsel "dubbelebloemkool"
veroorzaken.

239

Bodemkundigefactorendieroodverkleuringvanzuurkoolkunnen
veroorzaken.

240

Invloedvandebemesting-i.e.
metB,MgenCa-opdeontwikkelingenhetoptredenvanvoetziekteentopverwelkingbij
asperge.

t277

70

dr.ir.J.vanderBoon,ir.
J.H.Pieters

Kritischebewerkingvan
resultatenvanoudebemestingsproevenindegroenteteelt inde
vollegrond.

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

Bepalingvandeoptimalebemestingvankropslaonderglas.

71

Bepalingvandeoptimalebemestingvantomatenonderglas.

165

Bepalingvandeoptimalebemestingvandeminderverbreide
groentenonderglas.

17
184

t 189

261

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

Bepalingvandeoptimale
bemestingvankomkommers.

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

Diagnoseenvastleggingvan
verschijnselenvangebreken
overmaat inland-entuinbouwgewassen.

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

Deopnemingvanfluoruitmeststoffendoorgewassen,viade
grond.

AfdelingBODEMVRUCHTBAARHEIDSMODELLENEN
STATISTISCHEVERWERKING
90

dr.ir.Th.J.Ferrari,ing.J.
Wolf

AnalysevandebodemvruchtbaarheidvandeGelderseVallei.

104

dr.ir.Th.J.Ferrari

Factorendieinhetgematigde
klimaatvanWest-Europadeopbrengstenvandeakkerbouwgewassenbepalen.

153

dr.ir.Th.J.Ferrari

Oorzakenvandeverschillenin
opbrengstvansuikerbietenin
deNoordoostpolder.

dr.ir.Th.J.Ferrari,ir.
G.J.Kolenbrander,ir.P.de
Willigen.

Simulatievandestikstofhuishoudingvandegrond.

ir.J.T.N.Venekamp

Toepassingvanwiskundigstatistischekennis.

t212

92

203

Ontwikkelingentoepassingvan
statistische techniekenmetvele
variabelenbijhetbodemvruchtbaarheidsonderzoek.

tVandeprojectenwaaraandoormeerdaneenIB-onderzoekerwordtgewerkt,
isbijelkvandezeonderzoekerseenverslagopgenomen.
+Nieuwproject,waarvanbehalveeenprojectverslagookeenprojectbeschrijving isopgenomen.
xProjectwaarvanbehalveeenprojectverslagookeengewijzigdeprojectbeschrijving isopgenomen.

19

1.INLEIDING

Vandein1973afgeslotenprojecten 1,66,69,99,134,203,205,208,
238,239,252,273en276verschijnt indezebundelhetlaatsteverslag.
Denieuweprojecten295t/m303,waarvanindezebundelvoorhet
eerstplannenverschijnen,zijnindeinhoudsopgaveaangeduidmethet
teken+.Vandezeverslagenisbehalveeenprojectverslagookeenprojectbeschrijvingopgenomen.Debeschrijvingvanproject262werd enigszins
gewijzigd:ookhiervanwerdeennieuwebeschrijving opgenomen.Inde
inhoudsopgaveisditprojectaangeduidmethetteken*.
Dekolommen"bestedingenoverhetafgelopenjaar"kondennogniet
wordeningevuld.Dedesbetreffendege"gevenszullenwordenbekendgemaakt
inhet"Financieelverslag 1973derprojecten".
Op 1januari 1974isdeorganisatievanhetIB,watdewetenschappelijkeafdelingenbetreft,gewijzigd.Denieuweorganisatieis
indezebundelopgenomen,metvermelding-perafdeling-vandeinde
projectverslagenvermeldemedewerkers.Deindeling vandezebundel
berustopdeoudeorganisatie.

20
2.ORGANISATIEWETENSCHAPPELIJKEAFDELINGENM.I.V.1JANUARI1974

Directie
ir.C.M.J.Sluijsmahs, directeur
ix\ R,Reuderink,
adjunct-directeur
Afdeling Bodemfysica en grondbewerking
dr.P.K.Peerlkamp, hoofd
ir.P.Boekei
dr.ir.Th.J.Ferrari
ing.D.J.C.Knottnerus
ing.H.Loman
ir.A.E.R.Mes
ir.C.vanOuwerkerk
ir.P.deWilligen
Afdeling Scheikunde van de grond
dr,A.J.deGroot, hoofd
R.Boxma
dr.W.vanDriel
dr.B.J.vanGoor
dr.ir.H.A.Sissingh
K.H.Zschuppe
Afdeling Biologie van de grond
dr.H.vanDijk, hoofd
E.H.Bruins
drs.H.G.Faassen
dr.R.G.Gerritse
drs.G.Jager
ir.G.Lebbink
Afdeling Bemesting in de landbouw
dr.ir.K.W.Smilde, hoofd
ir.G.J.Kolenbrander, plv. hoofd
ing. G.H. Arnold
d r . i r . P . F . J . van Burg \ gedetacheerd
d r . i r . K. Dilz
ƒ Nederlandse
ir.J.A.Grootenhuis
ir.S.deHaan
ir.L.C.N,delaLandeCremër
ing.J.Lubbers
ing.B.vanLuit
J.Postmus
ir.J.Prummel
G.J.G.Rauw
ing.F.RiemVis
ing.J.Ris
ing.J.H.Schepers
dr.C.H.E.Werkhoven

door het landbouwkundig Bureau van de
Stikstofmeststoffen-Industrie

21

Afdeling Bemesting in de tuinbouw
dr.ir.J.vanderBoon, hoofd
d r . i r . R.ArnoldBik
d r . i r . P.Delver
i r . J.H .Pieters
i r . J . P ,N.L.RoordavanEysinga
Sectie Plantkunde
dr.L.K.Wiersum
dr.J.J.Schuurman
Sectie Wiskunde
ir.J.T.N.Venekamp
ing.J.Wolf

23

2.PROJECTVERSLAGEN 1973EN-PLANNEN 1974

AFDELINGBODEMFYSICAENGRONDBEWERKING

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(8)

IB
33
Verdampingsonderzoek met l y s i m e t e r s t e Groningen
en i n de R o t t e g a t s p o l d e r

Registratie nr.:

dr.P.K.Peerlkamp

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ^ m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Vandevoormalige,in1918inGroningengebouwdelysimeterinstallatievan
hetinstituutmoetendewaarnemingsresultatentenbehoevevandehydrologische
balansennogwordenbewerktvoordeperiode 1945-1967.Inhetbijzondergeldtdit
voordeperiode 1Ä57-1967,waarinvochtgehaltemetingeninhetbodemprofielwerden
uitgevoerd,zodatnietalleenjaarbalansen,maarookweekbalansenkunnenwordenopgesteld.
Inhetkadervandesinds 1942binnendeWerkcommissieVerdampingsonderzoek
plaatsvindendesamenwerkingmoetendemetdevoormaligedrainagelysimeters inde
Rottegatspolder indejaren 1967t/m 1970verkregenwaarnemingscijfersnogbewerktwordenenmoetendedesbetreffendebijdragenvoordeverslagenvandewerkcommissiewordenklaargemaakt.
Debezuinigingsmaatregelenvandeoverheid indepersoneelssector enhet
feitdathetbetreffendeonderzoek (thans)nochbijons,nochbijRijkswaterstaat
(waareengrootdeelderbewerkingbetreffendedeRottegatspolderviadecomputer
kangeschieden)hoogopdeurgentielijststaat,doenechtereennormaleprojectafsluitingvoorlopigillusoir lijken.Misschienheeftdeonderzoekernazijnpensionneringbeginoktober 1975gelegenheid omhet"doe"-werkzelfuittevoeren
endaarnadeprojectafsluitingtoteengoedeindetebrengen.In1973konhieraan
geenaandachtwordengeschonken.
Welwerdenenkeletothetrandgebiedvanditprojectbehorendebezigheden
verricht.AlsvoorzittervandeWerkgroepLysimetersTNOwerdeenconcept-notaover
hetvoortbestaanvandezewerkgroepopgesteld,dienaeenkleineaanvullingdoor
deledenvandewerkgroep isgoedgekeurd enisaangebodenaanhetKleinComité
vandeCommissievoorHydrologischOnderzoekTNO,waaronderdewerkgroepresorteert.
Alsinstituutsvertegenwoordigerwerdentweevergaderingenvandezecommissie
bijgewoond enwerd schriftelijkcommentaar!geleverdopeenreorganisatienotabetreffendedecommissie.VerderwerddeelgenomenaaneenbijeenkomstmethydrologenvandeTechnischeUniversitätHannoverophetICW.
B.Plan1974.
IndienhetbijRijkswaterstaatgeluktomindeloopvanhetjaardecompuAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr. 1

van projectbeschrijving / projectverslag 19.73..

Onderzoekinstelling

: IB

Projectnummer

: 33

Registratie nr.:

terbewerkingvandenucleairegrondvoehtmetingenuitdejaren 1967t/m 1970rond
tekrijgen,kaneenbeginwordengemaaktmethetschrijvenvanonsaandeelvoor
het 18everslagvandeWerkcommissievoorVerdampingsonderzoek.Nagereedkomen
daarvanmoetnogeenbijdragegeleverdwordenvoorhetinhetEngelsgestelde
19everslag,dateensamenvattinggeeftvanhetsinds 1942lopendeonderzoek.
Verwachtkanworden,datergeengelegehfea^dz^lzijnomdeverderebewerkingvandewaarnemingenmetdeinstituutslysimeters terhand tenemen,tenzij
hiervoorbv.eenwerklozeacademicusofmiddelbarekrachttijdelijkaangetrokken
zoukunnenworden.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
139
Beschrijving enverklaringvanveranderingenin
devruchtbaarheid vandegrondonder invloedvan
hetweer.

Registratie nr.:

ir.P.Boekei,ir.G.J.Kolenbrander,dr.P.K.Peerlkamp,ing.J.Ris
dr.P.K.Peerlkamp
dr.L,K.Wiersum,drtJ.J.Schuurman
dr„P.K.PeerIkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Alsvoortzettingvanonderzoekvandr.F.vanderPaauwbestudeert eeninterne
werkgroep ineenveeljarig onderzoekaanaardappelenopzand,zavelenzwarezeekleideinvloed,diehetweer ineenvoorafgaandeperiodeviazijneffectenten
aanzienvandebodemvruchtbaarheid uitoefentopgroeienopbrengst.
Dewerkgroepkwam8meibijeenenbesprako.a.dedoordeledenuitgebrachte
verslagenover 1971.DeN-mineralisatiewasdatjaarzowelinlentealsherfst
sterk.Medehierdoorwerdaanhetbeginvandegroeiperiodeopwelennietbemeste
objectenXonisfo^fe31"0^^ n^ eêron<*aangetroffen,waardoor eensnellegroevande
aardappelefyr^D^bewortelingwasin1971normaal,dezuurstofaanvoervoldoende,
terwijldestructuurvanhetproefveld opzwarekleitengevolgevandeverplaatsingnaar eenanderperceel slechtwas.
Deverslaggeving over 1972kwam,o.a.doordepersoneelsinkrimping,nog
maar tendelegereed.Hetwortelgewicht indeondergrondbleekdatjaaropde
zand-enzavelobjectennietdoordeN-bemestingbeïnvloed tezijn,wellichtdoor
daartoeonvoldoenderegenval.Dezuurstofdiffusiewasopdezandgrond in1972
groterdanin 1971;opdezavelwasechterhetomgekeerdehetgeval.
Hetproefveld inHornhuizenmoestaanheteindvanhetgroeiseizoenworden
opgehevendoorverkoopvandeproefboerdeij„ InHeinomoestdoordemoeilijkeverkrijgbaarheidvangoedpootgoedhetrasVoranvervangenwordendoorPrevalent.Dezestorendewijzigingen,tezamenmethetverstrijkenderoorspronkelijkvoorhet
projectgesteldeperiodevan 12jaar,dedendewerkgroepbesluitenomdewaarnemingeneind 1973tebeëindigen.
Deopkomstvandeaardappelenwasdoorkoud ennatweeraandelatekant.
Daarnavolgdeechtereenvoorspoedigegroeizonder ziekteverschijnselen.Degebruikelijkewaarnemingenvondenweerplaats.Deaëratiebleekopdezand-enzavelgrond
in1973wat slechterdaninhetvoorgaandejaar.Hetwortelgewicht indeondergrond
teHeinoreageerdenupositief opdebemesting,inHornhuizenwerddaarentegengeen
reactiewaargenomen.
OpverzoekvandeCoördinatiecommissieLandbouwmeteorologienamdeprojectleiderdeelaanengafhijcommentaaropdeopzetvandeproefenquêteoverhetinons
land lopendelandbouwmeteorologische onderzoekendebehoeftenvanhetlandbouwkundigonderzoekaanmeteorologischekennisenkunde.
\
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr.
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van RSetSSik^efedJMOâc/projectversla( 3 1973

l

IB
139

Registratie nr.:

B.Plan1974
Voltooiingdoordeledenvandewerkgroepvanhundeelverslagen
1972en1973.
Voorzovernodigzorgtiederliddatdedoorhemsinds 1961ten
behoevevanditprojectverzameldegegevensopoverzichtelijkewijze
wordenverzameld intabellenen/ofweergegeveningrafieken.Hijbestudeertdaarnadeeventueleverschillenvandezegegevenstussende
verschillendejarenopeenzelfdegrondsoortentrachtzeteverklaren.
Overlegoverdemeestgeschiktemethodevanbewerkingvoorhet
gehelecijfermateriaal enzomogelijkeenbeginvandezebewerking.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
263
Bestrijdingvanhetstuivenvangrondenandere
materialenomeconomischeenhygiënischeredenen

Registratie nr.:

dr.P.K.Peerlkamp

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Doeltreffende,milieuhygiënischverantwoordeenbetaalbaremethodenomgrondverstuivingen,dieinonslandregelmatigveelhinderengroteschadeveroorzaken,
tevoorkomenzijndringendgewenst.Daarinland-entuinbouwdebetaalbaarheid
doorgaansbeslistoverdebruikbaarheidvaneenwerkwijze,ishetonderzoekspeciaalgerichtophetontwikkelenen/oftoetsenvangoedkopebestrijdingsmethoden.
Daarnaastwordendoorindustrieofhandelaangebodenanti-stuifmiddelenonderzocht,waarvandetoepassing -vooraldejaarlijks:,dieindeagrarische
sectorvaaknoodzakelijkis-totdeduurderemogelijkhedenbehoort,maarwaarvooreenontheffingvanhetMeststoffenbesluitvereistis.Bijdekapitaalsintensieveciviel-ofcultuurtechnischeenrecreatieveprojecten,waarbijhetbovendienmeestalomeeneenmaligetoepassing terverkrijgingvaneenbegroeiinggaat,
speeltdekostprijsvandemethodeeenminderdoorslaggevenderol.Ervaringen
apparatuur (o.a.dewindtunnel)wordenincidenteelookgebruiktvoorhetoplossen
vanstuifproblemenmetanderematerialendangrond,zoalsinland-entuinbouw
toetepassenppedervormigeProdukten.
Verstuivingen
gavenookditjaarweerveelhinderenschade.Eenbijzondere
vDpmvanhinderdeedzichinhetEuropoortgebiedvoor.Metingenvanhetgehalte
aanstofindelucht,datdeSC^-intoxicatieversterkt,blekenmeerderekeren
onmogelijkdoordatdeatmosfeer testerkmetzandbezwangerdwas.Eenpaarmiljoenguldenschadeveroorzaaktenverstuivingeninmeiopdelichtegrondenin
hetnoordoostenenzuidenvanhetland,waar tenminste 1700hajongsuikerbietengewasverlorengingofernstigbeschadigdwerd.Dezeschadezounogveelgroter
zijngeweest,wanneermennietopveleplaatsen,vooralinhetzuiden,desituatiedoortoepassingvandrijfmesthadwetenteredden.
Een tussengewas van winterrogge bleek,mitsopdejuistewijzetoegepast,
opvelepraktijkperceleneenafdoendemiddeltegenhetstuiven.Hetonderzoek
indewindtunnelaaneenplasticmodelgewas "winterrogge"werdvoorlopigafgeslotenmeteenartikelvaning.Knottnerus,datinnovember inBedrijfsontwikkelingverscheen.Uitditonderzoekbleekdatbij^enbegroeidoppervlakniet
scherpeenwindsnelheid isaantegeven,waarbijhetstuivenbegint (dezgn.
kritiekewindsnelheid).Ditintegenstellingmetdesituatiebijeenonbegroeid
oppervlak.BijaanwezigheidvaneengewasneemtdeerosiebijtoenemendewindAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr.

van projectbeschrijving / projectverslag 1 9

Onderzoekinstelling

:jg

Projectnummer

:

73..
Registratie nr.:

263

snelheid eerstzeerlangzaamtoeenblijftdaarbijrelatiefklein,totdatzebij
eenbepaaldewindsnelheid sterkgaattoenemen.Laatstgenoemdewindsnelheidis
daarombijeenbegroei^oppervlakalsstuifgevoeligheidsindexvoorditoppervlak
gebruikt.Tabel263-1laatdegroottevandezeindexaien,inafhankelijkheid
vandichtheid enhoogtevanhet (kunst-)roggegewas,datdegedaantehadvaneen
indetweedeweekvanoktobergezaaid endaarnaondernormaleomstandighedengekiemd engegroeidnatuurlijkroggegewas.
TABEL 263-1.Windsnelheden (m/sop 10mhoogte),waarbovenbij
verschillendedichthedenenhoogtenvaneenplasticroggegewasmodeldeerosiesnelheidvandezandgrond,dieditgewasdraagt,
sterktoeneemt.
Gewashoogte-'' Afstand tussentweebuurplanten (cm)
(cm)
8à8|
5à5J
geengewas

6
23
17i

10
18
11|

12
9

kritiekewindsnelheid:5|ä6m/s

Gewashoogteenstanddichtheidblijkenbeidehetbeschermendeeffectvanhetgewas
positief tebeïnvloeden.Opgemerktmoetworden,datombepaaldeproeftechnische
redenendeinvloedvandehoogteonderschat is.Tochblijkthieral,evenalsuit
hetonderzoekvandewindsnelheidsprofielen,datdehoogtevanhetgewast.a.v.
zijnbeschermendewerking eenbelangrijker factor isdandestanddichtheid.
Moethetgewaseenafdoendebescherminggeventegenverstuivingvanhet
grondoppervlak toteenwindsnelheidvantenhoogste21m/s (gemetenop 10mhoogte),d.w.z.t/mwindkracht 9 (storm),danisbijeengewashoogtevan8à8|cm
eengemiddeldeafstand tussendeplantennodigvantenhoogste6cm.Ditbetekent
bijeen 1000-korrelgewichtvan32grameneenkiemingspercentagevanhetzaaizaad
van80%,dattenminsteca.125kg/hazaaizaadnodigzouzijn,wat»chteruitdrukkelijkalsC6n nrùnimwn-e-ùsbeschouwdmoetworden.Uiteenoogpuntvanrisicodekking iseenwatgroterezaaizaadhoeveelheid doorgaansaantebevelen«
Bestrijdingvan 7l^ff)^t'*tfka&Hgh istotdusveralleenmogelijkdoordeomstandighedenvoorhetbevriezenvandeindegrondachtergeblevenaardappelenzogunstigmogelijk temaken.Hetlijktaprioriwaarschijnlijkdateennaaardappelen
breedwerpig gezaaidwinterroggegewas,dathetstuivenmoet tegengaan,deindringingvanvorstongunstigbeïnvloedt.Voorbereidingenwerdengetroffenvooreen
onderzoek (nieuwprojectno.295)overdematewaarindithetgevalisendemogelijkheid diezaaienvandewinterroggeintweestelselsrijen,loodrechtop
elkaar,biedtalsbruikbaar compromis tussenwinderosie-enaardappelopslagbestrijding.
Getrachtwerdomdoormodelonderzoekindewindtunnelenigideetekrijgen
overhet effect van de rijenafstand
bijinrijengezaaidewinterroggeopdestuifgevoeligheidvaneenzandgrond.Hierbijbleekzichinhetkleindezelfdemoeilijkheidvoor tedoen,diemeninhetgrootkrijgtbijwindsingelsmetgeenofonvoldoendeondergroeiindestametage.Deluchtstroomconcentreert zichindeopeningen
tussendevoetenvanderoggeplanten,waardoordaarhogeresnelhedenenspgedig
winderosiegaanoptreden.Merkwaardigwasdatzichmiddeètussenderijenzowel
grovezandkorrelsalsorganischmateriaalophoopten,terwijleroverhetgeheel
genomenvaneenzekergrondverlies sprakewas.Eennaderevergelijking tussenmodelenspeciaaldaarvoor ineenvakgezaaiderijtjeswinterroggedoetvermoeden
Achterzijde niet beschrijven.
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vervolgblad nr. 2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

: IB
: 263

Registratie nr.:

datgenoemdemoeilijkheid zichinhetveld inminderematevoordoet.
Alseersteaanzetvaneenonderzoeknaarhet effect Van het bewegen van
graanhalmen e.d.doordewindophetvangenvanhetstuivend zandwerd eenbegingemaaktmethetopmetenvanhetwindveldbijeenmodelvanstarrestaafjes
opeennietstuivend (fijngrind)oppervlak.
Voor anti-stuifmiddelen}
zowelspeciaalgemaaktealsafvalstoffendieeventueelalszodanig tegebruikenzijn,bleekeenblijvendebelangstellingbijde
industrietebestaan."Solfix"(Shell)kreegeenontheffingmetbetrekkingtot
hetMeststoffenbesluit.Demogelijkhedendaartoevooreenproduktvaneenandereindustriewerdenmetbelanghebbenden enledenvandeCommissieDeskundigen
Meststoffenbesluitbesproken.
HetgelijktijdigverspuitenvanVA|f-compost,graszaad enkunstmestd.m.v.
"hydroseeding"gafopdesteiletaludsvandegereconstrueerdevestingwallente
Bourtange,diezeergevoeligwarenvoorwind-enwatererosie,duidelijkbetere
resultatendantoepassingvan"Alginur"(zeewierpreparaat)ofhetinzaaienzonder
erosiewerendmiddel.Bijoriënterendepreoveninhetinstituutbleekookhetdoor
deheerCopijninmetbentonietgemengdevormbeschikbaar gestelde"Alginur"
nietgoedbruikbaar.
Voortzettingvanhetonderzoeknaarhet verband tussen de gevoeligheid
van

een grond voor stuiven en het gehalte aan organische stof iswaarschijnlijkmogelijkdooreenstagevaneenLH-student.Eenbeginwerdgemaaktmethetverkrijgenderbenodigde300kg-monsterst.b.v.hetwindtunnelonderzoek.
Publiaties
D.J.C.Knottnerus.Winterroggealsbodembescherming tegenwinderosie.Onderzoek
aangewasmodellen indewindtunnel.Bedrijfsontwikkeling4 (1973)1023-1031.
D.J.C.Knottnerus.Soilblowingresearchbymeansofawindtunnel.Verschijnt
alsIB-nota,speciaalt.b.v.bezoekers (inconceptgereed).
B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoekaanmodellenindewindtunneloverdeinvloed
vanderijenafstand opdebeschermendewerkingvaneeninrijengezaaidroggegewasbijeenwindrichting loodrechtopderijen.
Onderzoeknaardeeisendieaaneenmulchvandoodgespotenroggegesteld
moetenwordenombescherming tegengrondverstuiving tegeven,metdebedoeling
omhieruiteenaanwijzingvoorhetiijdstipvandoodspuitenafteleiden.
Voortzett-ingvanhetonderzoeknaarderelatietussenstuifgevoeligheidvan
grond enzijngehalteaanorganischestof.
Oriënterend onderzoekaananti-stuifmiddelenwaarvooreenontheffingvolgens
hetMeststoffenbesluit isaangevraagd ofaanafvalstoffenwaarvoormenemplooi
zoekt;inbeidegevallenmethetdoeleenoordeeltevormenoverdenoodzaak,
aardenomvangvaneventueelverderonderzoek.
Voortzettingvanhetmodellenonderzoeknaardezandvangcapaciteitenvanbewegendehalmen.

Achterzijde niet beschrijven.
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31
Invloed van de kalktoestand op de structuur
van kleigronden

Registratie nr.:

ir.P.Boekei

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73-

Ditonderzoekbeoogtdebetekenisvandekalktoestandvoordemetdebodemstructuur samenhangendeeigenschappenvandegrond tebestuderen,alsmededetoepassingsmogelijkhedenvancalciumsulfaathoudendeafvalstoffennategaan.
Eenonderzoeknaardeactuelestructuurdoorvisuelebeoordeling ophetkalkproefveld teWijnandsradebrachtgeenwaarneembareinvloedvandekalktoestand
naarvoren.
Erisenigetijdbesteedaanhetinwording zijnderapportoverdebetekenis
vandekalktoestandvoordeverschillendeaspectenvandebodemstructuur.
EenafvalproduktvanDuitseorigine,gevormdbijderookgaszuiveringvaneen
energiebedrijf,bleekvoorhetgrootstedeeluitcalciumsulfaatenvoorderest
uitCalciumcarbonattebestaan.Aangezienoverdebruikbaarheidvanbeidebestanddelenopcultuurgrond alvoldoendebekend is,werdverderonderzoekmetdit
afvalproduktweinig zinvolgeacht.
B.Plan1974
Hetverrichtenvanenigbegeleidendonderzoeknaardebodemstructuur ophet
kalkproefveld teWijnandsrade.
Afwerkingvanhetrapportoverdeinvloedvandekalktoestand opdestructuur
vankleigrondeneninpassingvanderesultatenvandatonderzoekinhetbemestingsadvies.
Opstellenvaneenrapportoverdebetekenisendebruikbaarheidvancalciumsulfaathoudendeafvalstoffenvoordeverbetering vanakkerbouwgronden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projecttitel

116
Vergelijkend structuuronderzoekopFrieseen
Groningseklei-enzavelgronden

Onderzoeker(s)

ir.P.Boekei

Projectnummer

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Inkomsten

f

)

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Ditonderzoekheefttotdoeleenindruktekrijgenvandetoestandvande
bodemstructuur opdeklei-enzavelgrondeninFriesland enGroningenenvastte
stellenwelkefactorendaarbijinhetgedingzijn.
Iederjaarwordt indevoorzomerofnadeoogstopeenaantalpercelende
structuurvisueelbeoordeeld.Ookin1973isdatgebeurd.Eenoverzichtvande
daarbijindeverschillendejarenverkregengegevensisintabel 116-1gegeven.
Daaruitblijktnietalleendatdeactuelestructuurvanjaar0*tjaarsterkvarieert,maarookdatervrijweliederjaarveelpercelenzijnmeteenactuele
structuur,diemet5ofminderwordtgewaardeerd,hetgeenalsonvoldoendekan
wordenbeschouwd.Inhetverslagjaarwasditop78%vandebeoordeeldepercelen
hetgeval.Alsvoornaamsteoorzakenvandezemindergunstigetoestandmoetende
ontwatering endekalktoestandwordengenoemd.
TABEL 116-1.
Jaar

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Percentagevandebeoordeeldepercelenmeteenstructuurcijfervan
3

4

7
1
2
0
5
6
1
0
0
0
0
0
8

24
7
8
0
23
29
17
7
0
3
0
2
24

5

!

6

43
2%
28 .
12
30
40
31
34
24
23
20
19
46

7
23
40

35
55
30
25
43
54
60
62
62
51
20

8
3
24
15
31
12
0
8
5
16
12
18
28
2

0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Inhetvoorjaarwerdennogmaalsgegevensverzameldoverdebewerkbaarheidvan
degrond.Daartoewerdenvaneenaantalproefpercelenopverschillende tijdstippen
grondmonstersgenomendieinhetlaboratoriumvismeelopbewerkbaarheidwerden
beoordeeld enwaarvanverderdeplasticiteitenhetvochtgehaltewerdenbepaald.
Hieruitbleekdathettijdstipwaaropdegrond inhetvoorjaarkanwordenbewerkt,
veeluiteenkanlopen.Verschilfeninzwaarteengrondwaterstand zijndaarvoorhet
meestverantwoordelijk.
Inverbandmetdenogaleensgehoordeuitspraakdatploegzolent.a.v.structuur,waterdoorlatend vermogenenbeworteling ongewenstzijn,werdookditjaar
opverscheidene (24)perceleneenonderzoekingesteldnaarvoorkomenenaardvan
deploegzool.Enkeleresultatendaarvanzijnintabel 116-11weergegeven.
TABEL 116-11.
Aantalpercelen.(vande24)meteendoorlatend
vermogen (mm/etm.)inverzadigde toestandvan:
<10 10-20
bouwvoor (0-25cm)
ploegzool (25-35cm)
ondergrond (20-50cm)

0
2
0

20-50

50-100

100-500 500-1000 >1000

0
3
2

11
7
10

8
1
1

3
1
Q

Aantalpercelen (vande24)meteenluchtgehaltebij
pF2(vol.%)van:
Bouwvoor (0-25 cm)
ploegzool (25-35cm)
ondergrond (40-50cm)

4-6
1
1
0

6-8
0
5
2

8-10

10-12

2
9
1

7
5
5

12-14

2
3
9

14-16

10
1
1

>16
2
0
1

Hetisduidelijkdatdegrondopeendieptevan25-35cmmeestaleengrotere
dichtheid eneengeringerdoorlatendvermogenheeftdandegponderbovenenbeneden.Slechtsindeenkelegevallen,waarinhetwaterdoorlatend vermogen<10mm/etm.
is,zoudatmoeilijkhedenmetdewaterafvoerkunnenopleveren.
B.Plan1974
Hetonderzoeknaardeactuelestructuuropeenaantalpercelenzalworden
voortgezet.
Methetonderzoeknaardebewerkbaarheidvankleigrondeninhetvoorjaaren
defactorendiedaarbijeenrolspelen,zalwordenvoortgegaan.
Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvaneenploegzoolennaardebetekenisdaarvanvoordoorlatendvermogenvoor"èaiterenluchtenvoordebeworteling zalwordenafgewerkt.
i
Debewerkingenverslaggevingvanhetbinnenditprojectverkregenuitgebreide
cijfermateriaalzalwordenafgerond.

Achterzijde niet beschrijven.
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Beschrijving enverklaringvanveranderingenin
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Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Registratie nr.:

:

ir.P.Bpekel,ir.G.J.Kolenbrander,dr.P.K.Paerlkamp,ing.J.Ris
droP.K.Peerlkamp dr.L.K.Wier^um,dr*J.J.Schuurman
dr,P,K.Peerlkamp
:• ;• J: r,.Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld '
" •' '•'
Directe kosteh-persörteelf'
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding-Van drrect bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel '••-••• —- ' - ; "
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) rnet vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Alsvoortzettingvanonderzoekvandr.F.vanderPaauwbestudeerteeninterne
werkgroep ineenveeljarigonderzoekaanaardappelenopzand,zavelenzwarezeekleideinvloed,diehetweerineenvoorafgaandeperiodeviazijneffectenten
aanzienvandebodemvruchtbaarheid uitoefentopgroeienopbrengst.
Dewerkgroepkwam8meibijeenenbesprako*a,dedoordeledenuitgebrachte
verslagenover 1971.DeN-mineralisatiewasdatjaarzowelinlentealsherfst
sterk.Medehierdoorwerdaanhetbeginvandegroeiperiodeopwelennietbemeste
objectenveelstikstofindegrondaangetroffen,waardoor eensnellegroevande
aardappeleiV~Debewortelingwasin1971normaal,dezuurstofaanvoervoldoende,
terwijldestructuurvanhetproefveld opzwarekleitengevolgevandeverplaatsingnaareenanderperceel slechtwas.
Deverslaggeving over 1972kwam,o.a.doordepersoneelsinkrimping,nog
maar tendelegereed.Hetwortelgewicht indeondergrond bleekdatjaaropde
zand-enzavelobjectennietdoordeN-bemestingbeïnvloed tezijn,wellichtdoor
daartoeonvoldoenderegenval.Dezuurstofdiffusiewasopdezandgrond in1972
groterdanin 1971;opdezavelwasechterhetomgekeerdehetgeval.
Hetproefveld inHornhuizenmoestaanheteindvanhetgroeiseizoenworden
opgehevendoorverkoopvandeproefboerdeij.InHeinomoestdoordemoeilijkeverkrijgbaarheidvangoedpootgoedhetrasVoranvervangenwordendoorPrevalent.Dezestorendewijzigingen,tezamenmethetverstrijkenderoorspronkelijkvoorhet
projectgesteldeperiodevan 12jaar,dedendewerkgroepbesluitenomdewaarnemingeneind 1973tebeëindigen.
Deopkomstvandeaardappelenwasdoorkoud ennatweeraandelatekant.
Daarnavolgdeechtereenvoorspoedigegroeizonder ziekteverschijnselen.Degebruikelijkewaarnemingenvondenweerplaats.Deaëratiebleekopdezand-enzavelgrond
in1973watslechterdaninhetvoorgaandejaar.Hetwortelgewicht indeondergrond
teHeinoreageerdenupositief opdebemesting,inHornhuizenwerddaarentegengeen
reactiewaargenomen.
OpverzoekvandeCoördinatiecommissieLandbouwmeteorologienamdeprojectleiderdeelaanengafhijcommentaaropdeopzetvandeproefenquêteoverhetinons
landlopendelandbouwmeteorologischeonderzoekendebehoeftenvanhetlandbouwkundigonderzoekaanmeteorologischekennisenkunde.
\
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B.Plan 1974
Voltooiingdoordeledenvandewerkgroepvanhundeelverslagen
1972en1973.
Voorzovernodigzorgtiederliddatdedoorhemsinds 1961ten
behoevevanditprojectverzameldegegevensopoverzichtelijkewijze
wordenverzameld intabellenen/ofweergegeveningrafieken.Hijbestudeertdaarnadeeventueleverschillenvandezegegevenstussende
verschillendejarenopeenzelfdegrondsoortentrachtzeteverklaren.
Overlegoverdemeestgeschiktemethodevanbewerkingvoorhet
gehelecijfermateriaal enzomogelijkeenbeginvandezebewerking.

Achterzijde niet beschrijven.
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Deoorzakenvangroeistoornissenvanfruitbomen (metnameCoxvxOrangePippin)opjonge
zeekleigronden.

Registratie nr.:

ir.P.Boekei,dr.L.K.Wiersum,dr.ir.J.vanderBoon
dr.ir.J.vanderBoon
dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Debewerkingvanhetuitgebreidemateriaalwerdvoortgezet,eengedeelte
werdgereed gemaaktvoorcomputerverwerking.
B.Plan1974
Voltooiingvandebewerkingvandegegevens;rapportering.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Invloedvandebodemstructuur opdegroeivan
erwtenentulpen

Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:

ir.P.Boekei

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
. .• A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Ditprojectbeoogtnadereinformatieteverkrijgenoverdevoor eengoede
gewasgroei,inhetbiuzondervanerwtenentulpen,benodigde structuurtoestand
vandegrond enoverdekarakteristiekenvandeactuelestructuurdiedaarbijeen
rolspelen.
Erwerdvoortgegaanmethetonderzoekopdevakproefmetvijfverschillende
grondsoorten (esgrond,dalgrond,lichtezavel,middelzwarekleienzwareklei),
waarbijookditjaarvijf structuurniveaus,tweevochtniveaus entweebemestingsniveauswerdengerealiseerd.Deproefgewassenwarenditjaar slaenprei.
Eeninvloedvandeactuelestructuuropdeopbrengstaanslakwamnauwelijksnaar
voren.Alleenopdezwarekleigrondwasdieinvloedduidelijk.Opmerkelijkwas
datdeverschilleninopbrengst tussendegrondsoortenentussendebemestingenveel
groterwaren.
Deopbrengstenaanpreiliepensterkuiteen,waarbijdeinvloedvandefactorenstructuur,bemesting enberegeningopdeverschillendegrondsoortennogal
verschilde.Opdeesgrondwerd eenpositieve invloedvandestructuur,geeninvloeéd
vandebemesting eneenongunstigeinvloedvanberegeninggevonden.Opdedalgrond
waserweinig invloedvancjestructuur,terwijlbemestingdeopbrengstverhoogde
enberegeningdeopbrengstverlaagde.Opdedriekleigrondenwasergeeneffect
vandestructuur,terwijlzowelbemesting alsberegening eenopbrengstverhoging
gaf.Intabel 192-1zijndegemiddeldeopbrengstenvandewelennietberegende
envandelichtenzwaarbemesteobjectenvermeld.
Terkarakteriseringvandeactuelestructuurwerdnietalleendegrond-waterluchtverhouding bepaald,maarwerd inderingmonsters ookdetransposïtmogelijkheid
voor zuurstofdoordiffusiegemeten.Detechnischeproblemenmetdedaarvoorbenodigdelaboratoriumapparatuur lijkentezijnoverwonnen.
Eriseenaanvanggemaaktmethetbepalenvanhetluchtgehaltevanringmonstersmeteenluchtpyknometer.Dezebepaling gaatzeersnelendeuitkomstenstemmen
inhetalgemeengoedovereenmetdievandevanoudsher ingebruik zijndemethpde.
Alleenbijerg lageluchtgehaltenwordenietstelagewaardengevonden,kennelijk
veroorzaaktdoordeaanwezigheidvaningeslotenruimten.Wehebbenechterdeindrukdathetgrootstegedeeltevandeingeslotenluchtbijgebruikvandeluchtpyknometerwetwordtmeebepaald.Datzoubetekenendatditapparaatvoordebepalingvandeingesloten,voordiffusieontoegankelijkruimtengeenoplossingbiedt.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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TABEL 1 9 2 - 1

Opbrengst aan preiinkgperir/
"beregend

-nietberegend
lichtbemest
esgrond
dalgrond
zavel
lichteklei
zwareklei

5,23
5,49
3,72
4,27
4,32

zwaarbemest, .licht.bent*
5,ÏH
7,28
5,17
5,94
5,61

3,05
2,98
5,20
5,38
6s44

ïSt

zwaarbemest
3,48
4,8!
7,42
7,28
8,23

Inhetkadervandeactiviteiten V-sndeWerkgroepGewasreactieswerdmeegewerkt
aandeopstelling endeomschrijvingvanenkelegezamenlijkeonderzoekprojecten.
B.Plan1974
Hetonderzoekopdevakproef zalwordenvoortgezet,wederommetenkeletuinbouwgewassen.Deactuelestructuur zaldaarbijwordengeanalyseerd doorbepaling
vangrond-water-luchtverhouding,doorlatend,vermogenvoor luchtenzuurstofdiffusie
Detotnutoeverkregengegevens zullenwordenbewerktenineenrapport
vastgelegd.Deresultatenzullenwordengetoetstaanandere,binnendeWerkgroep
Gewasreactiesverkregenresultaten.

Achterzijde niet beschrijven.
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A. Verslag over 1973 .

D i t p r o j e c t beoogt i n z i c h t t e geven

i n aard en omvang van de

problemen i n z a k e

debodemstructuur indebetreffendegebieden,,vasttestellenwelkefactoren
daarbijvaninvloed zijnenaantegevenmetwelkemaatregeleneventuelemoeilijkhedenzijnteoverwinnen.
Ditjaarwerdvooralaandachtbesteed aandelössgrondeninZuid-Limburg.Het
bezwaarvandezegrondenisnietalleendeslempigheid,maarookhetkennelijklaat
bewerkbaar zijninhetvoorjaar,waardoordemeestejarenzomergewassenlaterwordeningezaaid danelders.Hetisaannemelijkdat dti verbandhoudtmethettehoog
blijvenvanhetvochtgehalte« Bitwordtvooralgewetenaandeduidelijkeaanwezigheidvaneenploegzool.Hetlosmakenvandeploegzooldoorwoelenwordtdaarom
gepropageerd enheeftreedsopverscheidene,percelenplaatsgevonden.Doorons
wordtechterbetwijfeld ofdeploegzoolweldeboosdoener is,Onzegedachtengaan
meeruitnaar eenafwijkend gedragvandezegrondt.a.v.water,omdatwehierte
makenhebbenmeteencombinatievaneenhangwaterprofieleneenslib-ofleemhoudendmateriaal.
Terverkrijgingvaneenbeterinzichtindeaardvandeproblemenwerdopenkele
proefpercelen inditgebied enigonderzoekverrichtnaarhetverloopvanhetvochtgehalteennaardeaanwezigheid eneigenschappenvandeploegzool.Degegevensover
hetvochtgehaltewarennogonvoldoendeomdaaraaneenconclusieteverbinden.T.a.v.
deploegzoolbleek^aaaeestalopeendieptevan25-35cmeenduidelijkeverdichting
aanwezig,gekenmerktdooreenrelatief laagporiënvolumeenluchtgehalteeneengeringdoorlatendvermogenvoorwaterenlucht.Dedoorlaatfactorenwaren,echterniet
zolaagdateenstagnatieindewaterafvoer ofeenonvoldoende zuurstofvoorziening
waarschijnlijkis.
B.Plan1974
Hetonderzoekopdelössgrondenzalwordenvoortgezet,waarbij inhetvroege
voorjaaropeenaantalplekkengeregeldhetvochtgehalte,deplasticiteitende
bewerkbaarheid zalwordenbepaald.
Debewerkingvanenderapportering overderesultaten,dieenkelejarengeledenopdeproefplekkeninZuidwest-Nederlandwerdenverzameld,zalwordenklaargemaakt.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Hetdoelvanditonderzoek isnategaanofhetoptredenendeactiviteit
vandeverwekkervandeT-ziekte (Trichodorus) samenhangenmetbepaaldefysische
eigenschappenvandegrond.
Daartoewerdhetonderzoekophetverzwaringsproefveld opdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeervoortgezetmetbepalingenvandegranulairesamenstellingenendevochtkarakteristieken.Ooknubleekhetvochtgehalteopdeverzwaardeobjectenhogerdanopdenietverzwaardeenopdevoorontsmetting
geïnjecteerdeobjectenhogerdanopdenietgeïnjecteerde.Ditlaatsteverschil
houdtmogelijkverbandmethetfeitdatbijhetinjecterenmetdeschaarinjecteur indeherfstvan 1972dewortelsvandegroenbemesterwerdendoorgesneden.
Deontwikkelingvanhetgewaswerddaardoor sterkgeremd,zodatvrijwelgeen
watermeerkonwordenopgenomen.
Ditjaarzijnophetproefveld suikerbietenverbouwd.Ertradengeenduidelijke
verschilleningroeienopbrengstnaarvoren.Daarmeewerdbevestigd datde
T-ziekte indeloopvaneenaantaljarenzeerwisselvalligoptreedt.
B.Plan 1974
Voordelaatstemaalzalenigbegeleidend onderzoekwordenverricht,waarbij
aandachtzalwordenbesteed aangranulairesamenstelling,poriënverdeling,vochtgehalteentransportmogelijkhedenvoorwaterenzuurstof.Daarnazalditonderzoekmetdesamenstellingvaneenrapportwordenafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Ditprojectheefttotdoeldeoorzakenvaneenvaakvoorkomende,onvoldoende
stevigheidvandetoplaag e n eendaardoor slechtebespeelbaarheid vangrassportveldenoptesporenenmaatregelen totverbetering aantegeven.
Dewaarnemingenbetreffendedestevigheidvandetoplaagendegrondwaterstandvandeproefplekkenopgrassportvelden inHarenenGroningenwerdenvoortgezet.Aanheteindevanhetspeelseizoen (halfmei)vanvoetbalenhockey,werd
dealgeheletoestandvanhetveldbeoordeeld,waarbijvooralwerd geletopde
dichtheid,deregelmaatendekleurvandegrasmat.Alsgevolg«andenietalte
natteherfstenwinter >972/'73,waardoordestevigheid indieperiodeweinig
tewensenoverliet,verkeerdendemeestevelden,geletopdegrasmat,ineen
tamelijkgoedetoestand (tabel 248-1).
TABEL248-1.
Aantal percelen (van d e55) met een waardering scijfer
4
Dichtheid grasmat
Regelmaat
"
Kleur
"
Algeheletoestand

2
2
2
1

5

6

7

8

9

10

6
3
4
3

7
13
8
9

19
13
16
17

11
12
13
16

9
8
11
8

1
4
1
1

van

Laagcijfer=geringedichtheid,onregelmatig,lichtvankleur,slechte
algeheletoestand.
Demindergunstigebeoordelingvanenkeleveldenisbijnasteedshetgevolg
geweestvaneenzeerintensievebespeling,waarbijvooraldetrainingsveldenvaak
uitzonderlijk slechtzijn.
Inverbandmetpiasvormingwerd openkelekleihoudendeveldenhetdoorlatend
vermogenvandetoplaagbepaald.Daarbij isgeblekendatopnormaalbespeelde
veldenmeteenbehoorlijkegrasbezettinghetdoorlatendvermogenvandetoplaag
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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: 248

Registratie nr.:

steedsvoldoendewas.Opzeerintensiefbespeeldeterreinen (trainingsvelden)waar
vrijwelgeengrasmeervoorkwam,wasHitniethetgeval.Deindrukisdanookdat
deaanwezigheidvanplassennazwareregenvalopenkeleveldenmeerhetgevolgis
vanonvolkomenheden indedrainagedanvaneentegrotedichtheidvandetoplaag.
Hetisbekenddatdestevigheidvandetoplaagnauwsamenhangtmetdeindie
laagaanwezigehoeveelheidwater.Hetverloopvanhetvochtgehalte,zowelopkorte
termijn (tijdensofkortnaregenval),alsoplangeretermijn (gedurendeherfstenwinterperiode)isdaaromvanbelangvoordebespelingsmogelijkheden.Debedoelingisommetbehulpvaneenbestaand simulatiemodelaandehandvangegevens
overregenval,vochtkarakteristieken endoorlaatfactorenhetverloopvanhet
vochtgehaltevoorverschillendesituatieswatbetreftprofielopbouw,samenstelling
vandetoplaagenontwatering teberekenen.Metdevoorbereiding daarvanisbegonnen.
Aandehandvanliteratuurgegevens eneigenresultatenwerdeenoverzicht
samengesteld,getiteld:"Fysischmilieuvangrasveldenvoorrecreatiefgebruik".
Ditonderwerpzalwordenbehandeldopdepost-academialecursusover"Grasvelden
voorgebruiks-ensierdoeleinden",dieinmei 1974inWageningenwordtgehouden.
Samenmeting.F.RiemViswerd ineennotaeenkritischebeschouwing gegeven
overdeliteratuurgegevensbetreffendedeverdichtingvandebojiengrondopsportenspeelvelden.
Publikaties
F.RiemVisenP.Boekei.Eenkritischebeschouwingvandeliteratuurgegevensover
deverdichtingvandebovengrond opsport-enspeelvelden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Ref.0 127-1973 (1973).
P.Boekei.Fysischmilieuvangrasveldenvoorrecreatiefgebruik.Manuscriptvoorde
Post-academialecursusvanmei1974.
B.Plan1974
Hetonderzoeknaardestevigheidvandetoplaagendepiasvormingopeen
aantalgrassportvelden inHarenenGroningenennaardefactorendiedaarbijeen
rolspelen,zalwordenvoortgezet.Getrachtzalwordenomdebeoordelingvande
stevigheidmetbehulpvandehakmethodetetoetsenaandegesteldheidvandeverschillendeterreinenaanheteindevanhetspeelseizoenofaanhetaantalkeren
datdeterreinenvoorbespelingwordenafgekeurd.
Deberekeningvanhetverloopvandevochtgehaltenmetbehulpvaneensimulatiemodel zalwordenuitgevoerd.

Achterzijde niet beschrijven.
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Doelvanditonderzoekisnategaanofeenvereenvoudigingvanhetbouwplan
eneendaarbijmeestalnoodzakelijkegrondontsmettinggevolgenhebbenvoorde
structuurvandegrondenhoeeventuelemoeilijkhedenopditterreinkunnenwordenvoorkomen.
Hetbegeleidendbodemfysischonderzoekophetvruchtwisselingsproefveld op
"DeSchreef"inOostelijkFlevolandwerdvoortgezet.Inhetvoorjaarwerdaandachtbesteedaandebewerkbaarheidvandegrond.Daartoewerdenkelemalenhet
vochtgehaltevandebouwvoorbepaaldendeplasticiteitbeoordeeld engemeten.
Indezomerwerdendiversewaarnemingen.betreffendedeactuelestructuurvande
bouwvoorverricht.Duidelijkeverschillen inbewerkbaarheid enactuelestructuur
alsgevolgvanverschilleninrotatieenvoorvruchtkwamennietnaarvoren.Wel
wasdeactuelestructuurduidelijkgekoppeld aanhetgewasdatwerdverbouwd.
Vaneennawerkingvaneengoedeofmindergoedestructuur inhetvolgendejaar
iskennelijkgeensprake.
Hetbegeleidend structuuronderzoekopgrondontsmettingsobjectenwerd eveneens
voortgezet.Daarbijkwamindeeersteplaatsnaarvorendatterverkrijgingvan
eengoedontsmettingsresultaateensterkeverfijningôvandegrondmoetworden
voorkomen.Datisintegenstellingmetwatalgemeenwerdaangenomen.Verderwerd
ookditjaargeenongunstigeinvloedvandegrondontsmetting opeigenschappen
alsverslemping,hewer.kbaar.heid enactfielestructuurwaargenomen.
Dewaarnemingsresultatenvanhetonderzoekindeperiode 1971-1972werdenbewerktenineenconcept-rapportbehandeld.
Voor "Bedrijfsontwikkeling"werd eenpublikatieover"Grondontsmettingen
bodemstructuur"geschreven.Daarinwerddebetekenisvandeactuelestructuur
voorhetontsmettingsresultaatbehandeld enwerdaandehandvanonderzoekresultatenduidelijkgemaakt,dathetmetdenadeligegevolgenvaneenenkelegrondontsmettingvoorstebodemstructuurindeakkerbouwergmeevalt.Ofditookvoor
bepaaldesituatiesindetuinbouwgeldt,waarnietalleenveelvuldiger,maarook
metgroteredosesontsmettingsmiddelen,waarvansommigenatriumhoudendzijn,
wordtontsmet,kannognietwordengezegd.Omdaarover tewordengeïnformeerdwerd
ophetTuinbouwproefbedrijfteWier.ingerwerfeenmeerjarigproefveldaangelegd,
waar iederjaargrondontsmettingmetverschillendemiddeleninverschillende
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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hoeveelhedenwordtuitgevoerd.Dooronswordtnagegaanofditgevolgenheeftvoor
destructuurvandegrond.Diteerstejaarwarengeenverschillenaanwezig.
Publikaties
P.Boekei.Grondontsmetting enbodemstructuur.Bedrijfsontwikkeling4(1973)
687-693.
J.S.Zwiers.Degrondontsmetting opklei-enzavelgrond inverbandmetdebodemstructuur (1971-1972).Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.,inconceptgereed.

Achterzijde niet beschrijven.
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Hetdoelvanditonderzoekisvasttestellenhoegrootde
betekenisvanverschillendevormenvanorganischebemestingvoorde
verschillendeaspectenvandebodemstructuur opklei-enzavelgronden
is.Daartoewordtgebruikgemaaktvanverschillendemeerjarigeproef-„
veldenmetorganischebemesting,ni.de"Drieorganische-stofbedrijven
teNagele,de"Miniatuurorganische-stofbedrijven"teMarknesse"en
hetorganische-stofproefveld opdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeer. Evenalsinvoorgaandejarenwerdhierinhetvoorjaaraandacht
besteedaandebewerkbaarheid enwerd indezomerdeactuelestructuur
beoordeeld enbepaald.EenopvallendresultaatwasdatinNagelehet
hogerehunusgehalteopdeWisselweideeenietsongunstigerbewerkbaarheideneenplastischer toestandtengevolghad. (tabel264-1).
TABEL264-1
Plasticiteit
(kg/cm2)
12
15
maart maart
Kunstmestakker
Wisselweide
Klaverland

38
29
40

48
36
45

Bewerkbaarheid
Vochtgehalte
(visuelebeoordeling)(gew.%)
12
15
12
15
maart
maart
maart maart

5,4
5,2
5,5

5,7
5,5
5,6

23,6
26,9
24,2

22,9
25,9
2 3 ,,8-

Hoehogerhetvochtgehalte,hoeplastischerdegrond (lagereplasticiteit),hoeslechterdebewerkbaarheid (lagerewaarde).Kritiekegrenzen:
voorplasticiteit60kg/cm ,voorbewerkbaarheid 6.
Ditbetekentdathettijdstipwaarop inhetvoorjaarmetdeinzaaiactiviteitenkanwordenbegonnen,door intensieveorganische
bemestingeerdervertraagd danvervroegdwordt.
i

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vérvolgblad gebruiken.
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Inverbandmetdeproblemenrondomdebodemstructuur opdelössgronden
(slemp"gevoelig,laatbewerkbaar)werd in1972ondersupervisievanhet
PAophetproefbedrijf teWijnandsradeeenorganische-stofproefveldaangelegd.Dooronszaldaargeregeld enigbegeleidend structuuronderzoek
wordenverricht.Bijdeeerstevisuelebeoordeling indevoorzomerkonden
geenverschillenwordenwaargenomen.
Debelangstellingvoorhetinwerkenvanstroisdelaatstejarenweer
sterktoegenomen.Omdaternogveelvraagtekensbestaanomtrentdewijze
vaninwerkenendeinvloeddaarvanopdeeigenschappenvandegrond,
werd in1972doorhetPAeenstroproefveld opdeEbelsheerd teNieuw-Beerta
aangelegd,waardeinvloedvanverschillende intensiteitenentechnieken
vanstroinwerking opgrondengewaswordtnagegaan.Daarvanwordtdoorons
hetbodemkundigeonderzoekverzorgd.Bijbepalingvanhetvochtgehalte
endeplasticiteit inhetvoorjaarbleekdatopdeobjectenwaar strowas
ondergewerkt,degrondnatterenplastischerwasdanopdeobjectenzonder
stro.Bijvisuelebeoordeling indezomerbleekdeactuelestructuuropde
niet-stro-objectenbeterdanopdestro-objecten.
Opde"TagungdesVerbandesDeutscherLandwirtschaftlicherUntersuchungs•
undForschungsanstalten"inRegensburgwerd eenkorteinleidinggehouden
over"HumusgehaltundBodenstruktur".Ditreferaatzalt.z.t.in"LandwirtschafslicheForschung"wordengenomen.
Publikatie
P.Boekei.HumusgehaltundBodenstruktur.Landwirtsch.Forsch.,imDruck.
fr.-Plan1^974
Hetonderzoeknaardebewerkbaarheid endeactuelestructuuropde
proefveldenindeNoordoostpolder,deWieringermeer,WijnandsradeenNieuwBeertazalwordenvoortgezet.Aandehandvandebeschikbaregegevenszal
eenoverzichtwordensamengesteldvandebetekenisvanverschillendevormen
vanorganischebemestingvoorverschillende structuur-aspectenvandegrond.

Achterzijde niet beschrijven.
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Ditonderzoekheefttotdoelnategaanaanwelkeeisendeontwateringstoestand
opverschillendegrondenmethetoogopdebelangrijksteaspectenvandebodemstructuur-verslemping,bewerkbaarheid,berijdbaarheid enactuele$|tructuur-moetvoldoen.
OphetproefobjectvandeCultuurtechnischeDienstteKloosterburen,waar
perceelsvergrotingdoorslootdempingmetonvolledigeegalisatieenaangepaste
drainagevandelaagtenheeftplaatsgevonden,werdenookditjaaropeenaantalperceelsgedeeltenmetuiteenlopendegrondwaterstand,waarnemingenbetreffendeverslemping,bewerkbaarheid inhetvoorjaar enactuelestructuur indezomerverricht.
Daarbij iseenduidelijke invloedvandegrondwaterstand opdeverslempingnaarvoren
gekomen (fig.265-1). Bijhoogoplopende grondwaterstand (hogerdan60cm=mv.)inde
natteperiodevannovember 1972isernstigeverslempingopget|yBden.Tervoorkoming
vanschadelijkeverslemping (beoordeling >6)magdegrondwaterstand oplichtezavelgrondenmet \\ à2%organische stofnietveelondieperdan 1m-fmv.komen.
Inhetvoorjaarwerd eenduidelijke samenhanggeconstateerd tussenhetvochtgehalteindebouwvoor endegrondwaterstand.Omstreekshalfmaartwashetvochtgehaltehetlaagstbijeengrondwaterstandvan 150cm-fmv.Zowelbij^ondieperealsbij
dieperegrondwaterstandenwashetvochtgehaltehoger.Ominhetvoöfjaaroptijdmet
deinzaaiactiviteiten tekinnenbeginnen,dienthetvochtgehalte snel (=inenkele
dagenmetdroogweer)totdezg.bewerkingsgrens (=vochtgehaltewaarbijdegrondkan
wordenbewerkt)tedalen.Onzeindrukisdatbijeengemiddeldegrondwaterstandvan
100cmfmv.aandievoorwaardewordtvoldaan.
Erwerd eenonderzoekingesteldnaaraardenoorzakenvandeslechteontwatering
opdeproefboerderijinHaren.Verspreidoverhetgehelebedrijfwerdeneenaantal
grondwaterstandsbuizen geplaatst,waarinindeperiodehalfjanuari-beginaprilgeregelddewaterstandenwerdenopgenomen.Verderwerd inmaart terplaatsevandebuizen
degrondbeoordeeld opgeschiktheidvoordevoorjaarsgrondbewerking.Daarbijisgeblekendatopbepaaldeperceelsgedeelten innatteperiodendegrondwaterstandzohoog
oploopt,datdevoorjaarswerkzaamhedenduidelijkwordenvertraagd.Omopdezegrond
inhetvoorjaaroptijd tekunnenbeginnenisookeengrondwaterstandvantenminste
100cm-fmv.vereist.
Demindergunstigesituatieoponsbedrijfvindtzijnoorzaak ineenteondiepe
liggingenhetnietgoedfunctionerenvanbepaaldedrains.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

Veivolgblad nr.

van projectvei siag

1

Onderzoekinstelling
fVojectnumner

1973
{egietratie nr:

IB
265

beoordeling verslemping
voorjaar 1973
7
•
goed

•

-grenswaarde—

•• V * • • #_..._j^*crr_..
••• •• •

Slecht

. m^a^u

•

•

a f s l i bbaar ca.15 %
o r g . stof 1.5-2,0%,
_L
Ù0

60

80
100
120
U0
gemidd. grondwaterstand
in de periode 22-28nov.1972

Fig. 265-1.
Publikatie
P.Boekei.Debetekenisvandeontwateringvoordebodemstructuur opdezavel-en
lichtekleigronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.5-1973(1973).
B.Plan1974
OphetCTD-proefobjectteKloosterburenzalinhetvoorjaardeverslemping
endebewerkbaarheidwordenbeoordeeld ennogmaalsdesamenhangmetdeontwatering
wordennagegaan.Daarbijzalo.a.wordengetrachtvasttestellenhoelangeen
bepaaldegrondwaterstandaanwezigmoet zijnomdegrond tedoenverslempen.Het
onderzoekopditproefobject zalwordenafgeslotenenderesultaten zullenineen
rapportwordenvastgelegd.
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Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:

ir.P.Boekei,dr.ir.J.vanderBoon,dr.L.K.Wiersum
dr.ir.J.vanderBoon

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 3 .

Hetisvanbelangnategaan,ofinplaatsvanhetgebruikelijkezandookop
anderesubstratentulpenmetsuccesinbloeigetrokkenkunnenworden..Hierbij
moetookaandachtgeschonkenwoedenaaneenaangepastewatergift.
Ineenproefvandr.VanderBoonmet4mengselsvanzandenveenenmetvier
waterfeiftenwerdendevolgenderesultatenbereikt (tabel 269-1).
TABEL269-1.
Substraten

Lengtespruit

zand
zand/veen1:5
zand/veen 1:10
zand/veen 1:20
kunstsubstraat

voorde

oogstin^em

^
\
%bloemverdroging

trek1

trek2

trek3

23,6
23,2
21,9
23,4
10,2

22,0
28,2
29,2
28,9
26,5

17,0
21,2
21,0
22,4
22,1

14,4
13,1

26,6
27,3
27,7
26,7

20,4
20,1
21,7
19,4

13,5
11,9

28,6
26,5

21,9
22,3

trek1 ^

7,7
8,3
16,9

Watergiften
op

zand/veenmengsels

1x3dgn
1x2dgn
1xperdag
2xperdag

24,2
23,5
22,3
22,2

op

kunstsübstraat
9,3

2xperdag
constantniveau

21,0

8,1
9,9
4,4
29,5

Deresultatenvandedrietrekkenzijnnietdezelfde.Bijdeeerstetrekwas
hetmengselzand/veen 1:10hetminstewatdelengtegroeibetreft.Bloemverdroging
washierhetgeringst,naminhetalgemeenaf,naarmatemeerveenaanwezigwas.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Bijdetweedeenderdetrekbleefzandduidelijkachterenwatendeveenrijke
mengselshetbest.Kunstsubstraat-schuimplastic -leverdegeengoedresultaat.
wa£v6Tevïr"ert^mTnderwatergevenwasindeeerstetrekgunstig,alwerktehet
bloemverdroging indehand.Indetweedeenderdetrekwasmeerwatergevenbeter
enwel 1xperdagoptimaal.Kunstsubstraatmetconstantwaterniveauwasduidelijk
beterdan2xwatergevenperdag.Delaatstegafindeeerstetrekeenzeerongunstigresultaat.
IneenpH-proefmeteentuinturf/turfstrooiselmengselwerddebruikbaarheid
vanditmateriaalvoorhettrekkenvantulpenbeproefd (tabel269-11).
TABEL409-II.
Emkal

S8/1
2
4
6
8
10
12

BepalingpHop
23/10/1972

Lengtespruitvoorde
oogstincm

%bloemverdroging

pHH20

pHKC1

trek1

trek2

trek1

3,48
4,45
5,25
5,41
6,31
6,45
6,56

2,72
3,92
4,82
4,90
6,08
6,22
6,31

19,1
26,8
24,0
22,4
23,5
21,9
21,7

14,5
22,3
23,3
21,4
23,2
22,9
22,7

70,2
14,4
12,8
13,5
21,0
12,8
36,7

DepHheefteensterkeinvloeduitgeoefend opdeproduktieenkwaliteit
vanbroeitulpen.Bij0gCaCO^/lsubstraatblijfthetgewasduidelijkachter.
Debollenvormdenpraktischgeenwortels.Deplantenwarenkleiner,bloeidenlatereneengrootpercentagebloemenverdroogde.Intrek 1isdebestegift2-4g
CaCOß/lsubstraat,delateretrekgelijkvallendemetjfceek3vandeeersteproef,
lijkteenwatminder scherpereactietegevenopdehogekalkgiften.Afgezienvan
hetonregelmatiggedragbij6g/l zouhetaantebevelentrajectvoorCaCOßtoediening tussen2-8gCaCOß/lsubstraatliggen.
Debijdragevandr.Wiersumaanditonderzoekheeftbestaanuithetnagaanvan
debewortelbaarheidvaneenaantalsubstraten,waaronder eenserieschuimplastics.
Tevenswerdhetwatervasthoudend enwatergeleidendvermogennagegaan.
Dedoorwortelbaarheidvandiverseonderzochtemediableekgeenproblemenop
televeren.Hungedragt.a.v.water isdaarentegenvanveelbelangvoorhunbruikbaarheid.Ineenaantalgevallen,vooralbijschuimplastics ishetwatergeleidend
vermogenuitermategering.Ditstaateenalgemenebruikbaarheid indeweg,tenzij
demethodevanwatertoedieningwordtaangepast.
DeverkregeninzichtenwerdenbesprokenopeencongresvandeInt.WorkinggrouponSoillessCulture.
Publikatie
L.K.Wiersum. Supplyofnutrientionstotherootsurfaceinartificialsubstrates.
Third Int.Congr.SoillessCulture,Sassari,1973,Proc. (1973)119-128.
B.filan1974
Geenverderonderzoekdoordr.Wiersum.
Onderzoekvanzand/veenmengselsmetdiversewatergiftenenkalktrappenbij
trekopveendoordr.VanderBoon.
Achterzijde niet beschrijven.
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Destevigheid,gladheidendoorlatendheid
vangrassportvelden

Documentatieaspecten:

Onderzoekers)
ir. P.Boekei
Projectleider
Afdelingshoofd
dr. P.K.Peerlkamp
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met : ICW

veelvuldig overleg met

:S t i b o k a , Gemeentewerken Haren,
P l a n t s o e n e n d i e n s t Groningen

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in: Begeleidingscommissie S p o r t v e l d e n onderzoek
De bij de werkgroepen e.d. betrokken Instellingen zijn:
• r°n
KNHM, L a n d e l i j k e Contacraad van de gemeenten

m

J'

Verlenging

Plaats(en) van uitvoering
Haren, Groningen
Jaar van aanvang
1974
Vermoedelijke duur
5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar f
3 2 . 0 0 0 -••••
(personeel + materieel) p
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

Afgesloten
Vervolgd met

e r

jaar

— Hoger personeel
3 0 mandagen
Per J a a r
— Middelbaar personeel
° 0 mandagen
per jaar
— Lager personeel
" 0 mandagen
per Jaar
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen

Firmness,slipresistance,andpermeabilityofathleticturfs

— Engels

— Frans

Lafermeté,l'étatglissantetlaperméabilitédesterrains
desportherbeux

— Duits

DieFestigkeit,GlätteundDurchlässigkeit'-grasbewachsener
Sportplätze

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Eenaantalgrassportvelden inonslandisineennatteherfsten
winterdoorpiasvorming eneenzachtetoplaagnietofnauwelijkste
bespelen.Hetbetreftvooralvoetbal-enhockeyvelden.Hetgevolgis
datdergelijkeveldenvaakwordenafgekeurd endaardoorweinigkunnen
wordenbespeeldofbijbespelingdusdanigwordenvernield dathetherstel
vandegrasmatkostbaarwordt.
Hetdoelvanditonderzoekisdeoorzakenvaneenslechtebespeelbaarheidalsgevolgvanpiasvormingengeringestevigheidvandetoplaagopte
sporenenaantegevenwelkemaatregelenbijaanlegenonderhoudmoeten
wordengenomenomeengoedebespeelbaarheid teverkrijgenentebehouden.
B.Motivering:
Desnellesocialeveranderingendoendebehoefteaanrecreatiemogelijkhedenendaarmeeookaanmeerenbeterbruikbaresportveldentoenemen.
Aanlegvannieuwesportveldenvergtgrondoppervlak engeld.Detoenemende
behoeftezaldaaromookeenintensieveenregelmatigerbespelingnodigmaken.
Opveelsportveldenblijktditnietmogelijk,waardoorhetnuttigeffectvand
gedane 'investeringentegeringis.Hetisdaaromvanbelangbijdergelijke
veldendeoorzakenvandeonvoldoendebespeelbaarheid optesporenen
maatregelenterverbetering aantegeven.Bijdeaanlegvannieuwesportveldenkanvandezoverworvenkenniswordengeprofiteerd.
C.Werkwijze:
Opeenaantalvoetbal-enhockeyterreinen,inhoofdzaak inGroningen
enHarengelegen,zalindeeersteplaatseenonderzoekwordeningesteld
naarenkelebespeelbaarheidsaspecten.Daartoezaldestevigheidvande
toplaagvolgensde"hakmethode"regelmatigwordenbeoordeeld enzullen
waarnemingenoverdegladheidvanhetoppervlakenpiasvormingworden
verricht.Aanheteindevanhetspeelseizoenwordtdetoestandvande
grasmatopgenomenenwordengegevensoverdebespelingsintensiteit enwedstrijdafgelastingenverzameld.Dehierbijverkregengegevenszulleneen
uitspraakovero.a.degewenstestevigheid,uitgedrukt ineenhakmethodecijfer,moetenopleveren.
Indetweedeplaatszaldesamenstellingvandegrond,inhetbijzonder
vandetoplaag,wordenbepaald,deprofielopbouwwordenbeschrevenengeregelddegrondwaterstandwordenvastgesteld. Doorgrafischeennumerieke
verwerking zalwordenrw^îgaaninhoeverredezefactorenvaninvloedzijn
opdeeerdergenoemdebespeelbaarheidsaspecten.
Tenslottezalvoorenkelepraktijkobjecten,uiteenlopend inontwatering
ensamenstellingvandetoplaagenwaarvanvochtkarakteristieken,doorlatend
vermogenengrondwaterstandbekend zijn,metbehulpvaneensimulatiemodel
wordennagegaanhoehetvochtgehalteendaarmedeookdestevigheidvande
toplaag indeloopvandeherfstenwinter,inafhankelijkheidvanderegenval,verloopt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Destevigheid,gladheidendoorlatendheid
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Registratie nr.

ir.P.Boekei

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P,K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
B. Plan komende jaar.

Plan 1974
Deperiodiekewaarnemingenopeenaantalgrassportvelden inHarenenGroningen
(proj.248)zullenwordenvoortgezet.Ditbetreftindeeersteplaatsdebespeelbaarheidsaspectenpiasvorming,stevigheidvandetoplaagendegladheidvanhet
oppervlakenindetweedeplaatsdegrondwaterstand.Aanheteindevanhetspeelseizoen 1973-197JJzaldegesteldheidvandeterreinen,vooralbeoordeeld aandegrasmat,wordenopgenomen.Verder zullengegevensoverdebeâ^èâàBtgsintensiteiten
wedstrijdafgelastingenwordenverzameld.Aandehanddaarvanzalwordennagegaan
welk stevigheidscijferindeherfstenwintergewenst isomhetveldregelmatig
tekunnenbeppelenzonderdatdegrasmat tezeerwordtbeschadigd.
Aangeziendebespelingsmogelijkheidvooralvanhetvochtgehaltevandetoplaagafhangt,zalwordengetrachtvoorenkelepraktijkgevallenhetverloopvanhet
vochtgehalte tijdenskortereenlangereperiodenmetbehulpvaneensigtolatiemodel
teberekenen.Metdeverzamelingvandedaarvoorbenodigdegegevensoverprofielopbouw,doorlatendvermogenvoorwaterenvochtkarakteristiek isbegonnen.
Metdeverwerkingvandereedsverkregengegevensvandesportvelden inHaren
enGroningenzalwordenvoortgegaan.Daarbijzalwordennagpgaanwatdeinvloed
vanfactorenalsontwatering ensamenstellingvandetoplaag (humusgehalte,gehalteaanafslibbaredelen,fijnheidvanhetzand)opdestevigheid endewaterdoorlatendheid vandetoplaagis.
Medewerking zalwordenverleendaandepost-academischecursus "Grasveldenvoor
gebróiks-ensierdoeleinden",dieinmei 1974inWageningenwordtgegeven.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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D,Vroegereonderzoekingen:
"Sportveldenonderzoek".RapportvanNSF,KNVDenKNHM,1969.
P.Boekei,J.J. SchuurmanenJ.S.Zwiers.Onderzoeknaardeoorzaken
vandeslechtebespeelbaarheidvanenkelesportveldenindenHaag.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.6-1971 (1971).
P.Boekei.OnderzoeknaardestevigheidvandetoplaagvandesportveldenindegemeenteHarenindewinter 1970/1971.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.4-1972(1972).
Th.J.FerrariandJ.L,Cuperus.Dynamicsimulationofverticalnonadsorbed aniontransport.PlantSoil38(1973)425-438.

Achterzijde niet beschrijven.
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Indringingvandevorstindegrondonderop
verschillendemanierengezaaidewinterrogge
(i.v.ïïï.aardappelopslag)

Onderzoeker(s)

i n g . D.Jo C. Knot t n e r u s

Projectleider
Afdelingshoofd
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met

d r . P.K. ï ' e e r l k a m p

Documentatieaspecten:

PA

— veelvuldig overleg met

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

proefboerderijIB,Haren (Gr)
Plaats(en) van uitvoering
(eind)1973
Jaar van aanvang
tot
(maart)1976
Vermoedelijke duur
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar ƒ
1 7 „ 0 0 0 — (personeel + materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel
— Middelbaar personeel

~
°U

mandagen
mandagen

pee J3.ai

— Lager personeel

'^

mandagen

P&C

Afgesloten
Vervolgd met

p

e r

jaar

jaar

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

leveramgen I n v e s t £ g a t £ o n o n t ^ edepthoffrostpenetration intothesoilunder
'winterryesownindifferentways,and itseffectontheincidence
ofvolunteerpotatoes
—Frans :Etudedelaprofondeurdepenetrationdegeldansunsolsousseigle
d'hiver,ensemenëedemanièresdifférentesetsoninfluencesurle
recrûdespommesdeterre
— Duits

:])asEindringendesFrostesindenBodenunter inverschiedenerWeise
gesätemWintarroggen (inZusammenhangmitdemZerfrierenZurückgebliebenerKartoffelknollen)

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Bijhethuidigemachinalerooienblijvengrotehoeveelhedenkleine
aardappelen indegrondachter,diehet.volgendegroeiseizoeneensterke
"veronkruiding"vanhetgewasgeven.Omdezetegentegaanbevordertmen
hetdoodvriezenderachtergeblevenaardappelendooreenaangepastegrondbewerking,waarbijze i -"r.1'....lOg-^lij1.:D":r^nofopdegrondblijven.
Intensiveringvandeakkerbouwopstuifgevoeligegrondenvereisteen
effectievebestrijdingderwinderosie.Detotdusverenigemethodedaarvoordieindeakkerbouweconomischbruikbaar is,isdetoepassingvaneen
tussenteeltvanbreedwerpig gezaaidewinterrogge,Apriori lijkthetechter
waarschijnlijkdatditgewashetbevriezenderachtergeblevenaardappelen
tegenwerkt.
Nagegaanmoetwordenofeninhoeverreeendergelijkroggeg>>wasde
indringingvanvorst indegrondbeïnvloedt enwatheteffectisvan
rijenzaai intweeonderling loodrechterichtingen.Laatstgenoemdezaaimethodeiswaarschijnlijkmindereffectief t.a.v.winderosiebestrijding
(wordtonderzochtbijproject 263).Getrachtwordteenbruikbaar compromis
tevindentussendetegengesteldeeisens diehettegengaanvanaardappelopslagengrondverstuiving aanhetgewaswinterroggestellen.
B.Motivering:
Bijhetrooienvanaardappelenblijventegenwoordigperhavaak
100.000à200.000knollenindegrond achter.Hiervangeeft,afhankelijk
vandeomstandigheden,0-80%hetvolgend jaareennieuweplant.Erontstaat
eenmoeilijkbestrijdbare "veronkruiding",diebovendiendeopbouwvaneen
populatievanhetaardappelcystemiltjeenhetoptredenvan Phoma fovesta
bevordert.Opslagbestrijding isdusurgentendegebruikelijkemethode
daarvoor istotdusverhetbevorderenvandemogelijkheid datdeindegrond
achtergeblevenaardappelen tenminste24uuraaneen.temperatuurvan-2°C
wordenblootgesteld.Opstuifgevoeligegrondenisechter,inhetbijzonder
alsnaaardappelensuikerbietenwordenverbouwd,eentussenteeltvanwinterroggevereisttervoorkomingvanstuifschade.Verwachtwordtdatdezebij
breedvv?rL^; zaaienhetdoodvriezenvandeopslaggevendeaardappelentegenwerkt.Dit leidttotdevraaghoegrootdezetegenwerking isenofzeeventueeldooreenanderezaaiwijzevandewinterroggeinbruikbaiv.mateverminderd kanworden.
C.Werkwijze:
Opeenproefveld opdeIB-boerderijteHaren (zandgrond)wordenverschillendewijzenvanbedekkingvanhetgrondoppervlakmetwinterroggegeraliseerd.Objecten:onbegroeid,breedwerpig gezaaidewinterrogge (100en
150kg/hazaaizaad;zaaitijden:eind sept.,half okt.),rijenzaai intwee
onderling loodrechterichtingen (180kg/hazaaizaad;zaaitijden:eindsept.,
halfokt;rijenafstanden20en25cm).
Opelkobjectwordenop2plaatsenenbijelkdaarvanop2diep""!de
grondtemperaturengedurendedewinter geregistreerd (thermokoppelsen
recorders).Ditgebeurtook metdeluchttemperaturenopenkeleplaatsen
bovenhetgewasofgrond.Vochtgehaltenvandegrondwordengeregeldbepaald.
Uiteenharmonischeanalysevanderegistratiecurvenvandegrondtemperaturen zalmetbehulpvandetheoriedervorstindringing detemperatuurvereffeningscoëfficiëntwordenbepaaldvoorwelennietbevrorengrondbij
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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d e o p t r e d e n d e v o c h t g e h a l t e n . De d i e p t e v a n - 2 ° C - en v o r s t g r e n s k u n n e n
d a n a l s f u n c t i e v a n de t i j d v o o r d e v e r s c h i l l e n d e o b j e c t e n w o r d e n b e r e k e n d .
T e r g e n e r a l i s e r i n g v a n d e r e s u l t a t e n z a l g e t r a c h t w o r d e n om d e z e t e r e l a t e r e n
a a n l u c h t t e m p e r a t u u r en t h e r m i s c h e b o d e m e i g e n s c h a p p e n .

D.Vroegereonderzoekingen:
L.M.Lumkes,enS.Meerman.Preventieveaardappelopslagbestrijding door
cultivaterenalshoofdgrondbewerking.Bedrijfsontwikkeling 'v:""3)
694-699.
D.J.C.Knottnerus.Winterroggealsbodembescherming tegenwinderosie.Onderzoek
aangewasmodellenindewindtunnel.Bedrijfsontwikkeling4(1973)
1023-1031.
S.V.NerpinandA.F.Chudnovski i. Physicsofthesoil (translated from
Russian).Jerusalem, 1970pp182-276.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
295
Indringingvanvorstindegrondopverschillendemanierengezaaidewinterrogge-(i.v.m.aardappelopslag).

Onderzoeker(s)

ing.D.J.C.Knottnerus

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Enigdoordeonderzoeker t.b.v,ditnieuweprojectverrichtvoorbereidend
werkisnogbijproject263ondergebracht.Inverbandmethetgevor^4*tJÄßseizoenlegdedeproefveldendienstalhetbenodigdeproefveldjeopdeIB-boerderij
teHarenaan.
B.Werkplan1974
Zodrade48doordeTFDLtemakenthermokoppelsgereed zijn,wordendezemet
debeidevandeTFDLIelenen24-puntenschrijversophetproefveldjegeïnstalleerd«
Gedurendehetwinterseizoenvindenregistratiesvandegcondtemperaturenonderde
verschillendevormenvanwinterroggebedekking plaats,alsmededievandeluchttemperaturenopenkeleplaatsen.Detoestandvanhetgewaswordt insamenwerking
methetPAvantijdtottijdvastgelegd,waarbijinhetbijzonderdehoogteen
debedekkingsgraad wordengemeten.Hetverkregencijfermateriaalzalwordenbewerkt.
Hoewel striktgenomennietnodigvoorhetopslagprobleem,zalvandegelegenheidgebruikwordengemaaktomdeverteringvandenahetdoodspuitenvanhet
roggegewasontstanemulchkwantitatiefvastteleggen.Ditgebeurttenbehjplve
vanhetonderzoeknaarüematevanbeschermingdiedergelijkemulchesgeventegen
grondverstuiving.
Indenazomer zullenvoorbereidingenwordengetroffenvoordeherhalingvande
temperatuur-engewasmetingengedurendedewinter 1974/'75.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
IB
2
Invloedvanvochtgehalteendichtheidopde
reologischeeigenschappenvandegrond,

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

Registratie nr.:

•ir.C.vanOuwerkerk,ir,,À.E.R.Mes

Projectleider
Afdelingshoofd

dr,F.K,Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
,,
Semi-directe kosten
Omslag algemene kosten

f
f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

f
f

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

DoordeheerL.J.Brand,cand,l.i.,werdentijdenszijnstageperiodebijhetIB(15januari-lóapril)deinvoorgaandejarenin
hetveldeninhetlaboratoriumverzameldegegevensoverderijping
vankleigrondenonderdeloepgenom.-.r.. Eenverslagoverditonderzoek
kwaminconceptgereed.
Alsbelangrijksteresultaatkwamnaarvorendatdeinvloedvan
verschilleninsamenstellingvandegrondopafschuifspanningen
specifiekeploegweerstand groter isdanineeneerderstadiumvanhet
onderzoekwerd aangenomen.Welbleekdat.debijhetlaboratoriumonderzoekgevondenformulesvoorconusweerstand enafschuifspanning
(zieI'3-Jaarverslag 1969)bruikbaar zijn.Wanneer indezeformules
deinhetveldgevondenwaardenvoorporiënvolumeenvochtgehalte
wordeningevoerd,vertonendeverkregenconusweerstandenafschuifspanningeenredelijkesamenhangmetdebepaaldespecifiekeploegweerstand.

B.Plan1974
Nadereuitwerking enpublikatievandedoorhetInstituutvoor
Wiskunde,Informatieverwerking enStatistiekTNOverrichtewiskundige
verwerkingvanderesultatenvanhet laboratoriumonderzoeknaarde
reologischeeigenschappenvanpoldergrondenvanverschillende
ouderdom,opbasisvanhetin1973gereedgekomenconcept-rapport.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
125
Invloedvanverschillendefactorenopdestructuurvanhetzaaibed endekiemingeneerste
groeivanhetgewas.

Onderzoeker(s)

ir.C.vanOuwerkerk,ir.A.E.R.Mes

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1SK 3 .

OpproefveldenteSaaxumhuizen,MarknesseenWestmaasisditvoorjaargeblekendathetzaaienvansuikerbieteninnietbewerkte,kleihoudendegrondop
moeilijkhedenstuit,vooralindiennietgehakseld stroen/ofdoodgespotengras
aanwezig is,De (aangepaÊfe^)zaaimachineheeftvaakmoeiteomdoordeaanwezige
mulchheentesnijdenen/ofheeftlastvanopstropenvanditmateriaal.Alsgevolghiervanisdezaaidiepteen/ofderegelmaatvanzaaienonvoldoende.Het
dichtenvandezaaisleuvenkaneveneenstewensenoverlaten.Deopkomstvanhet
gewaskandooreendikpakketophetoppervlakliggend strozeernadeligworden
beïnvloed,somszelfszodanigdatoverzaaiennoodzakelijkis (Marknesse).Wanneer
hierbijdegrondoppervlakkigwordtlosgemaaktmetdeschudeggeblijktdeopkomst
zondermoeilijkheden teverlopen.
Hieruitkanwordenafgeleiddatopoverigensnietbewerktegronddezaaibedbereiding indesuikerbietenteeltnietgemistkanworden;voortsishetvangroot
belangbijvoorvruchtgraanhetstroaftevoerenofteverbranden.
Inhetkadervandesamenwerking indeWerkgroepGrondbewerking:Praktijktoepassingen indeTuinbouwwerdmedewerkingverleend aanopzetenuitvoeringvan
eenplekken-onderzoek overdezaaibedbereidingvoordetweedeteelt(stamslabonen)
opbedrijvenmetakkerbouwmatigegroenteteeltinnoordwestNoord-Brabant enhet
LandvanHeusdenenAltena»
Nadeoogstvanheteerstegewas (spinazie)werdendedikteendekluitgrootteverdelingvanhetzaaibedbepaald enwerddestructuurvandegrondonderhetzaaibed
beoordeeld.Eenenanderwerdaangevuldmeteenenquête,waarino.m.deinde
voorgaandeherfst,inhetvoorjaarennadeoogstvanheteerstegewasuitgevoerde
grondbewerkingenuitvoerigaandeordekomen.OpkomstenontwikkelingvanhettweedegewaswerdenbeoordeelddoorhetPGVteAlkmaar;tevenswerdvaneenaantal
percelendeopbrengstbepaald» Deresultatenvanditonderzoekzijnnoginbewerking.
B.Plan1974
Hetverlenenvanmedewerking aandesamenstellingvaneengezamenlijkrapport
overhetin1973uitgevoerdeplekkenenderzoekm.b.t.dezaaibedbereidingvoorhet

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbiad gebruiken.

van fjiejiiellitidiiijvriTy / projectverslag 1 9.7.3

vervolgblad nr. 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

:

IB

:

125

Registratie nr.:

tweedegewasindeakkerbouwmatigegroenteteelt.
Voortzettingvanhetgezamenlijkonderzoek;waarschijnlijk zullenhiertoe
eenoftweeproefveldenmetdiversegrondbewerkingsobjecteneneenoftweegewassenwordenaangelegd.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
IB
2i;

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr..

Projecttitel

Onderzoeknaardemengendewerkingvan
grcndbewerkingswerktuigendoor toepassingvan
merktechniekenenactiveringsanalyse

Onderzoeker(s)

dr.A.J;deGroot,ir,C,vanOuwerkerk,ir.A.E.R,Mes
dr.A..J.deGroot
dr.A.J,deGroot

Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij ha: project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' J ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

Aanditprojectwerd indeverslagperiodenietgewerkt.
B,Plan1974
Co-bepalingd.m.v.activeringsanalyse,uit.tevoerendoorhet
CentraalLaboratoriumTNO,ineenderdeselectieuitdeherfst 1970
opdeDr,H.J..LovinkhoeveteMarknessegenomenmonsters.(100van
hetgeploegdeen68vanhetgespitteobject).
Naontvangst vandeanalyseresultatenvandezemonsters
samenstellen vaneet:publikatie,waarmeetevensditprojectzai
wordenafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken

PROJECTBESCHRIJVING
* ) Onderzoekinstelling

:

"£g

Registratie nr.:

Projectnummer

262

Projecttitel

O n t w i k k e l i n g van eenvoudige meetmethoden

Documentatieaspecten:

v o o r de s t e v i g h e i d v a n de t o p l a a g v a n
grassportvelden.

.- -

—

._..
Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

:

i

r

.

dr.

c. van Ouwerkerk, i r .
P.K.

A . E . R . Mes

Peerlkamp

*) Samenwerking —
— incidentele contacten met :
— veelvuldig overleg met

—

:

—

— georganiseerd (werkgroepen e.d.) in: B e g e l e i d i n g s c o m m i s s i e

—

Sportvelden-

onderzoek.

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn: L a n d e l i j k e

Verlenging

C o n t a c t r a a d van de Gemeenten, KNHM, G r o n t m i j , NSF

Plaats(en) van uitvoering : H a r e n , G r o n i n g e n
Jaar van aanvang
1970
Vermoedelijke duur
"IQ7 S
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar ƒ 3 0 . 0 U U ,
(personeel + materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel
° 0 mandagen p e r j a a r
— Middelbaar personeel
J " mandagen p e r J a a r
— Lager personeel
mandagen
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Afgesloten
Vervolgd met

Pel

: jaar

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :

— Engels

— Frans

_

n

.

Development o f s i m p l e methods f o r measuring t h e f i r m n e s s of the
toplayer of a t h l e t i c t u r f s .

:

Diveloppeme--.'" ':<?s :•'Vj...or'^?< ":V~:Îlas ."pour n e e u ï a r ' l a
t e r r a i n s de s p o r t s h e r b e u x .

"ei:ni';S des

E n t w i c k l u n g e i n f a c h e r Methoden zur Messung der F e s t i g k e i t
grassbewachsener S p o r t f e l d e r .

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

:

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

De stevigheid vande toplaag vangrassportvelden wordt totnutoe
op subjectieve wijze vastgesteld. Die onderzoek is gericht ophet
ontwikkelen van eenvoudige apparatuur, waarmee deze stevigheid snel,
betrouwbaar enkwantitatief kanworden vastgesteld. Hierbij dient een
duidelijk onderscheid teworden gemaakt tussen de aanlegfase (het zaaibed)
en het intensief bespeelde veld.
B. Motivering:
In de aanlegfase ishetvanbelang datde aannemer kan controleren
of de stevigheid van de toplaag (inclusief het zaaibed) aanhemdoor de
opdrachtgever meegedeelde eisen voldoet. Voor hetonderzoek omtrent
de invloed vanallerlei factoren op de stevigheid vande toplaagvan
het intensief bespeelde veld ishetvangroot belang de stevigheid snel,
objectief enkwantitatief tekunnen meten.
C. Werkwijze:
Met behulp vanbestaande kennis wordt eenvoudige apparatuur ontwikkeld, waarmee de reologische eigenschappen vande toplaag vanhet
grassportveld kwantitatief worden gekarakteriseerd.
Voor de aanlegfase (inclusief het zaaibed) valt hierbij te denken
aan.dynamische belastingsproeven (cirkelvormige plaat met valgewicht).
Voor het intensief bespeelde veld bieden waarschijnlijk de doorhet
IB ontwikkelde sportveldpenetrometer (conus met tophoek ca20 )en
het "hakapparaat" (rechthoekige wigmetvalgewicht) debeste perspectieven. Daarnaast kanmeting vande afschuifspanning t-_. ....^ Jt;.ii.
'c*v:
.....,__;....:... ... ;,.L -,
'..".chteenbruikbaar criterium
opleveren.
Voor de aanlegfase zoueenpotproef gegevens kunnen verschaffen.
Metingen op zaaiklaar gemaakte sportvelden (zowel na aanleg alsna
herinzaai) zijn echter onmisbaar.
Vergelijkende metingen metde ontwikkelde ennogte ontwikkelen
apparatuur op intensief bespeelde grassportvelden zullen moeten leren
in hoeverre kritische waarden m.b.t. de stevigheid vande zode kunnen
worden aangegeven.
D. Vroegere onderzoekingen:
C. vanOuwerkerk. De conusweerstand vande zode v a n enkele met gras
begroeide objecten op 8en9 december 1970.Inst. Bodemvruchtbaarheid, stencil C 7870 (1971) 4 blz.
C. vanOuwerkerk, A.E.R. MesenM. Pot.De stevigheid vande zode op
het sportveldencomplex te Zwagerveen (Fr)op 15maart 1971.Inst.
Bodemvruchtbaarheid, stencil C 8098 (1971) 4b l z .
M. PotenC.vanOuwerkerk. De stevigheid vande zode opeenv o e t b a l veld inhet sportpark "Gerner" teDalfsen, op 29 april 1971.Inst.
Bodemvruchtbaarheid Ref. noM P 71-1-6 (1971) 3b l z .

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:

262

Ontwikkelingvaneenvoudigemeetmethodenvoor
destevigheidvandetoplaagvangrassportvelden.

Onderzoeker(s)

ir.C.vanOuwerkerk,ir.A.E.R.Mes

Projectleider
Afdelingshoofd

dr,.P,K.Peerlkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personee! f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 • 3) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslaq over 19-..-. .

Tezamenmeting.F.RiemViswerd eenbezoekgebrachtaan
instellingeninGiessan,Betzdorf enBonn (BRD)waarmenzich
bezighoudtmetonderzoekophetgebiedvanaanlegenonderhoudvan
grassportvelden.Hierbijbleeko.m.dateenbetrouwbaremeetmethode
voorhetbepalenvandedraagkrachtvandetoplaag (zowelvanhetzaaiklaar
gemaaktealsyanhetintensiefbespeeldeveld)ontbreekt,maarzeer
gewenstwordtgeacht.Welheeftmengoedeervaringenmethetbepalen
vandeafschuifspanningvandezodeinsituenmetdebepalingvande
doorlatendheidvoor lucht (bijveldcapaciteit)envoorwater
(inverzadigde toestand)aanrÜ£T-o:::':':::.r-,
Publikaties
F.RiemVisenC.vanOuwerkerk.Hetonderzoek inzakeaanlegen
onderhoudvangrassportvelden inGiessen,BonnenBetzdorf (BRD).
Inst.Bodemvruchtbaarh. 0192 (1973)7biz.
B.Plan1974
Beproevenvandesondemet"standaardhak"enuitvoerenvanmetingen
opgrassportveldenvandegemeentenHarenenGroningen,waarookmetingen
metde SportveidPenetrometerzullenwordenuitgevoerd ende"hakmethode"
zalwordentoegepast.Vergelijkingvandemetdeverschillendemethoden
verkregenresultatenm.b.t.destevigheidvandezodeenafleidenvan
kritischewaarden.
Publikatievanderesultaten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

13
266
De " b e t e k e n i s var,, - v e r s c h i l l e n d e g r o r i d b e w e r k i n g s y s t e m e n VCGÏ h e t behoud e r de v e r b e t e r i n g v a n h e t
p r o d u c e r e n d vermogen v a n d s g r e n d
Mes

C, v a n üuwaricerk;

Onderzoeker(s)

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

P, K„ Fae r 1kamp
B3Steding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
•—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Vorslag afgelopen jaar (19 ' - ) met vermelding von publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

VoorspecialisteneabedrijfsvoorlichtersvanCAREmmeloord
werd eenvoordracht gehoudenoverderesultaten1968t/m1972
van het permanente grondbewerkingsproefveld

PrLoV ? op de

dr,

HcJ. LovirikhoeVe is Marknesse, ïnverbandhiermeewerdenvoorlopige
concept-rapportenoverdejaren1971en1972samengesteld.Uithet
verrichteonderzoekkan5 globaalgesteld»wordenafgeleiddatbij
eenrotatiemet6gewassenalshiertoegepast,bijgeenenkele
vande6vergelekenhoofdgrondbewerkingen (ondiepploegenenspitten,
matigdiepploegenenspitten,diepploegen,ondiepcultivateren)
grotemoeilijkhedenzijnteverwachten,Uiteenoogpuntvanonderbrengenvanstoppels,greenbemestiiigenonkruid,vanwaterberging
envanbewortelingsmogeiijkheden,iseenendiepehoofdgrondbewerking
( ca.12cm)echterniet:aantebevelen.Eendiepehoofdgrondbewerking (ca.28cm)loontalleenvoor suikerbietendemoeite,
Pasbijvolledig achterwegelatenvanelkevormvangrondbewerking
(vast.egrondstee.lt)zijnbelangrijkeopbrengstdervingenbijaardappelen
ensuikerbieten,teverwachten.
Inverbandmetdesteedsmeerdoorzettende tendenstotbouwplanvernauwing (aardappelen-wintertarwe-suikerbieten)endeverwachting
datdaarbijdemoeilijkhedenm.b.t.destructuurvandegrond,het
onkruid endevoorzieningmetorganischmateriaal zullentoenemen,
werdnauitvoerig overlegmetmedewerkersvanPA,PD,LHenIBeen
concept—proefplanopgesteldvoor een herfst 19?Z op de dr. H.J.
LovCnkhoeve

ie Marknesse

^an te leggen

proefveld*

Hierbij worden

degrondbewerkingsvariancenminimalegrondbewerking (alleenzaaibedbereiding),matigdiepploegen (2Ûcm)endiepcultivateren
(20cm)vergelekent»a»v,hunconsequentiesvoordestructuurvande
grondendeonkruidbezetting endaarmeevoordewartelontwikkeling,
destikstofraineralisatieenuiteindelijkvoordeopbrengstvanhet
gewas.DeCommissievanBeheervandeIB-bedrijvenindeNoordoostpolderheeftinmiddeldzijngoedkeuringaanditplangehecht.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

v e r v o l g b l a d nr.
Onderzoekinstelling
Projectnummer
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Hetherfst1967aangelegde proefveld

Registratie nr.:

ZWZH 1310 te Westmaas,

waarvastegrondsteelt,rationelegrondbewerkingentraditionele
grondbewerkingwordenvergeleken,werdherfst 1971opgeheven.
Hetrapportoverhetonderzoekinhetlaatsteproefjaar (1971)kwam
gereed.Naasthetoverwegendebelangvaneenhomogeen,vlak,goed
bijdeondergrondaangeslotenzaaibed zonderstorenderestenvanhet
voorgaandegewas,komthieruitnaarvorendatdevertikaleverdeling
vandemeststoffenoverhetprofiel inbelangrijkematewordt
bepaalddoorhettypehoofdgrondbewerking.Bijachterwegelaten
vandegrondbewerking tredenindelaag0-5 cmaanzienlijkeaccumutatfesvanfosfaatenkaliop,terwijlookhetgehalteaanorganische
stoferduidelijktoeneemt,Uithetbodemfysischonderzoekbleek
o.m.dathetonderploegenvanItaliaanszaaigraseenbelangrijke
verhogingvanhetvochtgehaltebijpF2endaarmeeeenverlaging
vanhetluchtgehaltekanveroorzaken.Deinnietbewerktegrond
steedsduidelijkhogereconusweerstandblijktbijafnemendvochtgehaltesterker toetenemendaninbewerktegrond.Ookonderdroge
omstandighedenkomtdestructuurvandegrondophetobjectvastegrondsteeltdusongunstignaarvoren.Deindrukbestaatdatde
groteremechanischeweerstandvoorraldeontwikkelingvansuikerbietenbemoeilijkt.

Overhetin1972 op de Prof. Van Bemmelenhoeve (^ieringermeer)
uitgevoerde onderzoek rn.-b.t-.--de ruggenteelt van tulpen kwameen
rapportinconceptgereed.Opvoorhetruggentrekkengespitteof
gewoeldeobjectenbleek (dooreenbeterestructuur)dewortelontwikkeling endeopbrengstduidelijkbeter tezijndanopdeobjecten
waarderuggendoorfrezenuitdevastegrondwerdenverkregen.
Zeervroeg (eindjuli)voortrekkenvanuitvastegrond gefreesde
ruggengeefteenbetereaansluitingbijdeondergrond,eengrotere
stabiliteiteneenlagervochtgehalteindewinter,wateveneenseen
positieveinvloedopdeopbrengstheeft.Laatvoortrekken(half
september)kanzondermeerzeerriskantwordengenoemd.
Dein1972verzameldegegevensm.b.t. vorm en grootte
van

aardappelruggen bij diverse rijenafstanden

werdenbewerkttoteen

publikatie.Opgrondvanberekeningenbleekdatbijeenzelfdedikte
vanhetpootbed,eenzelfderugvorm,eenzelfdepootdieptet.o.v.het
maaiveld eneenzelfdeaantalplantenperha,eenvergrotingvande
gebruikelijkerijenafstandvan75cmtot90cmkanresulterenineen
relatief geringetoenamevandegroottevanderugeneenrelatief
grotetoenamevandebreedtevandegeul.Bijdeop6proefboerderijenuitgevoerdeproeven (metrijenafstandenvan67,75,90en
105cm)werd echterhettegenovergesteldewaargenomen,watgedeeltelijk
tewijtenwasaandeaanaarders,diethansaandetestelleneisen
zijnaangepast.Eenvergrotingvanderijenafstand tot90cmis
technischenzondergevaarvoordeopbrengst zeergoedrealiseerbaar;
bijeenrijenafstandvan105cmmoetvoorlopigmeteenbelangrijke
opbrengstreductie (ca.7%)rekeningwordengehouden.
OpeendoorhetPAgeorganiseerde instructieve
bijeenkomst
te
Emmeloord werddepersonendiein1973metdeuitvoeringvande
proevenbelastzijn,deessentievanhetonderzoekuiteengezet.
Tevenswerdeenwerkinstructie samengesteld enuitgereikt.Uitmetingen
isgeblekendatdaar,waarmenzichaandezeinstructieheeftgehouden,

Achterzijde niet beschrijven.
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deresultenbelangrijkbeterzijndanin1972.Metdenadere
uitwerkingvandezemetingenwerdeenbegingemaakt.
Opgrondvandeervaringdataardappelruggenevenals
tulpenruggenopdoorsnedemeestal trapeziazijn,werd eenmeetinstrument (dezg. profielmeter)
ontworpenengebouwdwaarmee
dekarakteristiekeafmetingenvanderuggenopeenvoudigewijze
kunnenwordenvastgelegd.Hetomslachtigewerkenmetdereliefmeterhierbijbehoortdaarmeetothetverleden.
BijdeinsamenwerkingmethetPAuitgevoerdeproevenover
aardappelopslagbestr-ijding
door aangepaste grondbewerking isgeblekendathetvanbelang isdebewerkingsdiepte zorgvuldigte
controleren.Inverschillendegevallenbleekdezeachteraf (uit
conusweerstandmetingen)belangrijkkleinerdandenagestreefde,
wateenzuiverevergelijkingmetnaastliggendegeploegdeobjecten
indewegstaat.
Voor.destafvergaderingvanhetIBwerd een voordracht gehoudenover"Grondbewerkingsproblemen indepraktijk",waarinnogeens
werdgestipuleerd datdehuidigetendenstotintensiveringvanhet
akkerbouwbedrijf eeningrijpendewijziging inhetteeltsysteem
betekent.Demoeilijkhedendiehieruit indepraktijkvoortvloeien,
metnamet.a.v.denoodzakelijkeaanpassingvandegrondbewerking,
kunnenalleendooruitvoerig,multi-disciplinaironderzoektoteen
oplossingwordengebracht.
Publikaties
C.vanOuwerkerk.Voorstelvoor e e nnieuweopzetvaneengedeelte
vanhetpermanentegrondbewerkingsproefveld PrLovopde
Dr.H.J.Lovinkhoeve teMarknesse.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Haren,september 1973,10blz.
C.vanOuwerkerk,K.Kooy,F.R. BooneenW.A.P.Bakermans.Resultaten
vanhetonderzoekNieuweGrondbewerkingssystementeWestmaas1971.
StichtingProefboerderijZuid-HollandscheEilanden,
september 1973,21blz.
J.K.KouwenhovenenC.vanOuwerkerk.Grotererijenafstandenvoor
aardappelen.Landbouwmechanisatie 24(1973)319-324.
C.vanOuwerkerk.Vormengroottevanaardappelruggenbijgrotere
rijenafstanden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren,maart1973,
4blz.
L.M.LiemkesenC.vanOuwerkerk.Toepassingvannieuwegrondbewerkingssystemen inenkeleEuropeselanden.Bedrijfsontwikkeling4
(1973)709.
^B-.^Pian"1974
Publikatie inBedrijfsontwikkelingvaneenartikel"Ervaringen
metnieuwegrondbewerkingsystementeWestmaas indejaren1968t/m
1971",insamenwerkingmetir.F.R. Boone (LH)endr.ir.W.A.P.
Bakermans (IBS).

Achterzijde niet beschrijven.
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BewerkenvanderesultatenvanhetdoorJ.Oosterwegel,cand.
l.i.,in1972verichtteonderzoekoverhetonderwerkenvangraanstro
opzwarekleitoteenIB-Nota.
VoorbereidingvaneenafsluitendepublikatieinEuropeanPotato
Journalovervormengroottevanaardappelruggenbijgrotererijenafstanden,insamenwerkingmetir.J.K.Kouwenhoven(LH).
Voorbereidingvanafsluitendepublikatiesoverhetveeljarig
onderzoekbetreffendedeploegdiepteenhettijdstipvanploegen,
alsmedeoverdewaardevanmachinaal spittenenondiepcultivateren
alshoofdgrondbewerking.Rapportering overhetonderzoekm.b.t.de
ruggenteeltaantulpen.
VoortzettingvanhetonderzoekopdeveeljarigegrondbewerkingsproefveldenWS38(Westmaas)enPrLov7(Marknesse).
Ev.oriëntatieomtrenthetgrondbewerkingsonderzoek indeDDR
doorbezoekenaandiverseonderzoekcentra.

Achterzijde niet beschrijven.
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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—
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Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Hetschakelschemavoordeautomatischereguleringvandegrondwaterstand
indegrondtrogwerdaandehandvaneenmodeluitvoerigbeproefd.Opgrondvan
dehierbijopgedaneervaringenwerdeenbeveiliging tegenoverstroming ingebouwd.
Erwerdentechnischetekeningenvanhetschemavervaardigd,waarnadeverschillendeonderdelenendebedradingwerdenaangebracht ineenschakelkast.Degrondwaterstandvoelers (platina-electroden)werdenineigenwerkplaatsvervaardigd.
AandeTFDLwerdopdrachtverleend eenaangedrevenroltevervaardigenvoor
hetverdichtenvandebovengrond,zonderdatdaarbijscheurenoptreden.
B.Plan1974
Conditionerenvandeteonderzoekenzware,moeilijkbewerkbarekleiende
lichte,slempgevoelige zavel.Vullenvandetrogmetdezegronden.
Aanbrengenvandeinstallatievoorautomatischegrondwaterstandsregulering.
Ontwikkelenvaneenmethodevoorherconditioneringvandegrondnadegrondbewerking,ondergebruikmakingvandeaangedrevenroleneen(nogteontwikkelen)
beregeningsinstallatie.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

d r , A . J . de Groot
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopei^jaar (1973 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73.

Aanditprojectwerd inhetverslagjaarnietgewerkt.Depublikatieoverhetonderzoeknaardeherkomstenhettransportvan
carbonaten inhetWesteuropesekustgebiedwachtopdeco-auteur,
dr.G.BrümmervandeUniversiteitvanKiel (BRD).
Ditprojectwor A t thansalsafgeslotenbeschouwd.Depublikatievanbovengenoemdartikelzalinhetkadervanproject255
geschieden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vérvolgblad gebruiken.
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Projectleider
Afdelingshoofd
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Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' - ' ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(1) Reaoti.es van fulvozuren
en huminezuren
Defulvozuur-enhuminezuurfractiesvandeorganische stofvan
sedimentenbestaanuitpolycondensatenenvertonenchemischgroteverwantschap.Zijonderscheidenzichondermeeropdevolgendepunten:
(a)Integenstellingmetfulvozurenzijnhuminezurennietoplosbaar inzuren.
(b)Dehuminezurenhebbeneenhogerkoolstofgehalteeneenlager
zuurstofgehaltedandefulvozuren.
(c)Dehuminezurenbevattenminder functionelegroependandefulvozurenenhebbendaardooreengeringerbindingsvermogenvoorzwaremetalen.
(d)Dehuminezurenhebbenhogeremolecuulgewichtendandefulvozuren.
Deverwantschap tussendezetweefractieswordtverdergeïllustreerddoor
dewaarnemingdatonderalkalischeconditiesfulvozurenomgezetkunnen
wordeninhuminezuren.Ditbleekbijeenexperimentwaarbijeenfulvozuuroplossinggedurende5dagenoppH 10werd gehouden.Eenproduktkonworden
geïsoleerddatFebevatteendatquachemischgedragenmolecuulgrootte
overeenkwammethuminezuur.
(2) Invloed van de pH op de moleauulgrootte
van fulvozuren
bij
toepassing
van
gelchromatografie
Dehierbovengesignaleerdeverhogingvanhetmolecuulgewichtvan
fulvozurenbijhogerepHwerdook,zijhetinminderemate,gevondenbij
degelchromatografievaneenfulvozurenextract afkomstigvanEemssediment
uitDiele.AlshetopdekolomgebrachteextractnietmeteenNaCl-oplossingvanpH7,0maarvanpH 10,0werd geëlueerd,bleekdeplaatsvande
piekvandeorganischeijzerverbindingophetelutiediagramovereente
komenmeteenietshogermolecuulgewicht.
Invroegeronderzoekwerd gevonden,datdemolecuulgewichtenvande
organischeijzerverbindingenafkomstigvanzoetwatersedimentuitdeRijn
hogerwarendandemolecuulgewichtenvandeorganischeijzerverbindingen
uithetEemssediment.Opgrondvandebeschrevenwaarnemingenlijkthet
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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plausibeldezeverschilleninmolecuulgewicht inverband tebrengenmet
hetverschilinpHtussenRijnwater (8,0)enEemswater (7,2).

(3) Invloed van de pH op het mobiliserend

vermogen van een

rivier

OmheteffectvandepHophetmobiliserend vermogentenaanzienvan
demetalennategaan,werdentweezijriviertjesvandeEems,deLedaen
deJümme,inhetonderzoekbetrokken.Hetwatervandezeriviertjesheeft
eenlagerepHdanhetwatervandeEemsenvandeRijn;depHvandeLeda
bedraagt6,3 envandeJümme6,8.Het ijzergehalte,inug/litervande
genoemderivierenbleektezijn:Rijn295,Eems512,Jümme 1900enLeda
2100. Dezewaarnemingenzoudeneropkunnenwijzendathetmobiliserend
vermogenvandeJümmeendeLedaaanzienlijkgroterisdandatvandeRijn
enEems,hoewelookanderefactoreneenrolkunnenspelen.DefulvozuurfractievansedimentafkomstigvandeLedawerdnuonderzocht envergeleken
metderesultatenvandezoetwatersedimentenuitdeRijnendeEems.
Dehoeveelhedenfulvozurenendedaaraangebondenhoeveelhedenijzerdie
uitdesedimenteninoplossing zijngegaannementoeindevolgorde:
Rijn<Eems<Leda.OokdehoeveelhedenfenolischeOH-groepenindefulvozuurfractiesgeveneentoenameindezevolgordetezien.
Tenslottebleekuiteenvergelijking tussendesedimentenvandezedrie
rivieren,datdeorganischeverbindingenuitsedimentenvandeLedaeen
groterebezettingaanfunctionelegroepenhebbenendientengevolgemeer
ijzerkunnenbindenpergewichtseenheid dandeorganischeverbindingenuit
sedimentenvandeEemsendeRijn (tabel 127-1).
Tabel 127-1.Relatieveverdelingvanijzer,carboxyl-enfenolische
hydroxylgroepenindeorganischeverbindingenvandefulvozuurfracties
Afzetting
Zoetwatersediment
vandeRijn
Zoetwatersediment
vandeEems
Zoetwatersediment
vandeLeda

mSFe
permgC

mgeq.COOH FenolischeOH-groepen
permgC
inextinctiepermgC

0,39

0,033

Ö7ÖTÏ

0,45

0,020

0,104

0,83

0,031

0,167

(4) Vluchtige organische zwavelverbindingen

uit

sedimenten

Bijdeafscheidingvandeorganischeverbindingenuitsedimentenbleek
dattijdensindampenvanhetfiltraatondervacuümvluchtigeorganische
verbindingenoverdestillerendiedekarakteristiekegeurvanhetslibhebben.Dezeverbindingenwerdengeconcentreerd doorhetdestillaatuitte
schuddenmetchloroformendechloroform invacuumbijlagetemperatuur
teverdampen.Indeolieachtige indamprestwerdkwalitatiefdeaanwezigheidvanSH-groepenenkwikvastgesteld.DeloopsnelhedenopeenpapierchromatogramvandeSH-groepenenhetkwikwarengelijk.Hetisopgrond
vandezewaarnemingenniettezeggenofdeze"kwik-mercaptanen"eenrol
spelenbijdemobilisatievankwik.

Publikatie
Eenconceptpublikatiegetiteld "Mobilityofironinriversediments
andmarineclaysoilsrelevanttoavailabilityproblems"kwamgereed.

Achterzijde niet beschrijven.
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B.Plan1974
(1)Ontwikkelenvaneenkwantitatievebepalingsmethodevoorde
mobiliseerbaremetaalfracties insedimenten.Vooreensimulatievan
werkelijkemetaalmobilisatiedientdebepalingsmethode tewordenaangepastaanhetfysisch-chemischgedragvanhetsedimentalshetin
contactgebrachtwordtmetrivier-ofzeewater.
(2)Overdrachtvandeverkregenkennisopsedimentenvanandere
rivieren.
(3)Onderzoeknaarderolvansilicatenophetcolloïdaalgedrag
vandeorganischeverbindingen.
(4)Karakteriseringvandeorganischebestanddeleninzwevend
slib.
(5)Toepassingvanradiochemische techniekenbijhetonderzoek
naardebindingentussenmetalenenorganischeverbindingenuithet
sediment.

Achterzijde niet beschrijven.
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B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

Aanditprojectwerd indeverslagperiodenietgewerkt.
BV^5^ö-S^7_4
Co-bepalingd.m.v.activeringsanalyse,uittevoerendoorhet
CentraalLaboratoriumTNO,ineenderdeselectieuitdeherfst 1970
opdeDr.H.J.LovinkhoeveteMarknessegenomenmonsters.(100van
hetgeploegdeen68vanhetgespitteobject).
Naontvangstvandeanalyseresultatenvandezemonsters
samenstellenvaneenpublikatie,waarmeetevensditprojectzal
wordenafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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dr.A.J.deGroot,K.H.Zschuppe
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dr. A.J. de Groot
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Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' - > ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3

(1) Invloed van de afsluiting
van het Haringvliet
metalenhelasting van het
Haringvlietbekken

op de zware-

InhetkadervandewerkzaamhedenvandedoordeDeltadienstvan
Rijkswaterstaat ingesteldemultidisciplinaireprojectgroepHollands
Diep/Haringvlietwerdonderzoekgedaannaareventueeloptredende
veranderingenindezwaremetalenbelastingvanhetbodemslibinhet
nadeafsluitingvanhetHaringvlietontstaneHaringvlietbekken.
UiteerderdooronsinhetRijnestuariumgedanewaarnemingenis
geblekendatmetalenaanhetmetwaterafgevoerdeslibgebondenblijvenzolanginderivierdeinvloedvandezeenognietmerkbaaris.
Vanafhetzoetwatergetijdengebiedwordeneenaantalmetalenmeerof
mindersterkgemobiliseerd engaanalsmetaal-organischeverbindingen
inoplossing.TotdedefinitieveafsluitingvanhetHaringvlietwerd
ophettrajectDordtseBiesbosch-Haringvliet 60-70%vandemetalen
zink,koper,chroom,loodencadmiumvanhetsliblosgekoppeld enmet
hetnaarzeestromendewaterafgevoerd.Demobiliseringsprocessen zettenzichooknoginhetmarienegebiedvoortendelaagsteniveaus
wordenbereiktindeWaddenzee.Bijnikkelisdemobiliseringminder
sterkdanbijdeeerdergenoemdemetalen:30%ophettrajectBiesboschHaringvliet,terwijldeinhetorigineleRijnslibaanwezigehoeveelhedennikkelinhetWaddengebied totongeveerdehelftzijngereduceerd.
DezwaremetaalgehaltenvanhetdoordeRijnmeegevoerdeslibzijn
indeperiode1960-1970aanveranderingenonderheviggeweest.Degehaltenaanzinkenloodvertoneneenduidelijkeafname,terwijlkoper,
chroomennikkelzijntoegenomen.Verontrustend isdesterketoename
vanhetcadmiumgehaltevanhetRijnslib indezelfdeperiode.
NadeafsluitingvanhetHaringvlietaanheteindvan 1970zijn ln
Haringvlietbekkenophettraject Brakel/Waalwijk-Haringvlietsluizen
periodiekbodemmonstersverzameld teneindedeinvloedvandeafsluiting
opdezware-metalenbelastingvanhettotafzettingkomendeslibnate
gaan.Deresultatenvandein1971enin 1972uitgevoerdebemonsteringen
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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wijzenuitdatdeindeperiode 1960-1970inhetorigineleRijnslib
waargenomenveranderingen zichin
grotelijnenverdervoortzetten.
InhetmobiliseringspatroonvandeonderzochtemetalenkonnadeafsluitingvanhetHaringvlietnoggeenveranderingwordenwaargenomen:
desedimentendiezichopdebodemvanhetHaringvlietbevinden,bevattenaanmerkelijkminder zwaremetalendanhetorigineleRijnslib.Hierbij
moetwelwordenaangetekend datsindsdeafsluitingvanhetHaringvliet
dewaterafvoervandeRijnuitzonderlijk laagisgeweest.Degemiddelde
afvoervan2200m-Vsecwerd totnovember 1972slechtsenkelemalen
overschreden.Hetlijktdanookaannemelijkdatonderdeomstandigheden
vanlageRijnafvoereninhetbenedenstroomsegedeeltevanhetbekken
nauwelijksafzettingvannieuwaangevoerd sedimentheeftplaatsgevonden.
Paseindnovember 1972stegendeRijnafvoerengedurendeeenkorte
periodebovende3000nr/sec,waarbijop21novembereenmaximaleafvoervan4950m /secwerdbereikt.Nadezeperiodevanhogeafvoeren
gavendegehaltenaanaldezesonderzochtemetalenvanderecenteafzettingenindeNieuweMerwedeeenverlaagdniveautezien.Reedsin
1958enin 1970werddooronsvastgesteld dathetslibdatonderomstandighedenvanhogewaterafvoerendoordeRijnwordtmeegevoerd geringe
hoeveelhedenzwaremetalenbevatdanhetondernormaleomstandigheden
afgevoerdemateriaal.Zogezienishetnietverwonderlijkdatnaeen
periodevanhogerivierafvoerenderecentafgezettesedimenteninde
NieuweMerwedeeenverlaagd niveauaanzwaremetalenteziengeven.
Dehogerivierafvoervannovember 1972heeftweinigofgeeninvloedgehadopdezware-metaalgehaltenvanhetbodemslibinhetHaringvliet.
Deafzettingvanhetgedurendedehogeafvoerperiodeaangevoerdeslib
isdusvoornamelijkbeperktgebleventotdeNieuweMerwede.Anderzijds
konnietwordenvastgesteld datdesedimentenmethogemetaalgehalten,
diezichreedsopdebodemvandeNieuweMerwede bevonden,naarhet
Haringvliet zijnverplaatst.
OmnategaaninhoeverredesituatievanvoordehogeafvoerperiodezichinmeiweerhadhersteldwerdenindeNieuweMerwedeopdrie
punteniedertienbodemmonstersverzameld.Deanalyseresu1tatenvandeze
monsters tonenaandatinmei 1973heteerderafgezetteerosieslibis
bedektmetmateriaalmethogeremetaalgehalten,zodattenaanzienvanzink,
koper,chroom,lood,cadmiumennikkelkanwordengestelddatinde
NieuweMerwedehetniveauvan 1972zichgrotendeelsweerheeftingesteld.
Nikkelgaatzelfsbovenhetniveauvan 1972uit,terwijldeindrukbestaatdatdetot 1972waargenomen sterkecadmiumtoename indedoordeRijn
afgevoerdesedimententotstilstand isgekomen.
Deresultatenvaneeninnovemberoptienbernonsteringspunteninhet
Haringvlietbekkenuitgevoerdebemonstering zullenmoetenuitwijzenin
hoeverredemomenteeldoordeRijnafgevoerdesedimentenaanveranderingen
onderhevig zijneninwelkematedezesedimentenmetbehoudvanhungehaltenaanzwaremetalentotafzettingkomeninhetbenedenstroomse
gedeeltevanhetbekken (HollandsDiepenHaringvliet).

(2) Zware metalen in slib uit het

Grevelingenbekken

IntegenstellingmethetzoeteHaringvlietbekken isinhetzoute
Grevelingenbekkengeensprakemeervanslibaanvoervanenigebetekenis.In
april1973werd eenonderzoek ingesteldnaardezware-metaalgehaltenvan
hetbodemslib inhetGrevelingenbekken.Opdriepuntenwerdeniedertien
monstersverzameld.Heteerstepuntwasgelegenbijdeschutsluis inde
Grevelingendam terhoogtevanBruinisse,terwijldeanderemonstersafkomstig
Achterzijde niet beschrijven.
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warenuiteenzuurstof "rijke"putbijDreischor eneenzuurstofarme
putbijScharendijke.
OpalledriebemonsterdeIokati.esvertonendegehaltenaandezes
onderzochtezwaremetaleneengrotematevanovereenstemming,metdien
verstandedatdesedimentenuitdezuurstofarmeputbijScharendijke
tenderennaareenietslagerniveau.Naastdeinapril 1973verzamelde
sedimentenwarennog Î8monstersbeschikbaardiedooronsin 1959bij
laagwaterwerdenverzameld opdeSlikkenvanFlakkeeterhoogtevan
Melissant.Uitdevandezemonstersbeschikbaregehaltenaanzink,koper
enchroomkanwordengeconcludeerd datsinds 1959inhetGrevelingenbekkeneengeringedalingvandegehaltenaangenoemdedriemetalenis
opgetreden.
Vergelijkenwehethuidigegemiddeldeniveauvanhetslibinhet
Grevelingenbekkenmethetniveauvanoktober 1972inhetslibaande
binnenzijdevandeHaringvlietdam (puntHl2inhetHaringvlietbekken)
danblijktoverduidelijkdatderijkdomaanzwaremetalenvanhetRijnslibweinigofgeeninvloedheeftgehadophetzware-metaalniveauvan
hetbodemslib inhetGrevelingenbekken.

(3) Zware metalen in slib uit het Zeeuwse Meer
Tevenswerd inapril 1973eenbegingemaaktmethetonderzoeknaar
debelastingmetzwaremetalenvanhetbodemslib inhetZeeuwseMeer.
TothetZeeuwseMeerwordengerekendalletennoordenvanNoord-en
Zuid-Bevev.landgelegenwaterendienoginopenverbinding staanmetde
Noordzee,waarindusdeinvloedvandegetijdennogmerkbaar is(Oosterschelde,Krabbekreek,Keeten,Mastgat,Zijpe,Krammer enVolkerak).VanuitdeNoorzeekaninditgebied slibbinnendringen.Tothettotstand
komenvandeVolkerakdamin 1969vond,inhetbijzonder onderomstandighedenvaneengroteoppervlaktewaterafvoervandeRijn,eengeringeaanvoervanslibvanuithetHollandsDiepnaarhetVolkerakplaats.Momenteeliseenaanvoer langsdezeweg slechtsmogelijkviadeVolkeraksluizen.
IneersteinstantiewerdenoptweepunteninhetVolkerakelktien
monstersverzameld.PuntZiisgelegenvlaktenzuidenvandeVolkerakdamterwijlpuntZ2zichbevindtvoordemondvandeDintel.
Opbeidebemonsteringspuntenbevattendesedimentenduidelijkminder
zink,koper,chroom,lood,cadmiumennikkeldandesedimentendiein
oktober 1972bijdeHellegatsplaten inhetHaringvlietwerdenverzameld.
Anderzijdsishetzware-metaalniveau inhetVolkerakbelangrijkhoger
danhetniveauinhetGrevelingenbekken.Uitgaandevandestellingdat
zowelinhetVolkerakalsindeGrevelingenindeloopderjarendeaanvoervandesedimentenoverwegendvanuitzee,aldannietviaOosterscheldeenZijpe,heeftplaatsgevondenmoetenweconcluderendathethogere
niveauvandezwaremetaleninhetVolkeraktotstand isgekomendoor
bijmengingmetRijnsedimenten.ReedsbijpuntZ2,terhoogtevande
mondingvandeDintel,maaktzicheenafnemendeRijninvloedmerkbaar.
Indeloopvan 1973werdhetaantalbemonsteringspuntenmetvijf
uitgebreid,verdeeldoverhetgeheleZeeuwseMeer.Analysegegevensvan
dezemonsters zijnnognietbeschikbaar.

(4) Zware metalen in slib uit het Ketelmeer
Hetonderzoeknaardeaanwezigheidvanzwaremetaleninhetslib
datviadeIJsselhetKetelmeerbereikt,bleefaanvankelijkbeperkt
totdesedimentendievlakvoordeuitmondingvandeIJsseltotafzettingwarengekomen.Ineenlater stadiumwerdhetgeheleKetelmeer tussen
demond endeKetelbrug inhetonderzoekbetrokken.
Achterzijde niet beschrijven.
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DewaterhoudendebovenlagendiezichvlakvoordeKetelmond opde
bodembevinden,blijkennogvolledig inhetbezit tezijnvandehoge
gehaltenaanzink,koper,chroom,loodencadmiumdieinhetori^r'.nele
Rijnslibaanwezigzijn.Indemeerwestelijkgelegensedimentenis
weliswaar eengeringeafnamevandeonderzochtemetalenwaarneembaar,
maar inhetgeheleKetelmeerbevattendewaterhoudendebovenlagen
hogeremetaalgehaltendanb.v.het slibuitdesterkstgecontamineerde
havensinhetRotterdamsehavengebied.NiettegenstaandedemoeilijkhedendievlaktenwestenvandeKetelbrugbijdemonsternamewerden
ondervonden,blijkenookdaarhogegehaltenindesedimentenvoorte
komen.
Het5-10cmdikkepakketenigszinsgeconsolideerd oppervlakteslib
vertoon*-tenaanzienvandezwaremetaleneenhogematevanovereenstemmingmetdebovenliggendewaterhoudende lagen.Ookdezegeconsolideerdelagenoppervlakteslibbevattenmeer zwaremetalendanhet
sterkstgecontamineerdeRotterdamsehavenslib.
DeinhetonderzoekbetrokkenmonstersIJselmeerslib,eenafzetting
dienadeafsluitingvandeZuiderzeein 1932isontstaan,bevataanmerkelijkminder zwaremetalendanderecenteafzettingen,terwijlin
enkeleonderzochteoudeafzettingenslechtsgeringehoeveelhedenzware
metalenwerdenaangetroffen.
Deresultatenvanhetingesteldeonderzoeknaardezware-metaalsamenstellingvandesedimentenuithetKetelmeerrechtvaardigeneen
uitbreidingvanhetonderzoeknaardesamenstellingvandebodemsedimenteninhetaansluitendegedeeltevanhetIJselmeer.

(5) Organische stof en stikstof

in sedimenten uit de Eigndelta

Omstreeks 1960daaldendeorganische-stofgehaltenvanhetRijnslib
tijdenshettransportvandeBiesboschnaarhetHaringvliet.Aangezien
deN-gehaltenzichvrijwelophetniveauvanhetuitgangsmateriaalhandhaafden,daaldendeC/N-verhoudingenvan21naar 15.Gedurendehetverderetransportvandesedimenteninnoordelijkerichting langsdeNederlandsekustzettededalingvandeC/N-verhoudingen zichnogverdervoort.
Ookdezedaling ishetgevolgvaneenafnamevandeorganische-stofgehaltenbijeengelijkblijvendN-niveauIn 1969werdwaargenomendatdeC/N-verhoudingen indeDordtse
Biesboschwarengedaald tot 18.Dezedalingwasvoornamelijk eengevolg
vaneentoenamevandeN-gehalten,mogelijkverbandhoudendemetde
gestegenhoeveelhedenammoniakennitraat inhetRijnwater.Aandehand
vaneenbeperktaantalmonsterswerd inhetHaringvliet invergelijking
metdeBiesboschgeendalingvandeC/N-verhoudingenwaargenomen.Hetis
nietduidelijkofhier sprakewasvaneengeringeafbreekbaarheidvande
organischestof,ofmogelijkderesultantewasvaneenverhoudingsgewijs
evengroteafnamevandeC-enN-gehalten.
In 1970bevondendeorganische-stof-enN-gehalten indeBiesboschsedimentenzichongeveerophetniveauvan 1969.Bijdeovergangvande
BiesboschnaarhetHaringvliet zijnin1970deC/N-verhoudingen slechts
weiniggedaald» Dein1970inhetHaringvlietgevondenverhoudingenkomen
vrijwelovereenmetdievan I960.Terwijlin 1960hetverlaagdeniveau
inhetHaringvlietuitsluitend eengevolgwasvaneenafnamevande
organische-stofgehalten,blijktdatin 1970ophettrajectDordtse
Biesbosch-HaringvlietbehalvedegehaltenaanorganischestofookdeNgehaltenzijnafgenomen.Deindeperiode 1960-1970opgetredenverhoging
vandeN-gehaltenvanhetRijnslibblijktnaverplaatsingnaarhet
Haringvlietvolledig teniettezijngedaan.Hetvrijwelgelijkblijven
vandeC/N-verhoudingenophettrajectBiesbosch-Haringvlietbetekent
Achterzijde niet beschrijven
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dusgeengeringereafbreekbaarheidvandeorganischestof:zowelde
organische-stofgehaltenalsdeN-gehaltenzijninbelangrijkemate
gedaald.
Nadatreedsin1969indeRijnsedimenten»dieindeDordtseBiesboschtotafzettingwarengekomen,eentoenamevandeN-gehalten
waswaargenomen,zijnin197Îen 1972indeNieuweMerwedeverdereveranderingenvandeorganischestof ingetreden.Reedsin1971openbaarde
zich,inhetbijzonder terhoogtevanKopvan 'tLand,eentoenamevan
degehaltenaanorganischestof.Inmaart 3972werd opallevierbemonsteringspuntenindeNieuweMerwedeendeWaaleenverderetoename
vandeorganischestofwaargenomen.Ditverhoogdeniveauhandhaafde
zichookinoktober 1972.Pasnaeenperiodevanhogerivierafvoeren
tradinjanuari 1973eengeringeafnamevandegehalten-m.
DeN-gehaltenblijventotmaart 1972sterktoenemen.Inoktober
1972tradechtereenterugvaltothetreedsverhoogdeniveauvan1971
opterwijlinjanuari 1973,nadekorteperiodevanhogerivierafvoeren,
opnieuweenstijgendetendensvaltwaar tenemen.
DeC/N-verhoudingenvandeRijnsedimentenvariërentengevolgevan
denietaltijdparallel lopendeveranderingenvanorganischestofen
stikstof.Gemiddeldhandhavendeverhoudingenzichin1972ophetin
1970en 1971totstandgekomenverlaagdeniveauvan 15à17.
NadatindesedimentenuithetHaringvliet in1970en 1971een
geringeverlagingvandegehaltenvanzowelorganischestofalsstikstofwasopgetreden,heeftzichsindsmaart 1972detoestandvan1960
hersteld. Afgezienvandein1969indehavensvanMiddelhirnisen
Hellevoetsluisverzameldemonstersmeteengemiddelde C/N-verhouding
van 17,bedragendeC/N-verhoudingenvandesedimenteninhetHaringvlietgedurendedegeheleonderzoekperiode 13a15.
OoknadeafsluitingvanhetHaringvlietblijkende C/N-verhoudingen
vandeafgezettesedimentenophettrajectNieuweMerwede-Haringvliet
slechtsweinig teveranderen.Evenalsin 1970isdegeringeC/N-daling
deresultantevaneendalingvanzoweldeorganische,stofalsdestikstof.
Nadatreedsin 1970waswaargenomendatdetoenindeRijnsedimentenopgetredenverhogingvandeN-gehaltennaverplaatsingvandesedimenten
naarhetHaringvlietvolledig tenietwasgedaan,blijktditookmetde
na 1970opgetredenverhoogdeorganische-stofgehaltenhetgevaltezijn.
Deorganische-stof-enN-gehaltenvandeinhetHollandsDiep
gelegenbemonsteringspuntenbevindenzichinhetalgemeenopeenniveau
datligttussendieindeNieuweMerwedeenhetHaringvliet,metdien
verstandedat,vooralwatbetreftdeN-gehalten,degehalteninhetHaringvliethetmeestwordenbenaderd.ExtreemhogeC/N-verhoudingen(28)
werdenechter inmaart 1972aangetroffeninhetHollandsDiepterhoogte
vanKlundert.Dezeverhoogdegehaltenmoetenwordentoegeschrevenaan
deterplaatsesterktoegenomengehaltenaanorganischestof.Mogelijk
speelthierdeinheteerstehalfjaarvan 1972waargenomenbelasting
vanhetHollandsDiepvanuitdeRoodeVaarteenrol.
Hetorganische-stofniveauvandeMaassedimenten,dieookeenbijdrage
leverentotdeslibtoevoernaarhetHaringvliet,wasin1960ietshoger
danhetniveauvandeRijnsedimenten.DeMaassedimentenwarendaarentegen
duidelijkN-rijker dandesedimentenvandeRijn.
Reedsin 1969werd eenteruglopenvanbeidegehaltenwaargenomen,een
teruggangdiezichgeleidelijkvoortzette.Momenteel zijnindeMaaszowel
deorganische-stof alsdeN-gehaltengedaaldbenedenhetniveauvandeRijn
in 1960.DeC/N-gehaltenbevindenzichnuophetniveauvanhetHaringvliet.
Achterzijde niet beschrijven.
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B.Plan1974
(1)Onderzoeknaardezware-metaalhuishoudinginhetNoordelijk
Deltabekken (Lek,BenedenMerwede,Noord,NieuweMaas,OudeMaas,
NieuweWaterweg,DordtseKil).Ditgebiedvormtnogeenonbekendeschakel
indekennisvanhetNederlandsedeltagebied.
(2)VoortzettingvanhetonderzoekinhetIJsselmeer.NadevaststellingvandesterkeverontreinigingmetzwaremetalenvanhetKetelmeerisverderekennisvandeinvloedvandeIJsselinhetaansluitende
gebiedvanbelang.
(3)Herhaaldonderzoekvandemetaalsamenstelling vanhetdoorde
rivierdeEemsafgevoerdeslib.InverbandmetdebetekenisvandeEems
alsreferentierivieriseenherwaarderingvanhetslibvandezerivier
vanbelang.
(4)Naderfysischenchemischonderzoekoverdeverschillentussen
zwevend engesedimenteerd slib.Bestuderingvandeprocessenderselectievesedimentatie.

Achterzijde niet beschrijven.
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Projectleider
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dr

de Groot
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19''3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73.

Deexperimentenmetradioactief ijzerindeisotopenkas zijndit
jaarvoortgezet.Hetdoelisvasttestellenofgezondeplantenen
plantenmetijzergebrekverschillen inopnemingsmechanismevertonen
tenaanzienvandeopnamevanijzer inverschillendebindingsvormen.

Proeven met

remstoffen

Metdestofwisselingsremstoffen2-4-dinitrofenolennatriumazide
wordtdeijzeropnamedoorplantenzoweluitijzerchelatenalsuit
anorganischijzergeremd.Dematevanremmingisinplantenmetijzergebrekgroterdaninplantendievoldoendemetijzervoorzienzijn.
Doordegrotespreiding indeuitkomstenkondengeenverschillenworden
vastgesteld tussendeonderzochte ijzerchelatenenFeCloonderling.

Redistributïe

van ïn de wortel opgehoopte

ï.jzerverbïndïngen

Inde.wortelsvangezondeplantenwordengrotehoeveelhedenijzer
opgeslagen.Devraag isinhoeverreditijzernogterbeschikkingkan
komenvoordeijzervoorzieningvandespruit.Ditisonderzochtdoor
jongetomateplantenmetenzonder ijzergebrekgedurendedrieuurijzer
aantebieden,endaarnaeenweekopeenijzervrijevoedingsoplossing
teplaatsen.Zcwelvanhetreedsindewortelaanwezigeijzeralsvan
hettoegevoegde ijzerwordteengrootdeelnaardebovengrondsedelen
getransporteerd:bijplantenmetijzergebrekrelatiefminderdanbij
plantenzonder ijzergebrek.Deredistributïebleeknietafhankelijkte
zijnvandebindingsvormwaarinijzerwastoegediend.

Ontleding van ijzerchelaten

ïn de

voedïngsoplossing

Hetvermoedenbestond datmogelijknietalhetalschelaattoegediend ijzerindevoedingsoplossing in -helaatvormaanwezigwas.Dit
isonderzochtmetpapierelec.trofore.segevolgddoorsemikwantitatieve
metingmetderadiochrornatogramscanues..Vastgesteldwerddatonderde
omstandighedenvanwatercultuurexperimentendeijzerchelatenFe-EDTA
enFe-EDDHAgedeeltelijkontledenenrespectievelijk 15en35%ijzer
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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innietgecheleerdevormbevatten.AlleenhetFe-DTPAblijftonder
dezeomstandighedenvolledig gecomplexeerd.Dewaarnemingheeftbelangrijkeconsequentiesvoordeinterpretatievanwatercultuurexperimentenwaarinheteffectvandezeijzerchelatenvergeleken
wordt.
B.Plan1974
Hetonderzoekoverderolvansynthetischeijzerchelatenwordtafgeslotenmetenkeleaanvullendeexperimenten;eensamenvattende
publikatiezalwordengeschreven.

Achterzijde niet beschrijv(
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dr. W.vanDriel

Projectleider
Afdelingshoofd

dr. A.J.deGroot
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 ' 3 .

Ditjaarisnietaanditprojectgewerkt.
B. Plan-1974
Afsluitenvanhetprojectmeteenverslag.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,,
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 ' 3 .

(1) Reacties

van fulvozuren

en huminezuren

Defulvozuur-enhuminezuurfractiesvandeorganische stofvan
sedimentenbestaanuitpolycondensatenenvertonenchemischgroteverwantschap.Zijonderscheidenzichondermeeropdevolgendepunten:
(a)Integenstellingmetfulvozurenzijnhuminezurennietoplosbaarinzuren.
(b)Dehuminezurenhebbeneenhogerkoolstofgehalteeneenlager
zuurstofgehaltedandefulvozuren.
(c)Dehuminezurenbevattenminderfunctionelegroependandefulvozurenenhebbendaardooreengeringerbindingsvermogenvoorzwaremetalen.
(d)Dehuminezurenhebbenhogeremolecuulgewichtendandefulvozuren.
Deverwantschap tussendezetweefractieswordtverdergeïllustreerddoor
dewaarnemingdatonderalkalischeconditiesfulvozurenomgezetkunnen
wordeninhuminezuren.Ditbleekbijeenexperimentwaarbijeenfulvozuuroplossing gedurende5dagenoppH10werd gehouden.Eenproduktkonworden
geïsoleerddatFebevatteendatquachemischgedragenmolecuulgrootte
overeenkwammethuminezuur.

(2) Invloed van de pE op de molecuulgrootte
van gelohromatografie

van fulvozuren

bij

toepassing

Dehierbovengesignaleerdeverhogingvanhetmolecuulgewichtvan
fulvozurenbijhogerepHwerd ook,zijhetinminderemate,gevondenbij
degelohromatografievaneenfulvozurenextract afkomstigvanEemssediment
uitDiele.AlshetopdekolomgebrachteextractnietmeteenNaCl-oplossingvanpH7,0maarvanpH10,0werd geëlueerd,bleekdeplaatsvande
piekvandeorganischeijzerverbindingophetelutiediagramovereente
komenmeteenietshogermolecuulgewicht.
Invroegeronderzoekwerdgevonden,datdemolecuulgewichtenvande
organischeijzerverbindingenafkomstigvanzoetwatersedimentuitdeRijn
hogerwarendandemolecuulgewichtenvandeorganischeijzerverbindingen
uithetEemssediment.Opgrondvandebeschrevenwaarnemingenlijkthet
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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plausibeldezeverschilleninmolecuulgewichtinverbandtebrengenmet
hetverschilinpHtussenRijnwater (8,0)enEemswater (7,2).

(3) Invloed van de pHcv het mcbi/Lisei'end vermogen van een rivier
OmheteffectvandepHophetmobiliserend vermogentenaanzienvan
demetalennategaan,werdentweezijriviertjesvandeEems,deLedaen
deJümme,inhetonderzoekbetrokken.Hetwatervandezeriviertjesheeft
eenlagerepHdanhetwatervandeEemsenvandeRijn;depHvandeLeda
bedraagt6,3envandeJümme6,8,Hetijzergehalte,in[Jg/iitervande
genoemderivierenbleektezijn:Rijn295,Eems5ï2„ Jümme1900enLeda
2100. Dezewaarnemingenzoudeneropkunnenwijzendathetmobiliserend
vermogenvandeJümmeendeLedaaanzienlijkgroterisdandatvandeRijn
enEems,hoewelookanderefactoreneenrolkunnenspelen.DefulvozuurfractievansedimentafkomstigvandeLeda.werdnuonderzochtenvergeleken
metderesultatenvandezoetwatersedimentenuitdeRijnendeEems.
Dehoeveelhedenfulvozurenendedaaraangebondenhoeveelhedenijzerdie
uitdesedimenteninoplossing zijngegaannementoeindevolgorde:
Rijn<Eems<Leda.OokdehoeveelhedenfenolischeOH-groepenindefulvozuurfractiesgeveneentoenameindezevolgordetezien.
Tenslottebleekuiteenvergelijking tussendesedimentenvandezedrie
rivieren,datdeorganischeverbindingenuitsedimentenvandeLedaeen
groterebezettingaanfunctionelegroepenhebbenendientengevolgemeer
ijzerkunnenbindenpergewichtseenheiddandeorganischeverbindingenuit
sedimentenvandeEemsandeRijn (tabel 127-1),
Tabel 127-1.Relatieveverdelingvanijzer,carboxyl-enfenolische
hydroxylgroepenindeorganischeverbindingenvandefulvozuurfracties
n gFe
permgC

Afzetting
Zoetwatersediment
vandeRijn
Zoetwatersediment
vandeEems
Zoetwatersediment
vandeLeda

(4) Vluchtige

mgeq.COOH FenolischeOH-groepen
permgC inextinctiepermgC

0,39

0,0.33

0,041

0,45

0,020

0,304

0,83

0,031

0,167

organische zwavelverbindingen

uit

sedimenten

Bijdeafscheidingvandeorganischeverbindingenuitsedimentenbleek
dattijdens indampenvanhetfiitraat ondervacuümvluchtigeorganische
verbindingenoverdestillerendiedekarakteristiekegeurvanhetslibhebben. Dezeverbindingenwerdengeconcentreerd doorhetdestillaatuitte
schuddenmetchloroformendechloroforminvacuumbijlagetemperatuur
teverdampen.Indeolieachtige indamprestwerdkwalitatiefdeaanwezigheidvanSH-groepenenkwikvastgesteld» DeloopsnelhedenopeenpapierchromatogramvandeSH-groepenenhetkwikwarengelijk.Hetisopgrond
vandezewaarnemingenniettezeggenofdeze"kwik-mercaptanen"eenrol
spelenbijdemobilisatievankwik.

Publikatie
Eenconceptpublikatie getiteld "Mobilityofironinriversediments
andmarineclaysoilsrelevanttoavailabilityproblems"kwamgereed.

Achterzijde niet beschrijven.
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B.Plan1974
(1)Ontwikkelenvaneenkwantitatievebepalingsmethodevoorde
mobiliseerbaremetaalfractiesinsedimenten.Vooreensimulatievan
werkelijkemetaalmobilisatiedientdebepalingsmethode tewordenaangepastaanhetfysisch-chemischgedragvanhetsedimentalshetin
contactgebrachtwordtmetrivier-ofzeewater.
(2)Overdrachtvandeverkregenkennisopsedimentenvanandere
rivieren.
(3)Onderzoeknaarderolvansilicatenophetcolloïdaalgedrag
vandeorganischeverbindingen.
(4)Karakteriseringvandeorganischebestanddeleninzwevend
slib.
(5)Toepassingvanradiochemische techniekenbijhetonderzoek
naardebindingentussenmetalenenorganischeverbindingenuithet
sediment.

Achterzijde niet beschrijven.
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(1) Contaminatie van de uiterwaarden met zware metalen
Indevoorafgaandejarenisdezware-metaalbelastingvangras
enrunderenindeuiterwaardenvergelekenmetdieinhetniet
gecontamineerdeLandvanMaasenWaal,en,gedeeltelijk,inde
uiterwaardenvandenietgecontamineerdeEems.Deanalysenvangras
enrunderorganenvandebemonsteringen 1970-1971zijnnuvrijwel
voltooid.Degemiddeldeconcentratiesvandenegenonderzochte
metalen (Cu,Zn,Cr,Pb,Ni,Cd,Hg,AsenSb)inhetuiterwaardengrasvandegroterivierenzijnduidelijkhogerdandievanhetgras
vandeEems-uiterwaarden.TenopzichtevanhetgrasuithetLandvan
MaasenWaalzijnslechtsCu,Zn,CdenHgduidelijkverhoogd.
Dezware-metaalanalysenvandeorganenvanrunderenuitdezegebieden
wezenuitdathieringeenbelangrijkeophopingplaatsvindt.
DewaargenomenhogereCu-enCd-gehaltenindeleversvanderunderen
uitdeuiterwaardenvallenbinnendespreidingdieindegehaltenvan
'normale'runderleverswordenaangetroffen.
Omdatzowelhetaantalonderzochtedierenalsdekeuzevandebedrijven
bijditoriënterendeonderzoeknietoptimaalwarenishetonderzoek
in1973herhaald.InsamenwerkingmetdeafdelingToxicologievande
Landbouwhogeschool,c^eGezondheidsdienstvoorDiereninGelderland
enhetInteruniversitairReactorinstituut teDelftzijnperiodiek
gras-enfecesmonstersgenomen,en,nahetweideseizoen,lever-,nierenspiervleesmonstersvan 15runderen.Eendeelvanhetanalysewerk
wordtverrichtdooreenstudentvandeLandbouwhogeschool inhetkader
vanzijnstudietoxicologie.

(2) Onderzoekvan gras dat regelmatig met zuiveringsslib

wordt behandeld

Bijdezuiveringvanrioolwaterkomteenbelangrijkdeelvande
zwaremetaleninhetzuiveringsslib terecht.Eendeelvanditslib
wordtvanwegedebemestendewaardeinvloeibarevormopgrasland
gebracht.Demetaalgehaltenvanditsliblopenzeeruiteen,afhan^
keiijkvandeherkomst:HetslibvanoverwegendhuishoudelijkeherAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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komstheefteenzware-metaalsamenstellingdie,watdemeesteelementenbetreftovereenkomtmetdievangecontamineerdrivierslib.
Zuiveringsslibuitinstallatieswaarookindustrieelafvalwaterwordt
geloosd,kanwatmeerderemetalenbetrefthierverbovenuitkomen.
Bijdegebruikelijketoediening opgraslandgedurendedegroeiperiode
vanhetgraszijntweeeffectenteverwachten: (1)uitwendigebesmettingvanhetgrasmetslib-£ngronddeeltjes; (2)verhogingvande
zware-metaalgehalteninhetgrasdooropnamevandezecomponentenuit
hetwortelmilieu.Voorhetveezijnbeidevormenvanzware-metaalcontaminatieongewenst.
In1972-1973isdoorperiodiekegrasbemonstering oppraktijkpercelen
waarzuiveringsslibwordttoegepast,onderzocht inwelkematehierbij
zware-metaalcontaminatieoptreedt.Intabel244-1zijndegemiddelde
resultatenvoorvijfelementenweergegeven.Hierbijisonderscheid
gemaakt tussenhuishoudelijk zuiveringsslib enindustrieelgecontamineerd slib.Tervergelijking iseenaantalbedrijvenbemonsterd
waargeenzuiveringsslibwordttoegepast.
TABEL244-1.Gemiddeldezware-metaalgehaltenvangrasdatmetzuiveringsslibwordtbehandeld (inùpmopdrogestof)T
Cu
niet wel
gewassen

Zn
niet wel
gewassen

Pb
niet wel
gewassen

Ni
m e t wel
gewassen

Cd
niet wel
gewassen

2
Huish.
17
0,5
28
14
137
88
6
1
22
14
10
Industr. 140
40
234 150
7
3,1
1
1
68
7
0,3
Controle 11
9
74
4
tGemiddeldenvanresp.5,6en7seriesvan7maandelijksebemonsteringen
in1972en1973

0,3
1,6
0,3

TABEL244-11.VoorlopigeHg-,As-enSb-gehaltenvangrasdatmetzuiveringsslibwordtbehandeld (indpmopdrogestof)t
As
Sb
Hg
niet wel
niet wel
niet wel
gewassen
gewassen
gewa-ssen
Huish.
0,19 0,08
0,50 0,20
0,07 0,03
6,30 0,99
Industr.
0,80 0,22
2,06 0,26
0,22 0,11
0,24 0,23
Controle
0,040 0,03
tGemiddeldenvanresp.1,3en2seriesvan6maandelijksebemonsteringen
in1972.
Intabel244-IIzijndeeerstegegevensvande 1972-bemonsteringvoor
deelementenHg,AsenSbweergegeven.Deresultatenhiervanzijnvoorhetgecontamineerdeobjectsterkbeïnvloeddooreenbedrijfmeteenextreemhogezware-metaalcontaminatie.
Uitderesultatenblijktdatookbijtoepassingvanhuishoudelijk zuiveringsslibdezware-metaalgehaltenvanhetgrasdrastischwordenverhoogc
vooreenbelangrijkdeeldooruitwendigebemesting.Ofbehalvevoor
schapendezehogegehaltenvoorrundveeeenonaanvaardbaarrisicovormen,
ishetonderwerpvanvoortgezettestudie,enzalondermeer sterkafhangenvandeopneembaarheidvoorhetveevandemetalenindezevorm.
DoordeGezondheidsdienstvoorDiereninOverijssel isin48slib-en
28grasmonstersdebesmettingbepaaldmetSalmonellabacteriënenmet

Achterzijde niet beschrij\
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parasitaireorganismen.65%vandeslib-en25%vandegrasmonsters
blekenbesmetmetSalmonellabacteriënvanintotaal 17verschillende
stammen.In40%vandeslibmonsters en0%vandegrasmonsterswerden
wormen-ofmijteneierenaangetroffen.DeGezondheidsdienst achthet
risicovanbesmettingvanhetveegroot.
Omeenindruktekrijgenindevariatiesindetijdvandezwaremetaalgehaltenvanzuiveringsslib zijnvan5installatiesmaandelijks
analysemonstersverzameld.HetWaterschapDeDommelzalhetzelfde
doenineenaantalBrabantseinstallaties.Dezeinformatie isookvan
belangvoordebel-*3-4s
vormingbetreffendedewaardevanéénanalyse
(perjaar)terbeoordelingvandeschadelijkheid/bruikbaarheid van
zuiveringsslib indelandbouw.
Omdatbijdezware-metaalbelastingvanhetveeviahetgrasdeuitwendigebesmettingvanhetgraseenoverwegenderolspeeltisin
1973ineenproefophetIB-terreindeinvloedonderzochtvanhettijdstipvantoedieningvanhetzuiveringsslib opdezware-metaalgehalten
vanhetgras.Deresultatenzijninbewerking.
Uitdenubeschikbare informatieblijktduidelijkdatbijdebestudeerde
vormenvantoedieningvanzuiveringsslib opgrasgedurendehetweideseizoenonaanvaardbaarhogezware-metaalcontaminatieop-treedt.
Hetisnoodzakelijkdatdezetoedieningswijzewordtvervangendooréên
waarbijdeuitwendigebesmetting slechtseenondergeschikterolspeelt.
Hiervoorkomtdetoediening indewinter indevormvansteekvastslib
mogelijk inaanmerking.Erisechteronvoldoendeinzichtinhet
effectvandezewijzevantoediening opdezware-metaalbelastingvan
hetgras.Dehygiënischebezwarenvanhetzuiveringsslibkunnen
wellichtdoorpasteurisatiewordenondervangen.
Samenwerking: Hetonderzoeknaardezware-metaalcontaminatievan
grasdoortoepassingvanzuiveringsslib isuitgevoerd insamenwerking/
metmedewerkingvan:ConsulentschapvoordeRundveehouderij inHengelo
enZwolle;WaterschapReggeenDinkelteAlmelo;WaterschapdeDommel
teBoxtel;GezondheidsdienstvoorDierenteZwolle.

PubKkaties
B.D.Balraadjsing.Bepalingvantotaallood ingrondmetatoomabsorptiespectrofotometrie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp. 2-1973(1973)
B.D.Balraadjsing.Thedeterminationoftotallead insoilbyatomicabsorptie
spectrophotometry.Commun.SoilSei.PlantAnal5(1974)no.1,in
press.
T.Breimer.NikkelindeNederlandseDelta;eenliteratuurstudie.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Nota3(1973)
A,J.deGroot,E.AllersmaenW.vanDriel.Zwaremetaleninfluviatiele
enmarieneecosystemen.Symp.Waterloopkd.DienstInd.Milieu,
Delft, 1973,Publ. 110-N(1973)bijdrage5,27pp.
B. Plan1974.
In 1974zal,alsdeuiterwaarden inhetvoorjaaroverstromen,
eenperiodiekegrasbemonsteringwordenuitgevoerd,teneindevastte
stellenofdeopname/beschikbaarheid vanzwaremetalenuithetverse
rivierslibgroter isdannarijping.
Depotproevenoverdeopnamevantoegevoegdezware-metalendoor
graswordenvoortgezetmetenkeleanderegrondsoorten.

Achterzijde niet beschrijven.
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Eenonderzoekwordtbegonnenoverdezware-metaalgehaltenvan
eenaantaluiteenlopendegrondsoortenengewassendienietbloot
staanaancontaminatie.
Insamenwerkingmetverschillende instantieswordteenonderzoek
gestartnaardeophopingvanzwaremetalenindierlijkeorganenen
melkdoorweidenopnetrioolslibbehandeldepercelen.
Eenpotproefwordtaangezetoverdezware-metaalopnamedoorverschillendeland-entuinbouwgewassenophavenstortmateriaal.

Achterzijde niet beschrijvi
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Opverzoekvanpraetijkzijde-viairY.BakkereningJ.Riswerdonderzoekgedaanovereeneventueelbestaandeinvloedophet
Pw-getalvantemperatuur envochttoestandvandegrondbijverschillendeinwerkingstijden.
Grondmonstersafkomstigvandeproefboerderij "DeKandelaar"
inde ü.ïlévolaiiu
vanproefobjectenzonder fosfaatbemesting
enmetJaarlijksetoedieningvan 360kgP2O5 (superfosfaat)perha,
werdenbijvcchttoestandenvan30,60en90%vandeverzadigingswaarde
enbijtemperaturenvan 2, 15en30°Cgedurende2tot 16wekenbewaard.Vangeenvandegevarieerdefaktorenwerd enigeinvloedvan
betekenisophetPw-getalgevonden.Welbleekdetijdvandrogen
vandemonsters (bij35UC)nabeëindigingvandeproefverschillen
tussendePw-getalwaardentegeven.Erdientduseenvastedroogtijd
inachttewordengenomen.
OpverzoekvanhetConsulentschapvoorBodem-,Waterbeheersingsenbemestingsvraagstukken teWageningenwerdnaaraanleidingvaneen
suggestievandeheerN.P.Borst-ConsulentschapvoordeAkkerbouw
teSchagen-nagagaanofvoorgraslandopkalkhoudende zeekleigronden
dePw-getalmethodemogelijkbetereinformatiegeeftoverdebeschikbare
hoeveelheid fosfaatindegronddandeindepraktijktoegepasteP-ALmethode.HetwasdeheerBorstopgevallen,datopdezegrondenin
Noord-Holland hetgrasbijeenhoogP-AL-getalnogpositiefopfosfaatbemestingreageerde.Hetgraslandonderzoek,uitgevoerd indejaren
1947en 1948,steltinstaatdeP-AL-enPw-getalmethodemetelkaarte
vergelijken.Opgrondvandezevergelijkingkannietgenegdworden,
dathetPw-getalterzakebetereinformatie geeft.Dezeconclusie
stemtovereenmetdeeerderopgedaneervaring,dathetPw-getalinhet
algemeengeenbetereindicatievanhetbeschikbarefosfaatopgrasland
geeftdanhetP-AL-getal,
B.Plan1974
Afsluitenvanhetonderzoekenpublicerenvanderesultaten.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Heteerderinhetkadervanditprojectverrichteonderzoekover
fosfaatinslibenwatervandeNederlandsedeltaisthansondergebrachtinproject294.
Onderzoek over de verticale
verplaatsing
van fosfaat in de bodem
(zieookproject268)
Aanenkelebodemprofielenvanveeljarigefosfaatbemestingsproefvelden (RuurloenBorgercompagnie)werd laagsgewijstotop 1mdiepte
onderzoekoverfosfaatgedaan.
Totaal-fosfaatgehalten,bepaaldper laagvan5of 10cm,gaveneen
indrukvandefosfaatverdelingoverhetprofiel.Hieruitbleek,dat
deinvloedvandejaarlijks,gedurende38jaren (Ruurlo)of55jaren
(Borgercompagnie)toegediendefosfaatbemestingzichtot50ä60cm
diepteuitstrekt.
Erzijnaanwijzingendatereenpositievesamenhang istussentransport
vananorganischfosfaatendebewortelingvandebodemonderdebouw*voor.Debewortelingendehierdoor gestimuleerdeontwikkelingvan
diversebodemorganismen (regenwormene.a.)verhogendeporositeitvan
debodemenbrengeneendeelvanhetanorganischfosfaat inorganische
omloop.Zowelmechanisch (porositeit)alschemisch (Pinorganische
vorm)zijnindebeworteldebodemvoorwaardenverwezenlijktdievertikaaltransportvanfosfaatinaanmerkelijkehoeveelhedenmogelijkmaken,
Inditverbandvaltoptemerken,dat:
(1)deuitersteindringingsdieptebijverschillendedoseringvandebe*?
mesting (metsuperfosfaat)vrijwelgelijkis.
(2)defosfaatontrekkingszone,teidentificerenmetdebeworteldebodem*?
lagen,zichinhetprofielvanhet0-P objecteveneensuitstrekttot
ongeveer 50cmdiepte.
(3)deindringinginniet-begroeidegrondvananorganischefosfaatmeststoffen-ookdegoed inwateroplosbare-slechtsenkelecmbedraagt,
niettegenstaande langdurigeenovervloedigevochttoediening
(onderzoekvandr.M.J.Frissel,ITAL).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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(4)deinanderonderzoekveelalgevondenbewortelingsdiepte
vandegecetldelandbouwgewassenongeveerovereenkomtmetdeindringingsdieptevan50ä60cmvandefosfaatùemesting.
Dethansbeschikbaregegevenswekkendeindruk,datbemesting
met anorganische fosfaatmeststoffennaar indepraktijkgebruikelijke
doseringentotineenverretoekomstgeengevaar zalopleverenvoor
aanmerkelijkeuitspoelingervannaarnietbeworteldebodemlagenen
derhalveooknietvoorfosfaateutrofiëringvanoppervlaktewateren.
Naastdetotaal-fosfaatgehaltenwerdenookfosfaatconcentraties
vanbodemvochtenPw-getalwaardenbepaald.Voorallefosfaatbemestingsobjectenvanhetproefveld teBorgercompagniewerdenop30cmdiepte
dehoogstefosfaatconcentraties inhetbodemvochtgemeten.Hetverloopvandefosfaatconcentraties invertikalerichtingvertoonteen
hogegradiënt.
Eenvoorbeeld:objectNPK,indelaag25-35cm:concentratie22mgP2O5/
liter,indelagendieperdan65cm:0,04mg?205/liter!Uitlaatstgenoemdeconcentratie isbijeenjaarlijksdrainwatervolumevan
3.10°liter/haeengeringeuitspoelingvan0,12kg '?20ç)lh.aperjaarte
berekenen.VoorhetO-Pobjectkomtmentotdezelfdewaarde.
Deverhoudingswaardevandehoeveelhedenfosfaatdieperliter
bodemenerzijds inhetbodemvocht zijnopgelost,anderzijdsdoor
extractiemetwatervolgensdePw-methodeoplossen,blijktvoorhet
proefveld Borgercompagnie zeerlaagtezijn,nl.tevariërenvan
0,002(0-Pobject)tot0,160 (NPK-object).Ditdemonstreertdezeer
hogefosfaatbuffercapaciteitvandegrond.Grotefosfaatconcentratieverschillentussenopeenvolgendelagenkunnenhierdoor langetijd
gehandhaafdblijven.
Eenrapportoverditonderzoekisinbewerking.
B. Plan1974
Uitwerkenenrapporterenvanderesultatenvanhetonderzoekover
transportvanfosfaatinbodemprofielen.Voortzettenvanhetonderzoek
ookmetorganischefosfaten,deeluitmakendvanafvalstoffenvanveeteeltbedrijven.

Achterzijde niet beschrijve
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(1)Bijdrageaanontwikkelingvanmethodenvanonderzoekvan
kunstmeststoffen,uitgevoerd doorR.Boxmainopdrachtvanir.R.
Reuderink.
(2)BepalingvanPw-getalenP-factor in113grondmonstersin
hetkadervanonderzoekvandr.F.vanderPaauw,ir.J.Prummel,
dr.P.vanBurgendhr.Koukoulakis(gastmedewerker).
(3)Medewerking aanonderzoekvanwaddenslib t.b.v.deheer
DeJonge,medewerkervanhetBiologischCentrumvandeR.U.te
Groningen.
B,Plan1974:
Uitvoerenvanchemischonderzoek-voornamelijkoverfosfaatalsbegeleidingvantoegepastonderzoekvanandereonderzoekers.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

(a)Voorhetonderzoekoverdebetekenisvandefosfaattoestand
vandegrondvoorhetgewaszijnin'1972tweeproevenaangelegd,een
opzandgrond eneenopkleigrond.Heteigenlijkeonderzoekvindtplaats
in 1974,waarbijhetgaatomdevraagofvoorhetgewaseenhoge
fosfaattoestand vandegrondnodig isofdateenzelfderesultaatkan
wordenbereiktdooreen rur\e bemestingbijeenlagefosfaattoestand.
Hetverloopvanhetfosfaatgehaltevandegrond inhetbemestingsproefveld ZGr 1opoudedalgrond inBorgercompagniewasaanleiding
degegevensvanditveeljarigeproefveldvoordeobjectenmetenzonder
fosfaatbemesting samentevatten.Ondankshet sedert 1918weglatenvan
defosfaatbemestingvertonendegewassengeensterkereactie,integenstelling totreactiebijweglatenvandestikstof-enkalibemesting.
Deopbrengstdepressie zonderfosfaatbedraagtvoorgranengemiddeld
ongeveer 10envooraardappelen20%.Omstreeks 1960verandertdesituatie
echter.Indeafgelopenjarenisernl.vrijwelgeenreactiemeer.Dit
stemtovereenmetdestijgingvanhetP-getalenhetPw-getalopdeonbemesteobjectenindiejaren (resp.tot 10en43). OokP-AL isindie
periodegestegen.Erkonaannemelijkwordengemaaktdatdezestijging
eengevolgisvanhetdieperploegen,waardoorhetonderliggendeveen
indebouwvoor isgebracht.Deoplosbaarheid vanhetbodemfosfaatis
daardoor gestegen.Hetfosfaatinhetveenisinvergelijkingmetdat
indebouwvoornl.veelbeter inwateroplosbaar.Omdeverplaatsingvan
hetmetdebemesting toegediendefosfaatnategaanzijnvanditproefveld
grondmonstersgenomentoteendieptevan 1m.
(b)Uitonderzoekvanbouwvoormonstersvanveeljarigefosfaatbemestingsproefveldenwasgebleken,dathetgehalteaanP-totaal eenaantal
jarentoeneemtendaneenlimietwaarde bereiktdie-opeenbepaaldproefveld -samenhangtmetdejaarlijks toegediendehoeveelheid fosfaat.
Naastdefosfaatonttrekkingdoorgewassenmoeterookfosfaatnaarlagen
onderdebouwvoorverplaatstzijn.Dematewaarinditgeschiedt,zalmede
afhangenvanfactorenalsgrondsoort,uitgangsfosfaattoestand,pH,neerslagenz.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Deverplaatsingresulteertnaverloopvantijd ineenbepaaldeverdeling
vanhetfosfaatoverhetprofiel» Omhiervaneenkwantitatieveindruk
tekrijgen,werdenvandeveeljarigefosfaatbemestingsproefvelden
NGe-84teRuurloenZGr-S teBorgerecmpagniemonstersgenomenvan
opeenvolgendegrondlagen cot '1 meterdiepte.Aandezemonsterswerd
uitgebreid chemischonderzoekverricht,o,m.opP-totaal,Pw-getal,
P-concentratie vanhetbcdeicvocht,pH,Fe-enAl-gehalte,enhet
volumegewicht»
Enkelevermeldenswaardigeresultatenzijn:
(1)DeinvloedvandefosfaatbemestingopP-totaal strektzich
nietofnauwelijksverderuitdantot50à60cmdiepte.Ditgeldtbij
benadering zowelvoorhetproefveld teRuurloalsvoordatteBorgercompagniematlooptijdenvanrespectievelijk 38en55jaren.Defosfaat
verdelingovereenbelangrijkgedeeltevanhetprofielvanheteerst
genoemdeproefveldvertoonteenregelmatigheid diehetmogelijkmaakt
dezeopeenvoudigewijzewiskundig tebeschrijven.
Naderonderzoekmoetuitmakenofopbasisvandezebeschrijvingookvoor
anderebodemprofielendevertikaleverplaatsingvanfosfaatmetenkele
parameterskanwordengekarakteriseerd.
(2)Dedieptevandeindringingvanfosfaatindebodemlijkt
vrijwelonafhankelijk tezijnvandebemestingsdosis.
(3)Defosfaatconcentratievanhetbodemvochtvertoonteeninvloed
vandebemestingdie,evenalsvoorP-totaal,nietdiepergaatdan
50à60cm.
(4)Opvallend ishethogegradientvanhetverloopvangenoemde
fosfaatconcentraties invertikalerichting.Eenvoorbeeld,betrekking
hebbendophetproefveld teBorgerecmpagnie:
ObjectNPK:laag25-35cm,concentratie 21,8mgP2O5/I
laag05-75cm,
"
0,04
Hethogefosfaatbufferend (en-fixerend)vermogenvandegrondwordthiermeeduidelijkgedemonstreerd.
(5)Ookdepiantewortelskunnenfosfaatnaarbodemlagenonderde
bouwvoor transporteren.HetobjectO-Pvanhetproefveld teRuurlovertoont
eenonttrekkingszonediezichuitstrekt toteendieptevan40à45cm;
eenaanwijzingdat(debewortelingtotdezediepteisgegaan.Bijdeobjectenmethogerefosfaatbemestingenkandoordewortelsfosfaattotdeze
ofwellichtnogwatgroteredieptegetransporteerd zijn.Ofdeverplaatsing
vanfosfaatinhoofdzaakdoorpiantewortelsofdoor transportmetdevochtstroomgeschiedt,konnognietwordenvastgesteld»
B.Plan1974
Uitvoeringvanhetonderzoeknaardebetekenisvandefosfaattoestand
vandegrondvoorhetgewas.
Opdiversegrondsoorten zalhetverloopvanP-totaal indebouwvooronder
invloedvanlangdurigvoortgezettefosfaatbemestingenwordennagegaan
inverbandmethetonderzoekoverdefosfaataccumulatieentransport inde
grond.Dezemonsters zijnafkomstigvanindertijduitgevoerdeveeljarige
bemestingsproeven.
Verderebestuderingvaneigenschappenvandebodemmetbetrekkingtot
devastlegging enverplaatsingvanfosfaatmedealsbijdrageaanhet
fosfaateutrofiëringsonderzoek.

Achterzijde niet beschrijven.
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B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Onderzoekoverfosfaatinslibenwaterwerdvoorheengerapporteerd
onderprojectnummer 156.Wezenlijkverschilindoelstellingvanhet
onderzoekenvandeaardvanhet teonderzoekenmateriaalwarenaanleidingditineennieuwprojectonder tebrengen.

I. Fosfaatondevzoek

van slib

(a) Totaal-fosfaatgehalten.
Erwordtnaargestreefd eenoverzichtte
krijgenvanfosfaatgehaltenvanslibindeNederlandsedelta.Daartoe
iseendeelvanhetvoorhandenzijndemonstermateriaalvanhetzwaremetalenonderzoekvandr.A.J.deGrootinonderzoekgenomen.Incidenteelzijnookrecentemonstersvangesedimenteerdenzwevend slibonderzocht.
Elementgehaltenuitgedruktoptotaalslibvoldoenalszodanig
nietalsbasisvoordevergelijkingvangehaltenvanslibvanverschillendelokatiesentijdstippenvanbemonstering.Eenderoorzakenisde
invloedopdeelementgehaltenvandechemischmeerresistentebestanddelenvanhetslib (voornamelijk silicaten),diealsdeeltjesvan
sterkuiteenlopendeafmetingenvoorkomen.Hetgehalteaandezebestanddelenhangtinbelangrijkemateafvandesedimentatievoorwaarden,die
plaatselijksterkkunnenverschillen,ookbinneneenlokatie.
Voorheteliminerenvandezeongewenste invloed zijndevolgende
oplossingengevonden.
(1)heteliminerenvandeinvloedvandedeeltjesgrootteverdeling
doorextrapolatievandeelementgehaltenvaneenaantalnonstersvan
éénlokatienaarwaardenvoor slibwaarvandekoolzure-kalkvrijeminerale
fractievoor 100%uitdeeltjeskleinerdan 16urnbestaat (methodeDe
Groot).
(2)heteliminerenvandeinvloedvanhetgehelemeerresistente
bestanddeelvanslibdoorhetelementgehalteuittedrukkenophet
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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overige - chemisch minder resistente -deel ervan (naaftrek vanhet
gehalte aankoolzure kalk,":de zo genoemde D-fraetie (distinctive
fraction). Onder hetmeer resistente bestanddeelvanslib wordt
hier verstaan: hetvasts residu (hoofdzakelijk silicaten), overblijvend nadedestructie vao slib met Fleischmannzuur (Î:Î gee.
zwavelzuur, gec. saipeterzuur)«
Beide methoden geven elnmentgehaiten, dieinhoge mate karakteristiek zijn voor slibtnonstersvaneenlokatie. Nagegaan wordtnog
of eenverdere verbetering vanmethode 2kanworden verkregen door
behalve dekoolzure kalk.ookdeorganische stof niet totdeD-fraetie
te rekenen.
Enkele resultaten(tabel 294-1) geven deindruk vandeordev a n
grootte derfosfaatgehalten, vastgesteld volgens genoemde methoden
env a nverschillen tussen lekaties.
TABEL 294-1
Lokatie

N. Groningen
Julianapolder
Uithuizerwadp.
Noorderleeg

Jaar

%Pcpslib
?00% <16 urn

%?op D-fractie
(incl. org. stof)

1957
1970
3970
1970

0,15
0,2!
0,20
0J9

0,35
0,50
0,55
0.,44

ï971
1971
397i

0,76
0,49
0,41

1,61
1,36
0,97

Rivierslib
Waal
Maas
Haringvliet

De fosfaatgehalten van '".ustpolderslib zijn aanzienlijk lagerdan
diev a nrivierslib»
in
b. Gehatten aan mobiel fosfaat.Naast hetrivierwater opgelostefosfaat
maakt ookhetinmobiele toestand aanslib gebonden fosfaat deeluit
van de.bron waaruit algen inhun fosfaatbehoefte voorzien. Hetmobiele
fosfaat inslib dient daarom ookbetrokken teworden inde beoordeling
van degraad vanfosfaateutrofi'èring van oppervlaktewateren. Eris
oriënterend onderzoek gedaan over demogelijkheid ommobiel fosfaat
op hetlaboratorium tebepalen onder nagebootste insitu-omstandigheden.Metijzerhydroxide, geprecipiteerd iafiltreerpapier, wordt
fosfaat aande.vloeistoffasevaneenslib/rivierwatersysteem onttrokken.
Het aldus onttr.Lhan fosfaat wordt bepaald nadat hst met.zwavelzuuruit
het papier isopgeloste Eencontinue verversing v a nhetijzerhydroxidepapier wordt bereikt door ditais eenlange band door de. slibsuspensie
te laten lopen. Proeven met eenvoor ditdoel vervaardigd apparaat zijn
nog gaande.

II. Fosfaatevenvjiahten

tussen rivier-water' en slib

Uit.vroeger onderzoek wasgebleken,datrivierwater L a . v , defosfaatconcentratie ervan inevenwicht ismethetbijbehorende slib, wanneer
dit tevoren gedroogd was. Niet gedroogd slib bleek aanhetrivierwater
een belangrijk deel -ongeveer 70%-vanhet izaii^.':. teonttrekken.
Achterzijde niet beschrïjvs
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Ditwashetgevalzowelvoorbovenlaag-slib(0-2cm)alsvoorslib
vandiepere lagen.Daartochmagwordenaangenomen,dathetsliboppervlakwelinfosfaatevenwicht.ismetheterbovenstaandewater,
rijstdevraagtotopwelkediepte (enkelemm?)zichdezeevenwichtssituatie (ofalthanseenbenadering ervan)danweluitstrekt.
Dezevraagisuiteraardvanbelangvoordeberekeningvandehoeveelheidmobielfosfaatinslibdieviahetrivierwateraanalgen
terbeschikking staatvooropname.Onderzoekhieroverisnoggaande.

III. Fosfaatoonaentraties

van

rivierwater

InhetgebiedHaringvliet/HollandsDiepvariërendefosfaatconcentratiesvanterplaatsegefiltreerdewatermonstersvan0,17(Haringvlietsluizen)tot0,27mgP/liter (Boven-Merwede).IndeMaasvoor
deBiesbosch.rerdenwaardentot0,40mgP/litergevonden.Demonsters
werdeninhetnajaarvan1972genomen.Fosfaatconcentratiesvan
monsters,genomenopverschillendedieptentot0,5meterbovende
bodem,warenonderling gelijk.Blijkbaarisdeturbulentievanhet
waterhiervoldoendesterkgeweestomhetontstaanvanconcentratieverschilleninverticalerichtingtevoorkomen.
-fr-.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoekvanslibenwatermethetdoeleen
overzichttekrijgenvandefosfaateutrofiëringstoestandvande
Nederlandsedelta.

Achterzijde niet beschrijven.

AFDELINGPLANTEVOEDING

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

IB
134
Bepalingvandebetekenisvanaanvoervanionen
metdoorwortelsaangezogenwatervoordevoeding
derplant.

Onderzoeker(s)

dr.LoKo Wiersum

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr,L.K„Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
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B. Plan komende jaar.
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Deproeven,dietotdoelhaddennategaaninwelkematedemethetaangezogenwaterpassiefaangevoerde ionenkunnenbijdragenindebehoeftevande
planten,warenalbeëindigd»
Debelangrijksteconclusieszijn,datineengoedgeroerdevoedingsoplossingdeabsorptiesnelheidvandeverschillende ionenveelmeerdoordebehoefte
vandeplantbeheerstwordtdandoordeconcentratie.Bijlageconcentraties
wordtdaneenbepaald iont.o.v.deabsorptievanwaterrelatiefgeziensneller
opgenomen.Alsgevolghiervanzalineeninertvastsubstraat,b.v.zand,bijlageconcentratiesdetoestromingvaneeniononvoldoendekunnenzijn.Pasalsmen
meeroplossingnaarenlangsdewortelvoert,b.v.doorpercolatie,dandeverdampingaanzuigtkandevoorzieningweeroppeilgebrachtworden.Bijonvoldoende
toevoerdoordemassastroming zaleenaanvullendetoeleveringdoordiffusiegeinduceerdworden,dochininertesubstratenisdezeveelalontoereikend»
Deresultatenzijnineenpublikatiesamengevat.Tevenskondenzemet
vruchtgebruiktwordenineenvoordrachtvooreencongresoverteeltzonderaarde,
omhetgedragopkunstmatige substratenteverklaren.
Hetproject ishiermeeafgesloten»
Publikaties
L»K„Wiersum.Supplyofnutrient ionstotherootsurfaceinartificialsubstrates.
IWÛSCProc. 1973 (1973)119-128.
L.K.Wiersum,Someexperimentsonthesupplyofionstotheabsorbingrootsurface.
Neth.ÏÏ.Agric.Sei.21 (1973)»263-268.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Alsvoortzettingvanonderzoekvandr„F.vanderFaauwbestudeert eeninterne
werkgroep ineenveeljarig onderzoekaanaardappelenopzand,zavelenzwarezeekleideinvloed,diehetweer ineenvoorafgaandeperiodeviazijneffectenten
aanzienvandebodemvruchtbaarheid uitoefentopgroeienopbrengst.
Dewerkgroepkwam8meibijeenenbesprako.a.dedoordeledenuitgebrachte
verslagenover 1971.DeN-mineralisatiewasdatjaar zowelinlentealsherfst
sterk.Medehierdoorwerdaanhetbeginvandegroeiperiodeopwelennietbemeste
objectenveel stikstof indegrond aangetroffen,waardoor eensnellegroevande
aardappeleiv^Debewortelingwasin1971normaal,dezuurstofaanvoervoldoende,
terwijldestructuurvanhetproefveld opzwarekleitengevolgevandeverplaatsingnaar eenanderperceel slechtwas.
Deverslaggeving over 1972kwar^,o.a.doordepersoneelsinkrimping,nog
maar tendelegereed.Hetwortelgewicht indeondergrond bleekdatjaaropde
zand-enzavelobjectennietdoordeN-bemestingbeïnvloed tezijn,wellichtdoor
daartoeonvoldoenderegenval.Dezuurstofdiffusiewasopdezandgrond in1972
groterdanin 1971;opdezavelwasechterhetomgekeerdehetgeval.
Hetproefveld inHornhuizenmoestaanheteindvanhetgroeiseizoenworden
opgehevendoorverkoopvandeproefboerdeij.InHeinomoestdoordemoeilijkeverkrijgbaarheidvangoedpootgoedhetr.\sVoranvervangenwordendoorPrevalent.Dezestorendewijzigingen,tezamenmethetverstrijkenderoorspronkelijkvoorhet
projectgesteldeperiodevan 12jaar,dedendewerkgroepbesluitenomdewaarnemingeneind 1973tebeëindigen.
Deopkomstvandeaardappelenwasdoorkoud ennatweeraandelatekant.
Daarnavolgdeechtereenvoorspoedigegroeizonderziekteverschijnselen.Degebruikelijkewaarnemingenvondenweerplaats.Deaëratiebleekopdezand-enzavelgrond
in1973wat slechterdaninhetvoorgaandejaar.Hetwortelgewicht indeondergrond
teHeinoreageerdenupositiefopdebemesting,inHornhuizenwerddaarentegengeen
reactiewaargenomen.
OpverzoekvandeCoördinatiecommissieLandbouwmeteorologienamdeprojectleiderdeelaanengafhijcommentaaropdeopzetvandeproefenquêteoverhetinons
land lopendelandbouwmeteorologischeonderzoekendebehoeftenvanhetlandbouwkundigonderzoekaanmeteorologischekennisenkunde.
\
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B.Plan1974
Voltooiingdoordeledenvandewerkgroepvanhundeelverslagen
1972en1973.
Voorzovernodig zorgtieder liddatdedoorhemsinds 1961ten
behoevevanditprojectverzameldegegevensopoverzichtelijkewijze
wordenverzameld intabellenen/ofweergegeveningrafieken.Hijbestudeertdaarnadeeventueleverschillenvandezegegevenstussende
verschillendejarenopeenzelfdegrondsoortentrachtzeteverklaren.
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gehelecijfermateriaalenzomogelijkeenbeginvandezebewerking.
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Onderzoeker(s)

dr.L.K.Wiersum

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Hetonderzoek,dattotdoelhadvooraldematevangevoeligheidvanhet
wortelstelselvantulpenvoor zuurstoftekortvasttestelleninvergelijkingmet
degevoeligheidvanenkeleanderegewassen,werdreedsvorigjaar experimenteel
beëindigd.Devoordetulprelevantegegevenswarenreedsgepubliceerd.
Vooreenbelangrijkdeelzijndegegevensreedsbewerktt.b.v.eenpublikatieoverallebetrokkengewassen.
Deopgedaneervaring,aangevuldmeteenuitgebreid literatuuronderzoek,
werdbenutvoorhetschrijvenvaneendeelvaneenreviewartikel tenbehoevevan
eenleerboek.Hetbetreffendemanuscript isreedsdoorprof.Brouwernaarde
redacteurvanhetboekverzonden.
Ingezondenpublikatie
R.BrouwerandL.K.Wiersum.Rootaerationandcropgrowth.
Voor:DasGupta (Ed.),CropPhysiology (Ca. 1974).
B. Plan1974
Verderebewerkingvandegegevensengereedmakenvandeafsluitendepublikatie.Afsluitingvanhetproject.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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dr.L.K.Wiersum

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Hetonderzoekhadvooraltendoelnategaanopwelkeverschijnselende
sterkongelijkeverdelingvandezeelementenoverdeplantberust.
Nadatinreedseerdergepubliceerd onderzoekaangetoondkonwordendatde
armoedeaancalciumindezeefvatenhiervoorverantwoordelijkgesteldmoetworden,
werdendetailsverderdoordr.VanGoorinproject 159bestudeerd.
DaarhetCa-gehaltevanvruchtenenzadenvooreengrootdeeldoordesamenstellingvanhetzeefvaten-sapwordtbepaald,leekhetgewenstnategaanin
hoeverrehieropnoginvloed isuitteoefenen.Deverkregenkenniskanbijdragen
toteenverklaringvaninhet"stip"-onderzoekbijappelswaargenomencorrelatieseneeninzichtgevenindemogelijkhedenvanhetvoorkomenvanstip,zonder
totbespuitingvandevruchtenovertegaan.
MetbehulpvanRicinusplanten,gekweektopvoedingsoplossingenmeteen
wisselendeK:Ca-verhouding,konaangetoondworden,dathetzeefvatensap eencorrelatievertoontmetdesamenstellingvandeplant.Dezeuitkomstenkloppenmet
deo.a.doordr.VanderBoonverkregencorrelatietussenlaagK:Ca inhetblad
enweinigstipindeappel.
Publikaties
L.K.Wiersum,B.J.vanGoorenD.Wiersma.Ca-transport inzeefvaten.Jaarb.K.
Ned.Bot.Ver. 1972(1973)30-31.
L.K.Wiersum. Thelowcalciumcontentofcellular systemsadapted toflow.IngezondenaanExperientia.
.Plan1974.
Hetverdereonderzoekoverredistributievanspoorelementenenhunvoorkomenindezeefvatenwordteenonderdeelvanhetonderzoekvandr.VanGoor.Vandaardataanditprojectnietverdergewerktzalworden.Napublikatievande
verkregeninzichtenkanhetwordenafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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De oorzaken van g r o e i s t o o r n i s s e n van f r u i t bomen (met name Cox ! x Orange P i p p i n ) op jonge
zeekleigronden.

Registratie nr.;

i r . P . B o e k e i , dr„L.K.Wiersum, d r . i r . J . van der Boon
d r . i r . J . van der Boon
d r . i r . J . van der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Debewerkingvanhetuitgebreidemateriaalwerdvoortgezet,eengedeelte
werdgereed gemaaktvoorcomputerverwerking.
B.Plan1974
Voltooiingvandebewerkingvandegegevens;rapportering.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.

ir.P.Boekei,dr.ir.J.vanderBoon,dr.L.K.Wiersum
dr.ir.J.vanderBoon

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
,
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Hetisvanbelangnategaan,ofinplaatsvanhetgebruikelijkezandookop
anderesubstratentulpenmetsuccesinbloeigetrokkenkunnenworden.Hierbij
moetookaandachtgeschonkenwopdenaaneenaangepastewatergift.
Ineenproefvandr.VanderBoonmet4mengselsvanzandenveenenmetvier
waterfeiftenwerdendevolgenderesultatenbereikt (tabel269-1).
TABEL269-1.
Lengtespruitvoordeoogstinem

Substraten

trek 1
zand
zand/veen 1:5
zand/veen 1:10
zand/veen 1:20
kunstsubstraat

23,6
23,2
21,9
23,4
10,2

trek2

%bloemverdroging

trek3

trek1

22,0
28,2
29,2
28,9
26,5

17,0
21,2
21,0
22,4
22,1

14,4
13,1
7,7
8,3
16,9

26 ,6
27 ,3
27 ,7
26 ,7

20 ,4
20 »1
21 ,7
19 ,4

13,5
11,9
8,1
9,9

28 ,6
26 5

21 ,9
22 ,3

4,4
29,5

Watergiften
op

zand/veenmengsels
24,2
23,5
22,3
22,2

1x3dgn
1x2dgn
1xperdag
2xperdag

op

kunstsubstraat

2xperdag
constantniveau

9,3
21,0

Deresultatenvandedrietrekkenzijnnietdezelfde.Bijdeeerstetrekwas
hetmengsel zand/veen 1:10hetminstewatdelengtegroeibetreft.Bloemverdroging
washierhetgeringst,naminhetalgemeenaf,naarmatemeerveenaanwezigwas.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Bij de tweede en derde trek bleef zand duide] .ijk achter enwaten de veenrijke
mengsel s hetbest. Kunstsubstraat
- schuimplastic - leverde geen goed resultaat.
watergeven
was
in de
eerste trek gunstig, alwerkte het
warroerrert,winder
bloemverdroging indehand. In de
tweede enderde trek wasmeer watergeven beter
enwel 1x perdagoptimaal. Kunstsubstraat met constant waterniveau was duidelijk
beter d an 2x
watergeven perdag.
De laatste gaf inde eerste trek eenzeer ongunstig resultaat.
In eenpH- -proefmet een tuinturf/turfstrooiselmengsel werd de bruikbaarheid
vandit materiaal voor het trekken van tulpen beproefd (tabel 269-11).

TABEL tp)-II.
Emkal

es/i

2
4
6
8
10
12

Bepaling pHop
23/10/1972

Lengte s >pruit voor
oogst incm

pHH20

pHKC1

trek1

3,48
4,45
5,25
5,41
6,31
6,45
6,56

2,72
3,92
4,82
4,90
6,08
6,22
6,31

19,1
26,8
24,0
22,4
23,5
21,9
21,7

de

trek 2

% bloemverdroging
trek1
^•-

14,5
22,3
23,3
21,4
23,2
22,9
22,7

70,2
14,4
12,8
13,5
21,0
12,8
36,7

De pHheeft eensterke invloed uitgeoefend opdeproduktie en kwaliteit
van broeitulpen. Bij0g CaC0n/l substraat blijft hetgewas duidelijk achter.
De bollen vormden praktisch geen wortels. Deplanten waren kleiner, bloeiden later eneengroot percentage bloemen verdroogde. In trek 1isdebeste gift 2-4g
CaC03/l substraat, de latere trek gelijk vallende metjteek 3vande eerste proef,
lijkt eenwatminder scherpe reactie tegeven opdehoge kalkgiften. Afgezienvan
het onregelmatig gedrag bij6g/l zouhetaantebevelen traject voor CaC03toediening tussen 2-8g CaCO^/l substraat liggen.
De bijdrage van dr.Wiersum aanditonderzoek heeft bestaan uithetnagaanvan
de bewortelbaarheid vaneenaantal substraten, waaronder een serie schuimplastics.
Tevens werd hetwatervasthoudend enwatergeleidend vermogen nagegaan.
De doorwortelbaarheid vandiverse onderzochte media bleek geen problemen op
te leveren. Hungedrag t.a.v. water is daarentegen vanveel belang voor hunbruikbaarheid. Ineenaantal gevallen, vooral bij schuimplastics ishet watergeleidend
vermogen uitermate gering. Dit staat eenalgemene bruikbaarheid indew e g ,tenzij
de methode vanwatertoediening wordt aangepast.
De verkregen inzichten werden besproken opeencongres vandeInt.Workinggroup on Soilless Culture.
Publikatie
L.K.Wiersum. Supply ofnutrient ions totheroot surface in artificial substrates.
Third Int.Congr. Soilless Culture, Sassari, 1973,Proc. (1973) 119-128.
B. fclan 1974
Geen verder onderzoek door dr.Wiersum.
Onderzoek van zand/veenmengsels metdiverse watergiften enkalktrappen bij
trek op veen door dr.Van der Boon.
Achterzijde niet beschrijven.
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dr.L.K.Wiersum

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Hetonderzoekheeft tendoelgegevensteverkrijgenoverdezuurstofbehoeftevaneenzichontwikkelendwortelstelsel.Dezegegevenszullenmoetendienenomdevereistestructuurtoestand teberekenendieaandebehoeftekanvoldoen
Dèenieuwaangeschafte,zeerstabielezuurstofelectroden(fa.Lode)ende
meetapparatuurvoldoenzeergoed.
Ineenserieoriënterendemetingenoverdeademhalingvanafgesnedenplantenwortelswerdenwaardengevondendiezeergoedmetandere literatuurgegevens
overeenstemmen.Zeerfraaikanwordenbevestigddat,indienergeenbelemmeringen
zijnindezuurstoftoevoer,dewortelademhaling ongestoorddoorgaattoteenzuurstofspanning van1/100atmoflager.
Eenproefopstellingvoorhetmetenvandewortelademhaling invoedingsoplossingaanintacteplantenkwamgereed» Dezeopstellingmaakthetmogelijkperiodiekaaneenzelfdeplantofaanidentiekeplantenmetingenteverrichten tijdensdegroei.Nahetopsporenvaneenaantalonvoldoendeafsluitingenisde
installatienugereed.Ondertussenzijnaleenserieoriënterendemetingenverricht.
Denieuwemeetapparatuurmetgevoeligezuurstofelectrodenmaakte hetdus
ookmogelijkonderzoekteveldeteverrichten.Dooreenvoudigeplasticpijpjes
vanverschillendelengtealsdiffusiekamertegebruiken,bleekhetmogelijkvrij
groteaantallenwaarnemingenteverrichtenoverhetzuurstofgehalte indebodemluchtopverschillendediepten.
Tenbehoevevancollega'swerdenmetingenverricht inproevenoverbodemstructuur.Aangetoond konwordendatdeinvloedvanbodemverdichtingveelsterkertotuitingkomtinnattedanindrogegrond (ziefig.1)*
Overdemethodeendeeersteermeeverkregenresultatenwerd eenlezing
gehoudenophetTillageCongressinWageningen.Ookopeenstafvergaderingwerdendegegevensbenutbijhetbesprekenvanvariatiesindebodem-aeratie.
B.Plan1974.
Metingenvandewortelademhalingvanplantenofvoedingsoplossingvanuiteenlopendeouderdom.Vaststellenvanhetverloopvanzuurstofverbruik endatvan
dewortelmassa.Voorbereidingen totsoortgelijkemetingenaanplandeningrond.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Fig. 1. Invloed van bodemverdichting op zuurstofgehalte in bodemlucht.
Lovinkhoeve, veld 41A
r
Aanvullende metingen ov er de invloed van temperatuur op het zuurstofverbruik,
Incidentele benut ting van de apparatuur voor metingen t e velde.

Achterzijde niet beschrijven.
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Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

dr.L.K.Wiersum

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd
*) Samenwerking

d r . L.K. Wiersum

incidentelei'contacten met :

IBS

> P r o f • Brouwer

veelvuldig overleg met

— georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

Plaats(en) van uitvoering
IB, Haren
Jaar van aanvang
1974
Vermoedelijke duur
5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.): ] 3 4

Afgesloten
Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar ƒ 6 5 . 0 0 0 , —
(personeel + materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel

60

mandagen p e r

per

jaar

jaar

— Middelbaar personeel 8 0
mandagen p e r j a a r
— Lager personeel
80
mandagen p e r j a a r
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen:

—Engels •Measurementofthefluxofionsandwaterintotherootatits
surface
Frans

Mesuragedurapiditédetransportdesionsetde1'eau àtravers
lasurfacedesracines

Duits

BestimmungderTransportgeschwindigkeit einzelnerIonenundWasser
durchdieWurzeloberfläche

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Deoptimalegroeivaneenplantvereistpertijdseenheiddetoevoer
vaneenzekerehoeveelheidwaterenmineralen.Dezebouwstoffenmoeten
hetwerkzamedeelvanhetworteloppervlakpasseren.Debehoeftevan
deplantkanduszeerwelaangegevenwordenalsdedoorvoersnelheid
vanwaterenionenpereenheidwerkzaamworteloppervlak.Erzalgetrachtwordenviaeenbenaderingvanhetwerkzameoppervlakdedoorvoersnelhedenteberekenenuitdepertijdseenheidopgenomenhoeveelheden.
Deopzetisdoorlangsdezewegcijfersteverkrijgen,waarmee
debehoeftevandeplantgekarakteriseerd isopeenwijzedieaansluitbijhetinzichtindetoelevingsprocessenuitdèbodem.Immers
hettransportvanéénofmeer stoffenuitdebodemisveelaleen
produktiebeperkende factor,onafhankelijkvandepotentiëleintensiteit
vanhetprocesvanactieveopnemingdoordewortel.
B.Motivering:
Hetmodernebemestingsonderzoek istothetinzichtgekomenwelke
toeleveringsprocessen eninwelkematedezedeabsorptiedoordeplant
kunnenbeheersen.Numentrachtvandezekennisgebruiktemakenbijde
bepalingvandebeschikbaarheid dervoedingsstoffenendezeookverwerkt
inmodellenvanonttrekkingvanionen,wordthetzinvoldebehoeftevan
deplantineengrootheiduittedrukken,dieindezeconceptiesgebruikt
kanworden.
Hetvaststellenvandedoorvoersnelheidvanionendoorhetoppervlak
vandewortelendebenaderendebepalingvanhetwerkzamedeelvanhet
oppervlakkunnenduseenbijdrageleverentothetvaststellenvaneen
beterequantificatievandevereistechemischebodemvruchtbaarheid.
Tevenszijndezegegevensnoodzakelijk om totsimulatiemodellen
vanbodembenuttingtekomen,rekeninghoudendmetdespecifiekebehoeften
vandeplantensoort.
C.Werkwijze:
Metingvanopnemingvanwaterenmineralenopwater-enzandcultuur
onderuiteenlopendeconditiesenmetvariatiesindesamenstellingder
voedingsoplossing.Metingenvanlengteendiktevandewortelsen
schattingenvanhetwerkzameoppervlak.Analysevansubstraatengewas.
D.VroegereOnderzoekingen:
L.K.Wiersum.Someexperimentsonthesupplyofionstotheabsorbing
rootsurface,Neth.J.Agric.Sei.21 (1973)
B.Bar-Yosef.FluxesofPandCaintointactcornroots.PlantSoil35(1971)
589-600.
P.E.Zanstra.Enkeleaspectenvanion-fluxbepalingendoorhetworteloppervlak.Inst.Bodemvruchtbaarheid, internverslag.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Registratie nr.

dr.L.K.Wiersum

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

B.Plan1974
Bijhoudenvanderelevanteliteratuur.
Ontwikkelingvandevereisteproefopzetmetbehulpvanoriënterendeproeven.
Hetlatenmakenvaneenapparaatomwortellengtes tekunnenmeten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Evenals in1972werdveelaandachtgeschonkenaandeproblemenvanhet
transport indeplantvandeverschillendevoedingsèlementen,speciaalkationen.
Deachtergrondhiervanwas,datverschillendekwaliteitsgebreken inagrarische
Produktenterugtevoerenzijntotlageregehalteninbepaaldeplantedelen.Dezelagegehaltenwordendanweerveroorzaaktdooreenonvoldoendetransport
naarhetbetreffendeplantedeel.Indeplantwordt-hetvervoervoornamelijkverzorgddoordetweevervoerssystemen:xyleemenfloëem.Aangezienspeciaalde
vervoerscapaciteitvoorhetfloëemvaakbeperkendwordt,isvoornamelijknaarhet
floëemgekeken.Hierbijwordennaastcalciumookandereelementenonderzocht,in
verbandmet toekomstigonderzoeko.a.ookde"zwaremetalen".Onderzochtwordt
hoemenverschillen intransporteerbaarheid indezeefvatenchemischverklaren
kan.Hetisvoordechemischeberekeningenoverdeoplosbaarheid vandeelementenindesapstroomookvanbelang tewetenhoezechemischgebondenworden tijdenshettransport.Menheefthiertemakenmetdemogelijkheidvantransport
alskationofalseenverbindingmetorganischemoleculen.
Verderisgewerktaanverbeteringvandeanalysemethodiekvancalciumin
planteweefsels.Hierbijgaatheterominvruchtendoorgefractioneerdeextractieeencalciumfractie tebepalendiebetercorreleertmethetoptredenvancalciumgebreksverschijnselen,alsstip,danhettotaalCa-gehalte.Demethode
wordtooktoegepastopbladweefsel,waarhetermeeromgaatdemobiliteitvan
hetaanwezigecalciumvoor transportvanbladnaarvrucht tetesten.
Ookwerdnogaandachtgegevenaanderelatievanhetcalciumenkaliumin
hetwortelmedium (grond-enwatercultuurjenhetoptredenvancalciumgebrekin
appelentomaat.
Bijdeverslaggevingvandeverschillendeonderwerpenwerdweer gebruikgemaaktvaneenindelingzoalsdiebeschrevenisinhetprojectverslagvan1968.
I Onderzoek ever de (bio)chemische

achtergronden

van de

ziekten

a. Gefractioneerde
extractie
van calcium uit apipe'lweefsel (P.vanLune)
Dein1972ontwikkeldeextractiemethodiekwerd toegepastopvruchtmonsters
vanCoxOrangePippin.Demonsterswarenin1972genomeninverschillendeboomAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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gaardeninhetland.Debedoelingwerd enigszinsdoorkruistdoorhetfeitdatin
dezeappelsslechtsweinig stipoptrad,hoeweleengedeeltegenomenwasvan
proefveldenmeteenhogestipverwachting.
In 1973werdentercompleteringvanhetbeeldnogblad-envruchtmonstersgenomenin16boomgaardenwaarmenin 12gevallenveelstipenin4gevallenweinig
stipmagverwachten.Omhetoptredenvanstipnogtevergrotenisopde"hoogstip"-proefveldennogeenbemestingmetkaliumtoegepast.
Metonderzoekvandebladerenenvruchtenopbladerenenvruchtenopde
verschillendecaliumfractieswordtgewachttotdecijfersoverstip-enzachtaantastingbekend zijn.Voorlopigecijfersvanappelsdiedirectbijkamertemperatuurbewaard zijn,geveneenindicatiedatditjaarinde"hoog-stip"-monsters
welveelaantasting teverwachtenis.
Deplannenvoorditdeelvanhetonderzoekzijntoepassingvandeextractiemethodiekopdeaanwezigeblad-envruchtmonsters.Daarnazullendeverkregen
resultatenverwerktwordenineenrapportenzalditgedeeltevanhetonderzoeksr
terreinafgerondworden.

b. Mobiliteit

en chemie van het transport

van enkele elementen (D.Wiersma)

Hetdeelvanhetonderzoekoverdemobiliteitvankalium,calcium,magnesium
enmangaanwerdafgeslotenmeteenpublikatie,dieaanPhysiologiaPlantarumaangebodenis.Devoornaamsteresultatenzijneenafnemendetransporteerbaarheid in
deplantvanbladnaarvruchtinderichtingkalium>magnesium>calcium»mangaan.Dezevolgordelietzichverklarenuitdeoplosbaarheid vandeelementenin
hetzeefvatensap.Eenmoeilijkoplosbaarelement isinhetalgemeenookweinig
mobiel indeplantviahetfloëem.Voorhetelementcalciumwerddoorelectroforeseaannemelijkgemaakt,datditelementalsioninhetzeefvatensapaanwezigis.
Hetverdergaandeonderzoekhadvooreengrootgedeeltebetrekkingopde
bindingsvormvanhetmangaaninzeefvatensap.

(1) Toevoeging van kationen aan het floifrsstsqap.Voormetingvaneventueleprecipitatiebijtoevoegingvankationenaanfloëemexudaatvan luaaa flaooida, wordtdeoplosbaarheidvankationenhiernagegaan.
Aanditonderdeelvanhetonderzoekwerdnogenigaanvullend onderzoekgedaan.Bijlithiumwerd inhetonderzochteconcentratiegebied geenneerslaggevonden.Demobiliteitvanlithiumisechternogeenomstredenzaak.Volgenssommigen
islithiuminmobiliteitmeer tevergelijkenmetcalciumdanmetkalium.
Bariumgedraagtzichwatoplosbaarheid inhetYuccasapbetreft,ongeveergelijkaancalcium:Hetisnogietsminderoplosbaar.Eengeringemobiliteitzou
voorbariumopgrondvandeoplosbaarheid danookverwachtworden.
Ookwerdvoorkaliumenmagnesiumdevormingvaneeneventueelneerslagnog
bijveelhogereconcentratiesvoorYgcca-exudaatnagegaan (fig.1).Hetblijkt,
datbijdezeelementeninderdaadpasbijveelhogereconcentraties eenpricipitaatontstaatdanbijcalciumhetgevalis.Bijkalium isdeontstaneneerslaghoeveelheid kleinerdanbijmagnesium.Overdeaardvandeneerslagen isweinigte
zeggen,zozoudenookorganischeverbindingenalseiwittenkunnenprecipiteren.
Iniedergevalzijndeoplosbaarheidsbelemmeringenbijhettransportvoorkalium
enmagnesiumgering.

(2) Chemische vorm waarin de kationen vervoerd worden. Decentralevraagishier
ofdeelementenalsionofingecheleerdevormvervoerdworden.
Hetprincipevandeexperimentenistoevoegingvaneenradioactief isotoop
vanhetteonderzoekenelementaandevoedingsoplossingvanRicinusplantenen
onderzoekvanhetnaenigetijdafgetaptefloëemexudaatmetfysisch-chemische
scheidingsmethoden.
Voorcalciumwerdpapierelectroforesegedaan.Hierbijwerdgevondendat
Achterzijde niet beschrijven.
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hetcalciumuithetfloeernexudaatzichalsionogeencalciumgedraagt.Complexeringvancalcium inde zeefvatenisdusnietwaarschijnlijk.
Dezelfdeproefwerdnuookgedaannamerkingvandeplantmet 51*Mn.Ook
hierwerdwearelectroforextoegepastophetfloeernexudaat.Hetblijktnu(fig.
2), datvanhetmangaanvrijveelopdeopbrengplaatsachterblijft.Weltrad
somsookeenextrapiekinderichtinvande-poolop.Eenvoorzichtigte
trekkenconclusiezounukunnenzijn,datmangaangedeeltelijkvervoerd zou
wordeninhetzeefvatensapingebondenvormalseenongeladencomplex.
Omoverdeaardvanhetcomplesietstewetentekomenisgetrachthet
gemerktefloeernexudaatverderuiteenterafelenincomponentendoorgebruikte
makenvanscheiding oversephadexkolommen.GebruiktwerdenkolommenG10enG25,
dierespectievelijkmolecuulgewichtenvangroterdanca.700engroterdanca.
5000sneldoorlaten.DekolcmG25fractioneert inhetgebiedvan2000-5000.
Infiguur3ishetresultaatvandeactiviteitsmetingenvoordeG10kolom
weergegeven.Hetblijkt,daterinhetfloeernexudaateenpiekisvaneenverbinding,dievrijwelongehinderd doordekolomlooptenduseengrotermolecuulgewichtbezitdan700.Daarnaast iserookaltijdnogeenpiek,die quaplaats
overeenkomtmethetMn 2-ion.Getracht isomdoorkolomchromatografievannietactieffloeernexudaatendaaropvolgendemetingvandeabsorptieinhetultravioletdeidentiteitspeciaalvanpiek 1infiguur3naderteonderzoeken.Infiguur4isdeextinctievoorverschillendegolflengtenuitgezet.Speciaalde
eerstepiek (I)isinteressant,omdatdieongeveer samenvaltmetdepiek(1)
inderadioactiviteit.Destofdieditmaximum inextinctieveroorzaakt,is
kennelijkerginstabiel,omdatwanneernaenigedagenbewarenbij5Cdeextinctieweergemetenwordt,dezeaanzienlijkverminderd is.Hetspectrumvan
dezepiekheefteenmaximumbijongeveer 260nM.Menzoukunnendenkenaan
nucl^ajimgmmj^,deinstabiliteit isdanechtermoeilijk teverklaren.Gezocht
wordtnognaarenkelenaderegegevensoverdepiek.
Infiguur5zijnderesultatenvankolomchromatografieopSephadexG25
weergegeven.Hetblijkt,dathetMnhieralsëfnfractieverschijntenergens
tussenhet"bleudextraan2000.000"enhetMn 2 -ionterechtkomt.
Hetisduswaarschijnlijk,dathetmangaanbijhetvervoer inhetfloilm
gebonden isaaneenorganischestofmeteenmolecuulgewicht tussenca.2000en
5000,waarvandeidentiteitvooralsnog onbekendis.
Plannenopditgebied zijnuitbreidingvandeteonderzoekenelementenmet
eenaantal"zwaremetalen"alsZn,Ca,Pb,Cd,enNi.
Concreetwordtgedachtaan:
1.Mobiliteitsonderzoek b.v.viadebepalingvandeverhouding gehaltein
zeefvatensap :gehalteinhoutvatensapbijRieinus.
2.Onderzoekoverdeverdelingvandeelementenindeverschillendeplantedelenalsmaatstafvoordemobiliteit.
3.Onderzoekoverdechemischebindingsvorin,waarindeelementeninde
zeefvatenvervoerdworden.
i

III Bemesting met calcium
Gezochtwordthiernaarmethodenomstipviaeenbeterevoorzieningmet
calciumaandewortel tebestrijden.

a. Proeven óver de relatie tussen de kalium/oaloiumverhouding
in
sing en fysiologische
ziekten bij tomaat en appel (P.vanLune)

voedingsoplos-

Zowelvoorappelalstomaatwordendeproevennuineenverslagofrapportverwerkt.Hetbetrefthierexperimentenwaarindekalium/calciumverhouding
gevarieerdwordt inwatercultuur endandeopname,degehaltenindeplanten
hetoptredenvanfysiologische ziektenbekekenworden.
Achterzijde niet beschrijven.
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Fig.3. Floeëmexudaat door een Sephadex G'iÜ-'Slom geleid na merking
van de Ricinusplant tiet -*Mn. Elutiemiddel: Tris-HCl-buffer, pH 8,2,
kolom K16.
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een kolom met Sephadex G25-mediuin.
Elutietiddel: Tris-HCl-buffer.

vervolgblad nr. 5

van

Onderzoekinstelling

: jg

Projectnummer

: j 59

l / projectverslag 19....7.3..
Registratie nr.:

Voordeappelwaterculturenzijnderesultatenoveropnameenhetoptreden
vanzachtenstipmoeilijkteinterpreteren.Welisereengoederelatietussen
deK/Ca-verhoudingindeoplossingenenhetgehalteaancalciumenkaliuminhet
bàid.MettoenemendeK/Ca-verhouding neemtcalciumbladsterkaf,terwijlhetkaliumgehalteinbladtoeneemt.
Overdemethodiekvandeappelwaterculturenzaleenpublikatiegeschreven
worden.
Bijdewatercultuur tomaatnamdecalciumopnameafbijeenstijgendeK/Caverhouding indecultuurvloeistof.Hetpercentageneusrotindetomatennamtoe.
Hetcalciumgehalte inbladnamaf,hetkaliumgehaltenamtoe.Ookhetcalciumgehalteindevruchtennamaf.

b. Potproef Cox Orange Pippin op rivierklei

met

bekalkingstrappen

Indezeproef,diein1969gestartis,zijndrieCaCo.-objecten(I,II,III)
enëénobject (IV)metdegiftIIIaanCaCO_ ennogextraCaSO,.Vandeobjecten
IIIenIVkrijgtdehelftwelspoorelementenB,FeenMn,indeanderehelft
niet.
Dein 1972geoogsteappelsblekenergweinig stiptehebben,zodatgeen
relatiegevondenkonwordenmetdeCa-objecten.
In 1973werddeproefvoortgezet.Opnieuwwerdengrond-engewasmonsters
genomenvooranalyse.Ookwerdenweerappelsverzameldvoordestipbepalingen.
Aangeziendemeestevandezebepalingenechternognietbekend zijnkunnenderesultatenpasineenvolgendverslaggegevenworden.
In1974wordtdeproefvoortgezet.

Algemeen
VooreenHandboekFruitteeltwerd eenonderdeelover"stipenzacht"geschreven.
DelaboratoriummedewerkerD.Wiersmaslaagdeinmei 1973voorhetexamen
HBO-B,Chemischerichting.
Publikaties
L.K.Wiersum, B.J.vanGoorenD.Wiersma.Calciumtransport indezeefvaten.Jaarb.
Kon.Ned.Bot.Ver. 1972(1973)30-31.
B.J.vanGoor.Penetrationofsurface-applied l+5Caintoapplefruit.J.Hortic.
Sei.48 (1973)261-270.
P.vanLune.Ontwikkelingvaneenmethodiekvoorgefractioneerde extractievan
calciumuitappelweefsel.Inst.Bodemvruchtbaarheid, internverslag (1973)
8pp.

B.J.vanGoor.Influenceofrestrictedwater supplyonblossom-end rotandionic
compositionoftomatoesgrowninnutrient solution.Aan:Commun.SoilSei.Plant
Anal.
B.J.vanGoor enD.Wiersma.Transportvanenigeelementenindezeefvaten.Aan:
Jaarb.Kon.Ned.Bot.Ver.1973.
B.J.vanGoorenD.Wiersma (1974).Redistributionofpotassium,calcium,magnesiumandmanganese intheplant.Aan:Physiol.Plant.
B.J.vanGoor.Stipenzacht.In:H.JonkersenJ.Tromp (red.)HandboekFruitteelt.Staatsuitgeverij,DenHaag.

Achterzijde niet beschrijven
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B.Plan1974.
(1)Voortzetting enafrondingvanhetonderzoekovergefractioneerdeextractievancalciumuitblad envrucht.vandeappelinverbandmetdeadviseringten
aanzienvanstip.
(2)Voortzettingonderzoekoverdegroottevandemobiliteitenoverdewijzevandistributie indeplantvanenkele"zwaremetalen".
(3)Onderzoekvandechemischebindingsvormwaarinenkele"zwaremetalen"
inhetfloëemvervoerdworden.Voorbereidingvaneenpublikatieoverhetgedrag
vanmangaanenzinkinditopzicht.
(4)Voortzettingvandepotproef overbekalkingoprivierkleibijappel.
Voorlopige samenvattingvanderesultatent/m1973.
(5)Verwerking ineenrapportvanderelatieK/Ca-verhoudinginvoedingsoplossing,deopname,gehaltenindeplant,optredenvanfysiologischeziekten
bijappelentomaat.
(6)Schrijvenvaneenpublikatieoverdemethodiekvandewaterculturen
voorappel.
(7)Voorbereidingvaneenvoordrachtoverredistributievanelementenvoor
hetTuinbouwkundigCongresinWarschau.

Achterzijde niet beschrijven.
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Inkomsten
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f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Aan d i t p r o j e c t werd n i e t gewerkl

t.

B.Plan1974.
UitwerkingvanderesultatenvantweewatercultuurproevenmetverschillendeK/Ca-verhouding inrelatietotwaterziek,
Daarnaafsluitingvanhetproject.
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In1967werd inhetkadervanhetdichtheidsonderzoek eenproefgenomen,waarintweezandsoortenvanovereenkomstige samenstellingmaarverschillendhumusgehaltewerdengebruikt.Doordeverschillendehumusgehaltenwashetmogelijkprofielenoptebouwen,methetzelfdeporiënvolume,maarverschillend volumegewicht
enomgekeerd.Deverkregengegevensoverdewortel-enspruitgroeiwordenmomenteelnogaangevuldmetdetailgegevensvaneenaantalgeselecteerdewortelsuit
iedervandeverkregenwortelstelsels.
Hetmanuscript:J.J.Schuurman,J.J.H.deBoerenL.Knot,Dereactievandottelgroei,opnameenspruitgroeivanhaveropdichtheidvanzandgrond,isingezonden
voorpublikatieinhetLandbouwkundigTijdschrift.
DitmanuscriptbevateensamenvattingvanhetaanhetIBverrichteonderzoek
overdeinvloedvandedichtheid vandegrondopdeplantegroei.
Overhetmanuscript:J.J.Schuurman,Influenceofsoildensityontheprocesses
ofrootgrowthanduptakeofwaterandmineralsbyoats,bestemdvoordeVerslagenvanLandbouwkundigeOnderzoekingenofhetNetherlandsJournalofAgricultural
Science,isnogoverleggaande.
B.Plan1974
Definitieveafsluitingvanhetprojectmetpublikaties.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projectleider
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)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19'-^ .

Hetmanuscript:Theeffectofnitrogenontherootandshootdevelopment
of Lolium multiflorum
(Westerwoldieum), doorJ.J.SchuurmanenL.Knot,isingezondennaarhetNetherlandsJournalofAgriculturalScience.
Denieuwereliteratuurwordtnogregelmatignagezienopgegevensover
stikstof.
B.Plan1974.
Beëindigingvanhetprojectmeteen"annotatedbibliography"overdeinvloedvanstikstofopdewortelontwikkeling.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projectleider
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Ditprojectheeftbetrekkingoponderzoek,datvanaf 1956totenmet1968
werduitgevoerd opeenproefveldmetvijfzavel-op-zandprofielenuitdeWaddenzee,gelegenindeWestpolder,eenproefveldmetvierzavel-op-zandprofielenvan
gronduitdeNoordoostpolder,endaarookgelegen,eneenzogenaamdebuizenproef,gelegenophetterreinvanhetIBindestadGroningen,waarinallenegenprofielenaanwezigwaren.Hetbelangrijkstedoelwasnategaanofverschilleninopbrengstendiewordengevondeninbuizenproeveninverbandmetdezwaartevandeprofielen,overeenkomenmetdieopproefveldenwordenverkregen.De
vraagopdeachtergrondwas:Hoedikmoeteenaangeslibdezavellaagzijnom
voldoendeoogstzekerheid tegeven,gerekendovereenaantaljaren,omingepolderdtekunnenwordenoprendabelebasis?
Naterugkeervanir.DeGlopperuithetbuitenland zijnerverschillende
besprekingenin1973gehoudenoverhetmanuscriptdatderesultatenvande
twaalfproefjarenweergeeft.Aangenomenmagworden,datditmanuscriptopkorte
termijnaanderedaktiecommissievanhetIBkanwordenaangeboden.
B.Plan1974.
Publikatievandeverkregengegevens.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projecttitel

Invloed van de grondwaterstand op de w o r t e l ontwikkeling

Onderzoeker(s)

dr.J.J.Schuurman

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Hetconcept-verslagoverdevergelijkingvanhetOosteuropeseluzerneras
OvarimethetinNederlandveelverbouwderasOrca (F34)konditjaar-als
gevolgvanvoorrangvananderewerkzaamhedenendoorhetvertrekvandeheer
Knot-nietwordenafgewerkt.
B.Plan1974.
Zomogelijkvoltooiingvanhetverslag.

Achterzijde njet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Dewortelontwikkelingvaningezaaid enoudgraslandopenkelegrondsoorten.

Registratie nr.:

dr.J.J.Schuurman

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

DoordeheerDeBoerwerd eenaantalberekeningenuitgevoerd,zodatbegonnenkonwordenmeteenrangschikkingvandeverkregengegevensvanhetonderzoek
inDrachtstercompagnie.Doordathijopzijnverzoekper 1mei 1973opwachtgeld
werdgesteldkonditwerkdaarnanietwordenafgemaakt.
Hetonderzoekoverdebewortelingvan Poa annua (straatjesgras),waarvande
resultatenwerdenvermeld inhetprojectverslag 1972,werdafgeslotenmeteen
publicatie inhettijdschriftGroenvanoktober 1973,getiteld:Dewortelgroei
van Poa annua L.,doorJ.J.H,deBoerenJ.J.Schuurman.
Hetrapport,dateensamenvattinggeeftvanhetbelangrijksteonderzoek,dat
aanhetIBisverrichtoverwortelontwikkelingvangrasengrasland,samengesteld
doorJ.J.Schuurmanismomenteelbijdedrukker.
B.Plan1974.
AfsluitingvanhetprojectmeteenverslagoverhetonderzoekinDrachëSëê*compagnie.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Beschrijving enverklaringvanveranderingenin
devruchtbaarheidvandegrondonderinvloedvan
hetweer.

Registratie nr.:

ir.P.Boekei,ir.G.J.Kolenbrander,dr.P.K.Peerlkamp,ing.J.Ris
dr.P.K.Peerlkamp
dr.L.K.Wiersum,dr.J.J.Schuurman
dr.P.K.PeerIkamp
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Alsvoortzettingvanonderzoekvandr.F.vanderPaauwbestudeerteeninterne
werkgroepineenveeljarigonderzoekaanaardappelenopzand,zavelenzwarezeekleideinvloed,diehetweerineenvoorafgaandeperiodeviazijneffectenten
aanzienvandebodemvruchtbaarheid uitoefentopgroeienopbrengst.
Dewerkgroepkwam8meibijeenenbesprako.a.dedoordeledenuitgebrachte
verslagenover 1971.DeN-mineralisatiewasdatjaarzowelinlentealsherfst
sterk.Medehierdoorwerdaanhetbeginvandegroeiperiodeopwelennietbemeste
objectenveel stikstof indegrondaangetroffen,waardoor eensnellegroevande
aardappelerv~Ûebewortelingwasin1971normaal,dezuurstofaanvoervoldoende,
terwijldestructuurvanhetproefveld opzwarekleitengevolgevandeverplaatsingnaareenanderperceel slechtwas.
Deverslaggevingover 1972kwam,o.a.doordepersoneelsinkrimping,nog
maartendelegereed.Hetwortelgewicht indeondergrondbleekdatjaaropde
zand-enzavelobjectennietdoordeN-bemestingbeïnvloed tezijn,wellichtdoor
daartoeonvoldoenderegenval.Dezuurstofdiffusiewasopdezandgrond in1972
groterdanin1971;opdezavelwasechterhetomgekeerdehetgeval.
Hetproefveld inHornhuizenmoestaanheteindvanhetgroeiseizoenworden
opgehevendoorverkoopvandeproefboerdeij.InHeinomoestdoordemoeilijkeverkrijgbaarheid vangoedpootgoedhetrasVoranvervangenwordendoorPrevalent.Dezestorendewijzigingen,tezamenmethetverstrijkenderoorspronkelijkvoorhet
projectgesteldeperiodevan 12jaar,dedendewerkgroepbesluitenomdewaarnemingeneind 1973tebeëindigen.
Deopkomstvandeaardappelenwasdoorkoud ennatweeraandelatekant.
Daarnavolgdeechtereenvoorspoedigegroeizonder ziekteverschijnselen.Degebruikelijkewaarnemingenvondenweerplaats.Deaëratiebleekopdezand-enzavelgrond
in1973watslechterdaninhetvoorgaandejaar.Hetwortelgewicht indeondergrond
teHeinoreageerdenupositiefopdebemesting,inHornhuizenwerddaarentegengeen
reactiewaargenomen.
OpverzoekvandeCoördinatiecommissieLandbouwmeteorologienamdeprojectleiderdeelaanengafhijcommentaaropdeopzetvandeproefenquêteoverhetinons
landlopendelandbouwmeteorologische onderzoekendebehoeftenvanhetlandbouwkundigonderzoekaanmeteorologischekennisenkunde.
\
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Registratie nr.:

B.Plan Ï974
Voltooiingdoordeledenvandewerkgroepvanhundeelverslagen
1972en1973.
Voorzovernodigzorgt leder liddatdedoorhemsinds i96ïten
behoevevanditprojectverzameldegegevensopoverzichtelijkewijze
wordenverzameld intabellenen/ofweergegeven ingrafieken.Hijbestudeertdaarnadeeventueleverschillenvandezegegevenstussende
verschillendejarenopeenzeltdegrondsoortentrachtzeteverklaren.
Overlegoverdemeestgeschiktemethodevanbewerkingvoorhet
gehelecijfermateriaalenzomogelijkeenbeginvandezebewerking,

Achterzijde niet beschrijvsn.
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Onderzoeknaardewortelontwikkelingvanjong
grasland inverbandmethetoptredenvanstruktuurveranderingenensukkeljaren

Onderzoekers)

dr.J.J.Schuurman

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

DoordeheerDeBoerwaseenaanvanggemaaktmetdeverwerkingensamenvattingvandegegevensvandejaren1963totenmet 1970.Alsgevolgvanzijn
vertrekop 1mei 1973moestdezeverwerkingvoorlopigwordengestaakt.
B.Plan1974.
Samenvattingvandegegevenstoteenverslagofpublikatie.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Registratie nr.:

dr.J.J.Schuurman

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Op 19oktober 1973werdeenbesprekinggehoudenvanallebijhetonderzoek
betrokkenpersonenvanStibokaenIB.Hierbijstondhetrapport,waarindeheer
Houbejtdedriemethodenvanhetonderzoekheeftvergeleken,centraal,tezamen
metaanvullingenvandeheerKnotenir.Venekampt.a.v.dewiskundigebetrouwbaarheidvaneenaantalconclusies.Verderwerdenenkeleopmerkingenoverdeinhoudervanbesproken.Uitdevergaderingkwamnauwelijkskritiekopdeopzetvan
hetonderzoekendegevolgdewerkwijze.Opverzoekvandevergadering zullenonderleidingvanir.Venekampnogenkeleberekeningenwordenuitgevoerd,waarna
hetrapport teruggezondenzalwordenaandr.Haans.
Publikaties
L.A.H,deSmet,J.J. SchuurmanenP.Boekei.Debewortelbaarheid vanDollardklei
voortarwe.BoorSpade 18(1972)163-176.
J.J. Schuurman.Dereactievanvlasopovergangenvaneenbovengrondvanzavel
naareenondergrondvanzand.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.9-1973(1973),
J.J. SchuurmanenL.Knot.Invloedvanzandlageninzavelprofielenopwortelontwikkelingengroeivanwintertarwe.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.,
terperse.
B.Plan1974
Hetmanuscript zalalsrapportwordenvermenigvuldigd.Vervolgenszaleen
manuscriptwordensamengesteldvaneenvergelijkingvanderesultatenvandeverschillendeinhetonderzoekbetrokkenprofielen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblâd gebruiken.
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Projectleider
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:d r . L . K . W i e r s u m

Registratie nr.:

Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kostenƒ

Totaal

f

Inkomsten

f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel —
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197-3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

In1971werdeenproefgenomenmethaveropeenkunstmatigzandgrondprofiel,waarbijeenhogegrondwaterstandtijdensdebegingroeivanhetgewasverschillend langetijdenwerdaangehouden,methetdoelveranderingenindemorfologischeontwikkelingvandeindividuelewortelstebestuderentegendeachtergrondvandeprestatiesvandezewortels,i.e.debovengrondsegroei.Vaneen
geselecteerd aantalplantenzijndewortelstelselsvollediguitelkaargehaald,
waarnadewortels zijnopgesplitstineengroepkorterdan10cmeneengroepdie
langerwas.Delaatstegroepwordtbeschouwd alsdebelangrijkstevoordegroei
vandeplant.Dezewortels zijngerangschiktnaarlengteenzijwortelvorming,en
opdezemanier ingroepenvandrieingedeeld.Uitiederegroepisdaarnaëën
wortelgekozenomvoor tellingenenmetingentewordengebruiktmetbehulpvan
vandezewortelsgemaakte lichtdrukken.Hierwordtmomenteelaangewerkt.
B.Plan1974.
Bewerkingvandegegevens toteenpublikatie.

Achjerzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
276
Onderzoeknaardeinvloedvandediepteligging
vanverdichtelageninhetprofielopdewortelontwikkeling.

Onderzoekers)

dr.J.J.Schuurman

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.L.K.Wiersum
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Indeloopvandelaatstetienjarenwerddeinvloedvandeverdichting
vandegrondopdegroeivanwortelsenspruitenvanhaveruitvoerigbestudeerd.
Erwerdgevonden,datwortelgroeiafnamopdeovergangvanlossebovengrondnaar
eendichtereondergrond.Despruitgroeireageerdedienovereenkomstig.Alslaatste
onderdeelvanditonderzoekwerdnagegaanwelkeinvloeddediepteliggingvaneen
verdichtelaagopwortel-enspruitgroeihad.Deproefwerdgenomenmetkunstmatigeprofielenvanhuimesszandinplasticbuizenmeteendoorsneevan20cmeneen
hoogtevan 100cm.
Erwarenvierprofielenindeproef,t.w.
(1)23cmlossebovengrondop75cmdichteondergrond.
(2)43cmlossebovengrond op55cmdichteondergrond.
(3)63cmlossebovengrond op35cmdichteondergrond.
(4)98cmlossegrond.
Debovenste2cmvandebuizenwerdengevuldmetplastickorrelsomverdampinguitdegrond tegentegaan.
Degrondwaterstandwerd ingesteldoprespectievelijk53,73,93en93cm
benedenmaaiveld,waardoor indeeerstedrieprofielendegrond-water-luchtverhoudingenbijdeovergangvandichtnaarlosgelijkwaren.Hetgrondwaterwerdgeregeldaangevuld.Perprofielwaséénplantaanwezig.Deproeflaginzesvoud.Bemonsteringenwerdenuitgevoerd invijfgroeistadia induplo.Vanéénvandezewerdenwortelgewichtenperlaagvan5cmbepaald,hetanderewortelstelselwerdgefotografeerd.,Dewortel-enspruitontwikkelingvandezevierprofielenwerdenvergeleken.
Despruitgewichtenwarenindebeginstadiaminofmeeraanelkaargelijk.
Indelaterestadiawaserevenweleenduidelijkverschil tengunstevandetwee
profielenmetdedunstelossebovenlaag.Dewortelgewichtengingenhieringrote
lijnen meeparallel.Debewortelingsdieptewerdbeperkt,inovereenstemmingmet
dediepte,waaropdeverdichtelaagzichbevond.Dewortelgewichtennamenopde
grensvanlosnaarvastaanzienlijkmeerafbijdeheterogeneprofielendanin
dezelfdelagenvanhethomogeneprofiel.Ditverschijnseltradbijallelos/vast
profielenop.Opmerkelijkwas,datdeaantallenwortelsingeringeremateafnamen
dandegewichten.Hieruitkanwordengeconcludeerd,datdegevondenafnamein
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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v e r v o l g b l a d nr. 1
Onderzoekinstelling
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: 276

Registratie nr.:

wortelgewichtvooreendeelwerdveroorzaaktdooreenverminderingvandeaantallenwortelsenvoor eenanderdeeldoorafnameinzijwortelvormingoff-groei.De
beschikbaregegevenslatenniettoenategaanofersprakewasvan kleinere
aantallenzijwortelsof kovtere ofbeide.
Despruit-wortelverhoudingen indeopeenvolgendegroeistadiawijzenerop,dat
degroeiomstandigheden -ondanksdebeperktewortelgroei-hetgunstigstwaren
indeprofielenmeteenlossebovengrondvan23of43cm.Ditwerdookbevestigd
doordeverschillenindehoeveelhedenopgenomenwater.
Vanhetonderzoekiseenmanuscript samengesteld eningezondenvoorhet
NetherlandsJournalofAgriculturalScience:
J.J.SchuurmanaanJ.J.H,deBoer.Theresponseofoatstosoilcompactionat
variousdepths.
Opverzoekvandr.ir.HenkenszijnnaaldenplankprofielengenomeninOdiliapeel
(Noord-Brabant)vaneengewassuikerbietenoptweeobjecten:(1)grondtot 100en
gewoeld en(2)ongewoeld.Vandeprofielenwerdenlakfilmsgemaakt.Erbleek
inderdaad eengrootverschiltebestaaninbovengrondsegroeienbeworteling.
Inhetgewoeldeobjectwasdeondergrondbeneden70cmintensiefdoorworteld.De
maximaleworteldieptewasongeveer 100cm,overeenkomendmetdedieptetotwaar
gewoeldwas.Bijhetongewoeldeobjectwasdemaximaleworteldiepteongeveer60
cm.Delaagvan30tot60cmwasintensiefdoorworteld.Parallelhiermeewaren
debovengrondsegroeiendeafmetingenvandebietgeringerdanophetgewoelde
object.Hetisduidelijk,datinditgevaldoordediepegrondbewefckingeenbeterewatervoorzieningvoorhetgewastotstandwasgekomen.
Hetprojectishiermeeafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven
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Waarderingvanlangzaamwerkendestikstofmeststoffen

Registratie

ir.3.deHaan;vanaf J-I-Î974:dr,C..H.E.Werkhoven

Projectleider
Afdelingshoofd

dr,ir„K„W.Smi1de
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het
Hcger personeel
Middelbaar personeel
—
Lager personeel

jject betrokken personeel:
mandagen
mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(dHn)Inhetafgelopenjaarwerd ineenpotproefmetgrasalsproefgewaseen
onderzoekverrichtnaarhetvrijkomenvanstikstofuit langzaamwerkendestikstofmeststoffen,waarbijdelangzamewerkingberustopeenomhullingmetzwavel
(sulfurcoatedurea=scu)ofeenorganischpolymeer (osmocote 14-14-14,id.
18-9-9,id. 18-6-12,id. 12-0- - \, id.26-0-0),invergelijkingmetlangzaamwerkendestikstofmeststoffenopbasisvaneenureum-aldehyde (ureumformaldehydeals
nitroform enalsperaform,crctonylideendiureum-cdu,isobutylideendiureum =ibdu)
endetraditionele stikstofmeststoffenureum,ammoniumnitraar.ineen4s£iti.vijtivijf
keergegeven.Verderwaren indeproef ooknogdriesoortenzuiveringsslibopgenomen,waarvaneeningekorreldevorm (DSM)cmna tegaaninhoeverredieals
langzaamwerkende stikstofmeststofgebruikt zoudenkunnenworden.Vanallemeststoffenis3gN/Mitscherlichpotgegeven.Vanhetgraszijnzessnedengeoogst.
Detotaalopbrengsten (drogestof)vandezessneden,uitgedrukt inprocentenvan
deopbrengst,verkregenmetdeinvijfkeer toegediendeamiaoniumnitraatbemesting,
endeopbrengstenvandelaatstedriesnedeninprocentenvandievandeeerste
driealsmaatvoordelangzamewerkingvandemeststof,zijnintabel246-1weergegeven.
Hetblijktdatzowelwatbetreftdetotaalopbrengst alsdeverdelingdaarvan
overdesneden,deosmocote-produktenhetbestevoordedagkomen.Ermoetwel
rekeningmeewordengehouden,datde.stikstofonttrekkinghetbeeldnog ietskan
wijzigen.Dezeisechteropditmomentnogniet bekend,evenminalsdeopbrengsten
vantweeveldproeven,indeNoordoostpolder enNoord-Groningen,metopklimmende
hoeveelhedenzwavel-gecoateureum invergelijkingmetkalksalpeter,resp.kalkammonsalpeter.Dezeproevenzijngenomencmjijttegaanofmeteenlangzaamwerkende
stikstofmeststof eenverhogingvanhstopbrengstniveauk-inwordenverkregen.Met
nameindeNoordoostpolderstervenaardappelenoplichtegronden.inhetnajaarte
snelafenstikstofgebrek inhetlaatstedeelvanhetgroeiseizoenzoudaarde
oorzaakvankunnenzijn.Destijgingvanhetopbrengscniveauzouzodanigmoeten
zijn,datdehogeprijsvandelangzaamwerkende stikstofmeststof eropzijnminst
weeruitzoumoetenkomen.Hoeweldeopbrengstgegevensnognietbekend zijnkan
uitveldwaarnemingenwerdenafgeleid,datditwaarschijnlijkniethetgevalis
geweest.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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TABEL246-1

ammoniumnitraat5x
ammoniumnitraat lx
ureum
nitroform
peraform
cdu
ibdu
scu
osmocote14-14-14
osmocote 18-9-9
osmocote 18-6-12
osmocote 12-0-41
osmocote26-0-0
zuiveringsslibLeeuwaréfen
zuiveringsslibHeerenveen
zuiveringsslibDSM

Totaalopbr.d.s.
(6sneden)in%van
opbr.metamm.nitraat(5x)

Opbr.laatste3
snedenin%van
deeerste3

100
75
75
60
44
79
80
78
89
89
93
87
85
44
36
54

70
12
11
36
17
32
20
18
44
42
54
77
53
24
19
20

(CW)AlsvoorbereidingvoorhetonderBvermeldeplaniseenvoorproefaangezetomeengoedeanalysetechniek tetinden.Redenhiervoor iso.a.hetfeitdat
enkelevandetetestenmeststoffenvoorzienzijnvaneencoating,diehoogstwaarschijnlijkbijdenormaleN-bepalingsprocedure(schudden!)zalwordenbeschadigd,metveeltehogeaflezingenalsresultaat.Devoorproef iseenincubatieproef
metmeststoffeningrond inspecialepotjes,meteentijdsduurvan 16weken.Analysesvindenplaatsopachttijdstippen.Erwordengebruikt:tweegecoatemeststoffen(éénmetenéénzonder NH^-N);KNO3omnategaanofdenitrificatie-verliezenoptreden;ureumformaldehydealsvergelijkingsmateriaal (hiermeeisreedseerder
gewerkt);eneenblanco.Op£lkvandeachttijdstippenwordteendeelvandeproef
vóórdeN-bepalinggeschud,danwelzondermechanischeverstpoügsgepercoleerd,
zowelmetwateralsNaCl-oplossing,ditlaatsteomnategaanofNaClbeterwerkt
voorNH4-Nextractiedanwater.
B.Plan1974
(a)Afrondingvanhetlopendeonderzoek,vermeldonderA (dHn),enpublikatie
vanderesultateninhet"ZeitschriftfürPflanzenernährungundBodenkunde".
(b)Voortzetting enbeëindigingvanonderA (CW)vermeldeproef.
(c)Proef terbepalingvanhetbeschikbaarkomenvanN,PenKuitlangzaamwerkendemeststoffend.m.v.incubâtieproeven,endelandbouwkundige interpretatie
hiervan.

Achterzijde niet beschrijven.
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Bijhetonderzoeknaardebruikbaarheid vandeK-water-bepaling
werdreedsge'onden(verslagoverdeperiode 1januari-30juni1973)
datdebepalingvooreensterkK-fixerendekomkleizeergoedcorreleerde
methetK-gehaltevanhetgewas (aardappelen).Erwerdvervolgens
gelijktijdig zoweleennieuweK-water-alseenK-HCl-bepalinggedaan.
Dezewaardenblekenonderlinggoed tecorreleren (r=0.94***)« Tevens
werddematevanK-fixatiebepaald.Dezeliepwelterugmetstijgende
K-bemesting,maarbleefinallegevallenzeerhoog,namelijk93,1%
voordenul-behandeling tot88,4%voordegrondmet3200kgK2Operha.
DeK-water-enK-HCl-bepalingengavengoedenegatievecorrelaties tezien
metdefixatiecijfers (r=-0.7687***enr^-"1.7683***),hetgeenduswil
zeggendatdezebepalingenalshetware"automatisch"rekeninghouden
metkalifixatie.Ditisinovereenstemming,voorwatK-waterbetreft,
metheteerdergerapporteerdeontbfékenvaneeneffectvanK-fixatie
ophetK-gehaltevanhetgewasbij85zeekleigronden.
Voorde85«zeekleigrondenwerdgeconcludeerd datdeK-watergeen
beteremaatwasvoorhetK-gehaltevanaardappelenenhaverdande
K-HC1.DeuitkomstenvandeproefmetdesterkK-fixerendegrondgeven
geenaanleiding totherzieningvandezeconclusie.Eristotnogtoe
geenredenomdeK-HC1tevervangendoorK-water,tenzijlaboratoriumtechnischefactoreneendeminerenderolzoudengaanspelen.
Erwerdreedsgerapporteerd datbijdetweetotdusveruitgevoerde
doorstroomproevenmettomaatnochCa,nochMgeensterkremmendeinvloed
opdeK-opneminghad.Deuitkomstenvoordederdeoogstvandetweede
proefzijninmiddelsbewerktenzijnhiermeeinovereenstemming.

B.Plan1974
Demogelijkheid zalwordenbezienofd.m.v.decomputerkanworden
rmne.^aaninhoeverrewaterextractiegegevensbetreffendeCa,KenMgeen.,
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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theoretisch,voorspelbaar,modelvolgen.
HetcomputersimulatieprogrammavandebewegingvanCaenK
doordebodemnaardewortelzalwordenhervat.

Achterzijde niet beschrijven.

AFDELINGBIOLOGIEVANDEGROND

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
129
Karakteriseringvanorganischemeststoffenen
potgronden inhetlaboratorium.

Registratie nr.:

dr.H.vanDijk

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
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Opeenbijeenkomst inDenemarkenvandeWerkgroepInternationaleStandaardisatievanVeenprodukten (eenwerkgroepadhocvandeInternationalPeatSociety)
werdgerapporteerd overhetIB-onderzoekindezen.
Tenbehoevevaneeninternationalestandaardisatievanonderzoekmethoden
voorcompost,rioolslibe.d.werdvanonzeervaringenmetdeWalkley-Blackmethode
voordebepalingvan"nuttigeorganischestof"en"rijpheid"bijcomposteensamenvattinggemaaktinhetDuits.
Uithetonderzoekvanenkeletuinturfmonsterswerddeindrukverkregendat
erditjaarnogalwattuinturfvanmatigetotslechtekwaliteitisgeproduceerd
alsgevolgvanonvoldoendedoorvriezentijdensdewinter 1972-'73.
B.Plan1974
Voor 1974staatergeenonderzoekvanenigeomvangopstapel.Vermoedelijk
zaldeinternationalestandaardiseringvanonderzoekmethodenvoororganische
meststoffen (veenprodukten,composten,stalmest)aandachtvergen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Hetonderzoeknaardeaardensnelheidvandeomzettingen
vandevoornaamstebestanddelenvanDDindegrondwerdintensief
voortgezet.Voordeeersteomzettingsstapeeneerste-orde-reactie
aannemend,werdenvoorcis-entrans-l,3-dichloorpropeendesnelheidsconstantenkrgrafischafgeleid(uit:
InT=-krt

°
waarinA/AnhetdeelisvandeoorspronkelijkehoeveelheidA Q datnatijd
tnogteruggevondenwerd)endaaruitdehalfwaardetijden (t'=In
Tabel215-1geefteenoverzichtvandegevondenwaarden.
TABEL215-1.Geschatteverdwijningssnelheidsconstantenkr (indag )
enhalfwaardetijdent*(indagen)vancis-entrans-l,3-dichloorpropeen
inbufferoplossingen(gemiddeldewaardenvanpH5,5 en7,5),inzandgrondeneninzavel-enkleigronden.
bufferoplossingen:

'0

0,008

t*

ca.90

4 zandgronden:
kr
t*
5 z a v e l - en k l e i g r o n d e n :

t*

-1.

-cis-i , 3 - d i c h l o o r p r o p e e n \ T r a n s - 1 , 3 - d i c h l o o r p r o p e e n

kr

kr

œnd)

15°C
0,068
10

29°C

2°C

15°C

20°C

0,42

0,010

0,060

0,48

<2

c a . 70

15°C à 20°C
0,028 ( 0 , 0 1 8 - 0 , 0 3 4 )

12
15°C à 20°C

0,030 ( 0 , 0 2 8 - 0 , 0 3 4 )

ca.25

ca.23

20°C

20°C

0,13 ( 0 , 0 8 - 0 , 2 0 )
ca.5

<2

0,12 ( 0 , 0 8 - 0 , 2 4 )
c a .6

Acnterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Hierinkomteenopmerkelijkgroottemperatuureffeet(bij
metingeninbufferoplossingen)naarvoren,Inzandgrondenverdwenen
dedichloorpropenen (vervluchtigingwasuitgesloten)bij15-20°C
meteensnelheidvan2tot3,5%perdag (eengemiddelde"halfwaardetijd"van24dagen).Inzavel-enkleigrondenwerdbij20°Cgemiddeld
eenaanzienlijkgrotereverdwijningssnelheid gemeten,evenwelmet
grotespreiding,n.1.8tot24%perdag.Dezespreidingkannietuit
bepalingsfoutenwordenverklaard,maarwasevenminduidelijk
gecorreleerdmethetgehalteaanorganischestofoflutumofmet
depHvandegrond.Hetgehalteaanorganischestofmagdande
verdampingssnelheidbeïnvloeden,zoalsaangetoond doorLeistraendaarmeerdehoeveelheiddichloorpropeendieindegrondontleedt - eendirecteinvloedopdeontledingssnelheidwerdniet
gevonden.
Indesnelheidvanverdwijnenblekendebeideisomerenniet
betrouwbaar teverschillen.
Totdusverwerdaangenomendatdeeerstetrapvandeomzetting
vande1,3-dichloorpropeneniseenchemischehydrolysetotcis-en
trans-3-chloorallylalcohol.Metingenvandeverdwijningssnelheidvan
dezealcoholeninzavel-enkleigronden,bii15°C,leverdeaanzienlijk
hogerewaardenvoorkrdangevonden (bij20C)voordedichloorpropenen
(zietabel215-11)eneenduidelijkhogerekrvoordetrans-dan
voordecis-alcohol (gemiddelde"halfwaardetijden"vannoggeen
dag,resp.tweedagen).
TABEL215-11.Geschatteverdwijningssnelheidsconstantenkr (indag )
enhalfwaardetijden f' (indagen)vande 1,3-dichloorpropenen
(dep)ende3-chloorallylalcoholen (caa)inzavel-enkleigronden.
Org. s tof
(%)

<16 um
(%)

1,1

7,8

1,7

21,8

2,6

31,2

Cis
dep
20°C
kr
t*
k
r,
t*
kr
t*

0,20
3,5
0,09
7,5

caa
15°C
0,22
3,1
0,59
1,2
0,40
1,8

Trans
dep
20°C
0,24
3
0,09
7,5

caa
15°C
0,61
1,1
1,60
0,4
1,11
0,6

MetdehulpvanDeWilligenwerduitdegevondenwaardenvoorkr
enhunquotientberekend datineenafgeslotenvatmetgrond,bij
dezetemperatuur,uiteendosisDDovereenkomendmet2501ha--"-,na
3à5dageneenmaximumvan5à7ppmcis-3-chloorallylalcohol en
na1|à 2\ dageenmaximumvan2a4ppm trans-3-chloorallylalcohol
zouwordenbereikt.Hieruitisteverklarendatwijtotdusverin
hetveld (waarDDdeelsvervluchtig)geenchloorallylalcoholen
duidelijkkondenaantonen.
Tenslottewerdenookmetingenverrichtvandesnelheidwaarmee
chloride-ionenbij20°CindegrondvrijkomenuitverschillendeDDcomponentenenmogelijkeomzettingsproduktenhiervan.Hierbijwerd
gevondendateraanvankelijkvrijsnelCl~-ionenvrijkomenenwel
snellerbijklei-enzavelgrond danbijzandgrond,maar ingeender
gevallenzosnelalsdeorganischechloorverbindingenverdwenen.
Na1â2wekendaaldedesnelheidvanvrijkomenvanCl"vrijabrupt
toteenvoor alleverbindingenminofmeer constantewaardevan
ca.3%perweek.
Achterzijde niet beschrijven.

vervolgblad nr.

vanxpoö^8eife§Slh«-j^»?|^ projectverslag 19.7.3..

?

Onderzoekinstelling

Iß

Projectnummer

215

Registratie nr.:

Ditleiddetotdehypothesedathetverdwijnenvandetoegevoegdeorganischechloorverbindingengebeurtlangstweewegen,
éénwaarbijCl~-ionenvrijkomenenéénwaarbijzezenderClverliesdoorchemischereactie (b.v.doorpolymerisatie)ofanderszins,ineentoestandgerakenwaarinzenogslechtsaaneenlangzameafbraak (enCl~-verlies)onderhevigzijn.
Inmiddelszijnerechternieuwefeitenaanhetlichtgekomen.
Bijanalysevangrondmonstersvaneenveeljarigproefveldvande
PDwaarmetdriefrequentieseninvierhoeveelhedenDDistoegediend,werdeenduidelijkeaccumulatievantotaalchloorvastgesteld,
maartevensingrondvanhetnul-objecteenverrassendhoogtotaalchloorgehalte,n.1.ca.300ppm.Hetonderzoekvanandere,niet
ontsmettegrondenbleekdateendergelijkgehaltenietabnormaalis.
Hetisdanookbepaaldnietuittesluitendatdebovenvermelde
langzamechloormineralisatiebijdebehandeldegrondeenalgemeen
voorkomend procesisdatnietsofslechtsdeelstemakenheeftmet
deafbraakvandetoegevoegdeverbindingen.Hetgeheelvraagtzeker
omeennaderonderzoek,datdanookreedsgestartis.
Eeneerstepublikatieoverditonderzoekisterperse.
B.Plan1974:
(1)HerhalingvandemetingenvandesnelheidwaarmeeCl-ionen
bijverschillendetemperaturenindegrondvrijkomenuitdiverse
DD-componentenen-omzettingsprodukten,waarbijde"natuurlijke"
cljloormineralisatiewordtmeebepaald eninrekeninggebracht.
(2)Gelijktijdigwordthettemperatuureffeetvandeomzetting
vancis-entrans-l,3-dichloorpropeen,1,2-dichloorpropaanen
2,3-dichloorpropeen,inzand-enkleigrondenbepaald endeomzettingssnelheidvancis-entrans-3-chloorallylalcohol inzandgrond.
(3)Bepalingvandechlooraccumulatie en-mineralisatiein
ontsmettegrondvanveeljarigeproefveldenvandePDinWageningen,
SpierenLelystad.
(4)Alsuitnieuweveldproevenvanir.Lebbink (project214,
plan1974,punt4)naarvorenkomtdateenbepaaldecomponentof
fractievanDDverantwoordelijk isvoordeaarmisvormingbijtarwe,
zalvooralhierophetverdereonderzoekinzakeomzettingenworden
gericht.

Achterzijde niet beschrijven.
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Nagegaanwerdheteffectvantoevoegingvandiversechemicaliënaanvarkensdrijfmest.Paraformendichloorbenzeenwerdengekozenomhunoverwegendbacterieremmendewerking;persulfaat,chloorennitratenomhunoxiderendeenderedoxpotentiaalverhogendewerking;ijzerzoutenomdatzebovendienH2Skunnenbinden
(voorgedetailleerderesultatenwordtverwezennaarhethalfjaarlijksverslag).
Vacuümzuigenvanmest,aldannietnatoevoegenvanCaOofH2SO4,bleekweinig
invloedopdestanktehebben;bijhetvacuümzuigenkandoorplotselingvrijkomen
vangassenuitdemesthetvolumevandemeststerktoenemen.
Uitdeproevenkanwordengeconcludeerd datalleenhetmiddelParaformenig
perspectiefbiedt;deanderemiddelenzijnofonvoldoendewerkzaamofveelteduur
indehoeveelhedendienodigzijn.
Ditjaarzijnbacteriepreparatenbeschikbaar gekomen,dieinsterkemate
stankbestrijdend zoudenwerkenbijtoevoegingaandrijfmest.Verschillendevandezepreparatenzijnophunwerkingbeproefddoor zetoetevoegenaanversevarkensdrijfmestmet4%drogestof:

Bactevi&çT&pavaa t

Getoetste

1.DuronLiquidLiveMicroorganisms
2.BigDutchmanOdorControl
3. "
"
LiquidWasteControl
4.Detrobac 2000=Enzobac

100,10en 1ppm
800en40ppm
idem
800en120ppm

concentraties

Erontwikkeldezichnauwelijksminder stankuitdebehandeldemest;tevens
kwamvrijwelevenveelNHoenHoSvrijuitbehandeldealsuitonbehandeldemest.
Demiddelen 1t/m3gaveneengeringeverhogingvandeorganische stofafbraakvan
devarkensdrijfmest.Eentweedeopentingmetdepreparatennazesdagenhadgeen
invloed.
Steekvastmakenvandrijfmestkandezebeterverwerkbaar encomposteerbaar
makenenzostankbestrijden.Om2litervarkensdrijmest omtezettenineen
steekvastproduktwasnodigruim400gtuinturf,of200gturfstrooiselof1520ghygromull.
Achferzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Uitdeliteratuurwerdgevondendatanaërobeafbraakenmethaangistingvan
mestgeenofslechtseengering stankbestrijdend effectheeft.Overhetalgemeen
zullendenadelenvaneenanaërobeverwerkingvanmest (veelzorgvereisendeprocesvoeringenslechtsgedeeltelijkeafbraak)zwaarderwegendandevoordelenJverwerkingvangeconcentreerdeafvallen/geenzuurstofnodig/geringeslibaanwas/
methaangasproduktie).Decombinatieaërobeverwerkinggevolgddooranaërobeverwerkingvangevormd slibisvoordeligindiezindatstankproblemeneffectief
bestredenworden,terwijldeuiteindelijkehoeveelheid surplussslibminimaalis.
Hetbovengenoemde literatuuronderzoekwerdkortweergegevenineenconceptnota.
Faecesvanmestvarkensdieinhunvoer0-250mgCu/kgtoegevoegdkregen,bevatten31-268mgCu/kg.Namengingvandefaécesmetwateren5maandenbewaren
bij2°Ckwamuitdemengsels360resp.30ygE^Svrijuithetkoperarmsteresp.
hetkoperrijkstemengsel;inbeidegevallenkwam35yg;NH3vrij.Bijaanwezigheid
vankoperindemestzalgevormdH2SalsCuSwordengebonden.
Ineenandereproefkwamuit1kgvarkensdrijfmest800ygH2Sen115ygNH3
vrijin21lucht;werdvervolgens 1minuutkrachtiggeschuddanliepditoptot
6.000ygH2Sen70tot280ygNH3.Naherhaaldverversenvandeluchtenomschuddenkwamintotaal 10.000ygH2Sen300ygNH3vrij.Voorvarkensis1.200yg
H2S/Iluchtlethaal.Hetbehoeftdusgeenverbazingdatindepraktijkvarkens
zijnomgekomenbijhetroerenvananaërobemestindestal.
Omdeperspectievenvanstankbestrijdingdooraërobecomposteringnategaanwerde
literatuurgegevensverzameld.
Planvoor1974
Hetblijftgewenstomnieuwopdemarktkomendestankbestrijdingsmiddelenin
hetlaboratoriumtetoetsenophunwerking.Somswordtenigedrukopdeboeren
uitgeoefendomdergelijke (vrijdure)middelentegaangebruikenzonderdatvast
staatdatzeafdoendestankkunnenbestrijden.Voortsishetzaakeenoordeelte
vormenoverdepotentiëlemogelijkhedenvannieuwestankbestrijdingsmiddelendie
indeliteratuurwordenvermeld.Erzaleennotaoverdecomposteringvanmest
wordengeschreven.

Achterzijde niet beschrijven.
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Deexperimentenwerdengestartmethetbeluchtenvanverdundekalverdrijfmest (ruim1%drogestof)inde20-literBiolafittefermentor.Regelmatigwerdonbehandeldemesttoegevoegd ennabezinkeneffluentafgelaten.
Hierdoorwerd zonderopeningnaenigetijdeenactief slibverkregendatvoor
verdereproevenwerdgebruikt.
Analyseswerdenuitgevoerd ininfluent,effluentengemengdevloeistof
opdrogestof,gloeiverliesenas (600°C),Kjeldahl-stikstofenNH-N,terwijl
NC>2-Nsemikwartitatiefwerdbepaaldmetteststrips;NO^werdkwalitatief
bepaalddooreenkleurreactiemetdifenylamine-zwavelzuurnaverwijderingvan
nitriet.HetverloopvandepHenderedoxpotentiaalwerdgevolgd.Het.gehalte
aanopgelostezuur.stofindefermentor enhetzuurstofgehalte inhet"afgas"
werdcontinugevolgdmetzuurstofelectrodenvolgensBruins.
Inhetbeginwerd tamelijkveel luchtdoorgeblazen,waardoorvrijvaak
schuimproblemenontstonden.Doordeaëratieaanzienlijk teverminderen,maar
tevensvooreengoedehomogenisatiederoersnelheid op,tevoerenkonhet
schuimenvoldoendeonder controlewordengehouden (zondertoevoegingvanantischuimmiddelen).NahetoplopenvandepHtotongeveer 9werddezemetzwavelzuurteruggebrachtop7.Enigetijdhiernakwamdenitrificatietotnitriet
voorheteerstaantoonbaaropgang;hierbijhooptezicheenaanzienlijke
hoeveelheid nitriet (1000mg/l)indefermentorop.Doorvrijveelversemest
toetevoegenendeaëratiegeruimetijd testaken,konditnitrietweer
gedenitrificeerdworden.Deslibbezinkingwasoverhetalgemeenredelijk.
Demeesteonderdelenvandeze "fabrieksklare"fermentorvertoonden
technischegebreken,dieechterinmiddels zijnverholpen.
Nadeopstartperiode zijnmethetaktief-slibsysteemindefermentorde
volgendeproevengenomen:
PeriodeIvan16/7t/m 17/9,waarbij141actiefslibdagelijkswerdbelast
metgemiddeld 300mlverdundekalvermest (metongeveer 12gdrogestof/l;vanaf
31/8met24gd.s./l).Vanaf3/8werddetemperatuurgeleidelijkopgevoerdvan
30Ctotmaximaal46°C;vanaf31/8werddetemperatuurweerop30°Cgehouden.
Deroersnelheidbedroegtot31/7200rpmendaarna400rpm.Produktievan
effluentvondplaatsdoorbezinking;ditluktemeestalredelijk.Debeluchting
Achterzijde njet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbläd gebruiken.
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isnogaleensgevarieerd ineenpoging totaanpassingaandezuurstofbehoefte;
hetmerendeelvandetijdwerd 1literluchtperuurdoorgeleid;gedurende2
wekenwerdmet4,5 l/ubeluchten1week 10totmaximaal23l/u.Bijvoortzetting
vandeproefwerdop25/9voorheteerstvolledigenitrificatietotnitraatgeconstateerd (totdanverliepdenitrificatieslechtstotnitriet).
PeriodeIIvan22/10t/m 12/11,waarin 151aktief slibwerdbelastmet
gemiddeld 255gonverdundekalverdrijfmest (meteendrogestofgehaltevanongeveer8,5%)perdag.Detemperatuurwerdop30°Cgehouden.Deaëratiebedroeg
4,5 tot 17l/u.Deroersnelheidwas500rpm.Deproduktievaneffluentging
moeilijker enwerduitgevoerddoor21gemengdevloeistof incylinderslangere
tijdtelatenbezinken.Surplusslibwerddeelsverwijderddoorafcgntrifugeren.
Inbeideperiodentradennuendannogstoringenopindebeluchting
waardoordezetijdelijktelaagwasofzelfsnul.Intabel278-1zijndegegevensoverdesamenstellingvaninfluent,effluentengemengdevloeistofweergegeven.Intabel278-11zijnmateriaalbalansenvandeproevenopgenomen.
Geziendevariatiesindeprocesvoering tijdensdeproevenzijndevolgende
conclusiesnogalsvoorlopig tebeschouwen:
TABEL278-1.Enkelegegevensoverdesamenstellingvaninfluent (kalverdrijfmest),
effluentenslibbijtweefermentorproeven.
Drogestof

Org.stof

(g/D

(g/D

As

(g/D

NH4-N
(mg/l)

N02-N
%j
(mg/l) (mg/l)

Experiment I (16/7 t/m 17/9 ; 6S dagen)
Influent
12,5/24
7 /14
Effluent
1,9-4,5 0,8-1,8
Mengselindefermentor 10,6-13,4 5,2-7,6
Slibindefermentor
8,4-10,8

5 /13 800/1800 1100/2400 0
0,9-2,7 3-230
31-280 0-30
5,4-7,0 3-320 290-680 0-30
(N02+Nl
-N(mg/

Experiment II (22/10 t/m 12/1^

20 dagen)

Influent
85
50
Effluent
5,4-6,0
1,5-2,5
Mengselindefermentor25 -38
12 -19
13-19
Slibindefermentor
20 -32

35
4100
6200
0
3,9 4-54
70-^145 0-30
4-78
800-^1200 0-^30

Berekendesamenstellingvanhetaktiefslib
Datum
14/9
25/10
15/11
26/11

Org.stof
As
(%vandrogestof)(%vand.s.)
52
48
50
50
54
46
59
41

(1)Bijdebeluchtingvandegeconcentreerde
organischestof,Kjeldahl-enammoniakstikstofmet
debeluchtingvandeverdundedrijfmest.
(2)Tijdensdebeluchtinggevormdnitrieten/
lediggedenitrificeerd.Vandeintotaalingevoerd
denitrificatiebijdeverdundedrijfmest72%verwi
centreerdedrijfmest.Berekendwerddat 16%respec
stikstof inhetslibterechtkwamen12%resp.7%

"Ruweiwit"
5J vanorg,stof)(%van
^»rg.stof

N

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

34
41
43
42

kalverdrijfmestwerdminder
heteffluentafgevoerddanbij
ofnitraatwerdvrijwelvolestikstofwerdvianitrificati
jderdtegen58%bijdegecontievelijk35%vandeingevoerde
inheteffluent.Mogelijkspeel
Achterzijde niet beschrijven.

vervolgblad n r 2

van px^SEifomjbfHjsórag / projectverslag 19..:7.3...

Onderzoekinstelling

Xß

Projectnummer

27^

Registratie nr.:

TABEL278-11.Materiaalbalansvantweefermentorproevenmetkalverdrijfmest.
org.stof
(g)

Experiment

(%)

N-Kj

(g)

HM' '
(%)

(g)

N-org
(%)

(g)

I (16/7 t/m 17/9; 63 dagen)

Totale invoer met verdunde drijfmest
19,2 l i t e r (+6,4 l i t e r leidingwater)
Totale afvoer net slib (1,5 1)
•
»
• genengde vloeistof (5,5 1)
•
»
» effluent (15,8 l )
Ophoping in de fermentor
Afbraak
Saaenstelling vsn het mengsel in de
fermentor op 16/7

168
35
36
20
16

100 128 29,7
21
32,5 1,9
21,5 35
2,5
12
33
2,0
9,5 32
2,1

100 21,2
6,5 0
8,5 0,4
6,5 1,2
7
0,9

100
0
2
6
4

8,5
1,9
2,1
0,8
1,2

61

36 •- 4,5" 21,2

71,5 18,7

88

2,5

68

70
102

3,7
5,8

idem op 17/9

Experiment

As
(g)

II

(22/10 t/m 12/11;

Totale invoer «et geconc.drijfmest
5100 g (+ 4,4 1 leidingwater)
Totale afvoer met slib (1,5 1)
"
•
« effluent (6,3 1)
Ophoping in de fermentor
Afbraak
Samenstelling van het mengsel in de
fermentor op 22/10
idem op 12/11

0,04
0,9

3,7

20 dagen)
257
81
11
37

100

181
81
4
25
14,5 63

32,3

100
16
3
23

20,5

5,2
0,9
7,4

0
0,3
0,8

100 11,8
0
5,2
1,5 0,6
4
6,6

128

50

«12»

18,8

58

19,4

94,5 -0,6

223
286

11,6
19,0

261
298

31,5

0,06

11,6
18,2

0,8

echterbijdegevondenverschillendeorganischestof/stikstofverhoudingvan
hetsubstraateenrol;dezebedroeg5,7voordeverdundedrijfmest tegen8,0
voordegeconcentreerde.
(3)BijdehogebelastingvanexperimentIIwasdekansopstankproblemen
bijstoringenhethoogst;stankontwikkelingkantijdelijkwordenafgeremddoor,
toevoegingvanferrinitraatalsredoxbuffer.DemetingenvanpHenredoxpotentiaalverloopenopgeloste-zuurstofgehaltekunnenopdenduuraanwijzingengeven
overdeoptimalewaardenvandezegroothedenvoordezuivering (c.q.stankbestrijding).
(4)Doornabezinkingvaneffluentenkonnogeenaanzienlijkevermindering
vanorganische-stof-enKjeldahlstikstof-gehaltenvandeeffluentenwordenverkregen.
(5)Deoxidatievanammoniumtotnitriet tijdensexperimentIbleekbij
40°Cnogaantoonbaar teverlopen.
(6)Zowelmethetoogopzuivering alsmethetoogopdeproduktievanbiomassa (nieuwprojectaantevangenin1974)lijktdeverwerkingvangeconcentreerdedrijfmesthetgeschikst.
OverEngelsenSchotsonderzoekophetgebiedvanmest,gierenstank,waar
viaeenstudiereisvanwerdkennisgenomen,werd eenreisverslaggeschreven.
Viermonstersvarkensfecesentweemonsterskalverfeceswerdenvrijuitvoerigchemischgeanalyseerd.Zoalsverwachtisdeinterpretatievandecijfers
nieteenvoudig.Met ligninevrijerantsoenengevoerdekalverenbijvoorbeeld
produceerdenmestwaarin,afgaandeopdegebruikelijkechemischebepalingen,
meerdan10%"lignine"(meteenN-gehaltevanbijna 2%.').Vandetotaal-stikstof
Achterzijde niet beschrijven.
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(ditgehaltemaal6,25wordtvaakals"ruweiwit"opgegeven")konbij
allezesmonsters slechtsruimdehelftalseiwitstikstofwordengeïdentificeerd.Uiteraardmoetenommeerbetrouwbaregemiddeldenenhunspreiding
vasttestellenmeermonsterswordenonrtarzocht.Hiervoorontbreekthet
momenteelaanvoldoendepersoneel.
B.Plan1974
Nadatookdesetvanzeskleinefermentorsvoldoendebedrijfszeker
is,zaldaarmeesystematischonderzoekvanverschillendeprocesvariabelen
wordenuitgevoerd,zoalszuurstoftoevoerenroersnelheid (viaverschillendeaëratie-enroersystemen),substraatsamenstelling en-concentratie.
Naastmetingvanzuurstofverbruik,redoxpotentiaal,pHenwarmteontwikkeling
tijdenshetafbraakproces zulleninfluent,surplusslib eneffluentchemisch
wordengekarakteriseerd doorbepalingvandiverseorganische-stof-en
stikstoffracties,"COD"e.d.
Voorde20-literBiolafittenfermentorstaato.a.onderzoeknaarde
frequentiewaarmeewordtbelast (eenmaaldaagstotsemicontinu)ophet
programma.Verdereventueeleenvoorbehandelingvandedrijfmest,respectievelijknabehandelingvanheteffluent (o.a.methetoogopfosfaatverwijdering).
HetfysischonderzoekvanhetCTI-TNOnaardedeeltjesgrootteverdelingbijvarkensdrijfmestzalzomogelijkdooronswordenaangevuld
metchemischeanalysesvandeverkregenfracties.

Achterzijde niet beschrijven

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
303
Laboratoriumonderzoekgerichtopeen
optimalewinningvanmicrobiëlebiomassauit
mest.

Registratie nr.:

drs.H.G.vanFaassen,dr,HovanDijk
drs.H.G.vanFaassen
dr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van «K?i?e¥e!elWJfg,9fis
B. Plan komende jaar.

Plan 1974
Startenmethetonderzoekvolgensdebeschrijving onder"Werkwijze".
Hierbijzalwordeigefermenteerd indenieuweB 10fermentormet
"intensor"-roersysteem.Ofdegehelevarkensdrijfmest-danwelzeeffractiesalssubstraatzullendienen,zalafhangenvandesamenstelling
vandezefracties.HiervoorwordeninsamenwerkingmetCTI-enCIV0-TN0
analysesverrichtaandezefracties.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTBESCHRIJVING
* ) Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

IB
303
Laboratoriumonderzoek g e r i c h t op een o p t i m a l e
winning van m i c r o b i ë l e biomassa u i t mest

Onderzoeker(s)
d r s . H.G. van F a a s s e n ,
Projectleider
d r s . H.G. van Faassen
Afdelingshoofd
d r . H. van Dijk
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

d r . H. van Dijk

— veelvuldig overleg met

— georganiseerd (werkgraeoen e.d.) in:

,

1.Projectgroep BiologischeVerwerkingvanMestenGier van
deMegista
2.ProjectgroepvandeCoördinatiecommissieVeevoedkundigOnderzoekTNO (i.o.)
De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

ad 1)IB,IBS,ILB,ILOB,Microbiol.LH,RAAD I W O
Plaats(en) van uitvoering
Jaar van aanvang
Vermoedelijke duur

Haren
1974
4jaar

Afgesloten
Vervolgd met

Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar f
65.000,—(personeel + materieel) p e r
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

jaar

— Hoger personeel
7 5 mandagen p e r j a a r
— Middelbaar personeel
2 2 5 mandagen n e r j a a r
— Lager personeel
mandagen
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Fermentatieapparatuurƒ30.000àƒ40.000
Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertaiihgen :

— Engels :Laboratoryresearchdirected towardsmaximumproductionof
microbialbiomassfrommanure
— Frans :Rechercheenlaboratoire surlaproductionoptimaledebiomasse
microbiologique surfumier

— Duits

:Laboratoriumuntersuchungen zurGewinnungoptimalerMengenan
mikrobiellerBiomasseausMist

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Plaatselijkwordtveelmeermest,vooraldrijfmest,geproduceerd daninde
gebruikelijkekringloop-viagrondweernaarmensendier-kanwordenverwerkt.
Eenalternatiefisdemesttegebruikenalssubstraatvoordeproduktie
vanmicrobiëlebiomassaendezeteverwerkenin(tot)veevoer.
Ditprojectheefttendoelenkelemogelijkhedenindezerichtingop
laboratoriumschaal teexploreren.
B.Motivering:
Erzijntechnischvelemogelijkhedenomdemestoverschottenopteruimen,
maardemeestestuitenopmilieuhygiënische en/ofeconomischebezwaren.
Principieelverdienthergebruikvandezeenergierijkeruwegrondstof-hetin
dekringloopvanproduktieenconsumptiehouden-sterkdevoorkeur.Aangezien
mestnogeenaanzienlijkehoeveelheid goedaantastbaarmateriaalbevatvoor
microbenendezerelatiefeenzeerefficiëntgebruikmakenvanhunvoedingsstoffen,metnameonderaërobeomstandigheden,dienendemogelijkhedenom
langsdeze wegätze revaluerentotveevoernadertewordenonderzocht.Van
enkeleaanzettenindezerichting,o.a.deproduktievangist,wordeninde
literatuurbemoedigende,zijhetnognietgeheelbevredigenderesultatenvermeld.Daarhetomeenaëroobprocesgaatzijngeenstankbezwarenteverwachten.
HetonderzoekvormtminofmeerééngeheelmetdatbeschreveninhetIB-project
278 (optimaliseringvandebiologischeafbraakvanmestengier)enkanmede
daaromophetIBopzijnplaatsgeachtworden.HetbeantwoordaandeaanbevelingenvandeCoördinatiecommissie "Megista"(ConclusiesMegistadagen 1973)om
inNederland eenbegin temakenmetonderzoekmetbetrekking totderecycling
vanmestviahetdier.
C.Werkwijze:
Inlaboratoriumfermentorswordtnagegaanhoedeproduktievanmicrobiële
biomassakanwordengeoptimaliseerd,waarbijbehalveopmaximalegroeisnelheid
vandeorganismentevenswordtgeletopgunstigeomstandighedenvoordewinning
(uitvlokkingsgedrag).Alsteonderzokenfactorengelden (evenalsbijproject
278):substraatconcentratie (BODenCOD), temperatuur,zuurstoftoevoer,roersnelheidenpH.Verderdientnagegaanofdesubstraatsamenstelling (o.a.in
samenhangmetvoersamenstelling,soortenleeftijdvanhetdier)optimaalisen
hoedezeeventueelkanwordenverbeterd.Aangezienhetoverschotprobleemvoornamelijkbestaat tenaanzienvandrijfmest,zalvooralhieropdeaandachtwordei
gericht.
Ineersteinstantiezalwordengewerktmetde"natuurlijke"microbenpopulatie (maximaleactief-slibproduktie)vanmest,maarproevenmetreincultures
wordenzekernietbijvoorbaatuitgesloten.
D.Literatuur:
W.B.Anthony. AnimalWasteManagement 1969,CornellUniversity,NewYork,pp.IC
H.vanDijk.UitgangspuntenvanhetIB-onderzoekomtrentdebiologischeverwerkingvanmestengier.Contactbijeenkomstvanonderzoekersover
Megista-problemen,Wageningen1973.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
12
Ontwikkelingvaneenmicrobiologischebepalingsmethodevoorbestendigeenaantastbareorganische
stofindegrond.

Onderzoeker(s)

E.H.Bruins

Projectnummer
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Projectleider
Afdelingshoofd

dr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

DeelIvanhetconcept-rapportoverhetverrichteonderzoekwerdvoltooid.
Geruimetijdwerdbesteed aanhetverderbedrijfsklaarmakenvandegeautomatiseerdeapparatuurvoordemetingvanhetbiologischzuurstofverbruikbij
grondenheteffecthieropvanbestrijdingsmiddelen.Hierbijwerdgeassisteerd
doordeheerM.L.vanBeusichem,studentaandeLandbouwhogeschool teWageningen.
B.Plan1974
Debovengenoemdeapparatuur zalverderwordenbeproefd enzonodigverbeterd.
Deresultatenvaneerderverrichtspeurwerknaareenbepalingsmethodevoor
deaantastbaarheidvandeorganischestofindegrondmoetennogverderworden
beschreven.

Achferzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
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Omzettingenvankwikverbindingen indegrond
doormicroben.
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drs.H.G.vanFaassen

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Slechtseenzeerkleindeelvanhetkwikinbuitendijks slib,rioolslib
engrondbleekaanwezigalsmethylkwik.Inlaboratoriumproevenmetslib-en
grondmonsterskwamslechtszeerweinigvluchtigmethylkwikuitdemonstersvrij
bijdoorleidenvanluchtdoordemonsters.Ditwaseveneenshetgevalwanneer
HgCl2offenylkwikwastoegevoegd aandemonjgters;toedienenvanvoedingsoplossingaandemonstershadookvrijwelgeeninvloedopdevormingvanmethylkwik.
Bijproevenmetgtondenslibinwaterigmilieu,onder toevoegingvanvoedingsstoffenen/ofkwikverbindingenbleeknaincubatiebij290C[ïgedurende8dagenminderdanl||vanhettoegevoegdekwiktezijnomgezetinmethylkwik.
Kwikverbindingen ingrond enslibblekeninzeergeringemateextraheerbaarmet
waterigeoplossingen;alleendoorkrachtigeoxidatiekonhetkwikuitdemonsters
vrijgemaaktworden.
Ookuitdeliteratuurblijktdatmethyleringvankwikeenlangzaamprocesisdat
afhangtvanveelfactorenzoalstemperatuur,pH,redoxpotentiaal,microbenactiviteit,
kwikcentratie,aard enconcentratievandeorganischestof,aanwezigheidvanH2S;
demethylering isvrijweluitsluitend aangetoond inwaterigmilieu.Voortsblijkt
kwikdatindegrond terechtkomt,daarinzeersterktewordenvastgehouden.
Geziendezeerlagekwikgehaltes innormalelandbouwgrondenzijnhieringeenproblemenvanmethylkwikvormingteverwachten.Watandersligthetmetdehogere
kwikgehaltes inuiterwaarden,rivierslibenrioolslib;indezegevallenzullende
omstandighedenbepalend zijnvoorhetverloopvandemethylkwikvorming.Vangroot
belangdaarbijisofophoping ineenvoedselketenkanplaatsvinden.
Deresultatenvandelaboratoriumproeven zijnmeergedetailleerdvermeld inhet
projectverslag overdeperiode 1januari-30juni 1973enzullennogwordenverwerkt ineenkortepublikatie.
Publikatie
H.G.vanFaassen.Effectsofmercurycompoundsonsoilmicrobes
PlantSoil38(1973)485-487.
B.Plan1974
Afsluitenvanhetprojectmeteenkortepublikatie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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ir.L.C.N.delaLandeCremer,dr.H.vanDijk,drs.H.G.vanFaassen

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smildeendr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 -

Nagegaanwerdheteffectvantoevoegingvandiversechemicaliënaanvarkensdrijfmest.Paraformendichloorbenzeenwerdengekozenomhunoverwegendbacterieremmendewerking;persulfaat,chloorennitratenomhunoxiderendeenderedoxpotentiaalverhogendewerking;ijzerzoutenomdatzebovendienH2Skunnenbinden
(voorgedetailleerderesultatenwordtverwezennaarhethalfjaarlijksverslag).
Vacuümzuigenvanmest,aldannietnatoevoegenvanCaOofH2SO4,bleekweinig
invloedopdestanktehebben;bijhetvacuümzuigenkandoorplotselingvrijkomen
vangassenuitdemesthetvolumevandemeststerktoenemen.
Uitdeproevenkanwordengeconcludeerd datalleenhetmiddelParaformenig
perspectiefbiedt;deanderemiddelenzijnofonvoldoendewerkzaamofveelteduur
indehoeveelhedendienodigzijn.
Ditjaarzijnbacteriepreparatenbeschikbaargekomen,dieinsterkemate
stankbestrijdend zoudenwerkenbijtoevoegingaandrijfmest.Verschillendevandezepreparatenzijnophunwerkingbeproefd doorzetoetevoegenaanversevarkensdrijfmestmet4%drogestof:

Bacteriepreparaat

Getoetste

1.DuronLiquidLiveMicroorganisms
2.BigDutchmanOdorControl
3. "
"
LiquidWasteControl
4.Detrobac 2000=Enzobac

100, 10en1ppm
800en40ppm
idem
800en120ppm

concentraties

Erontwikkeldezichnauwelijksminder stankuitdebehandeldemest;tevens
kwamvrijwelevenveelNHoenH2Svrijuitbehandeldealsuitonbehandeldemest.
Demiddelen 1t/m3gaveneengeringeverhogingvandeorganischestofafbraakvan
devarkensdrijfmest.Eentweedeopentingmetdepreparatennazesdagenhadgeen
invloed.
Steekvastmakenvandrijfmestkandezebeterverwerkbaar encomposteerbaar
makenenzostankbestrijden.Om2litervarkensdrijmestomtezettenineen
steekvastproduktwasnodigruim400gtuinturf,of200gturfstrooiselof 1520ghygromull.
Achferzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Uitdeliteratuurwerdgevondendatanaërobeafbraakenmethaangistingvan
mestgeenofslechtseengering stankbestrijdendeffectheeft.Overhetalgemeen
zullendenadelenvaneenanaërobeverwerkingvanmest (veelzorgvereisendeprocesvoeringenslechtsgedeeltelijkeafbraak)zwaarderwegendandevoordelenj(verwerkingvangeconcentreerdeafvallen/geenzuurstofnodig/geringeslibaanwas/
methaangasproduktie).Decombinatieaërobeverwerkinggevolgddooranaërobeverwerkingvangevormd slibisvoordeligindiezindatstankproblemeneffectief
bestredenworden,terwijldeuiteindelijkehoeveelheid surplussslibminimaalis.
Hetbovengenoemde literatuuronderzoekwerdkortweergegevenineenconceptnota.
Faecesvanmestvarkensdieinhunvoer0-250mgCu/kgtoegevoegdkregen, bevatten31-268mgCu/kg.Namengingvandefaécesmetwateren5maandenbewaren
bij2°Ckwamuitdemengsels360resp.30ygH2Svrijuithetkoperarmsteresp.
hetkoperrijkstemengsel;inbeidegevallenkwam35yg;NH3vrij.Bijaanwezigheid
vankoperindemestzalgevormdH2SalsCuSwordengebonden.
Ineenandereproefkwamuit1kgvarkensdrijfmest800jigH2Sen115ygNHo
vrijin21lucht;werdvervolgens 1minuutkrachtiggeschuddanliepditoptot
6.000ygH2Sen70tot280ygNH3.Naherhaaldverversenvandeluchtenomschuddenkwamintotaal 10.000ygH2Sen300ygNH3vrij.Voorvarkensis1.200yg
H2S/Iluchtlethaal.Hetbehoeftdusgeenverbazingdatindepraktijkvarkens
zijnomgekomenbijhetroerenvananaërobemestindestal.
Omdeperspectievenvanstankbestrijding dooraërobecomposteringnategaanwerde
literatuurgegevensverzameld.
B.Planvoor1974
Hetblijftgewenstomnieuwopdemarktkomendestankbestrijdingsmiddelenin
hetlaboratoriumtetoetsenophunwerking.Somswordtenigedrukopdeboeren
uitgeoefendomdergelijke (vrijdure)middelentegaangebruikenzonderdatvast
staatdatzeafdoendestankkunnenbestrijden.Voortsishetzaakeenoordeelte
vormenoverdepotentiëlemogelijkhedenvannieuwestankbestrijdingsmiddelendie
indeliteratuurwordenvermeld.Erzaleennotaoverdecomposteringvanmest
wordengeschreven.

Achterzijde niet beschrijven.
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Van h e t s p e c i f i e k
h p l f p n H n f h-î 1 Aa t-n<m

werkende f u n g i c i c e benomyl was nog n i e t i n voldoende mate

~
opt 1
laboratoriumproevenwaarbijkaszandgrondwerdbehandeldmetbenomylisreedsverslag
uitgebracht.
Omtezienofdedaarbijgevondeneffectenookbijanderegrondennaarvoren
komenisookeenlemigezandgronduitVenloinhetonderzoekbetrokken;ditmonsterbestonduittweeporties:ééndeelwastweemaalontsmetmettelkens2gBenlate
(50%benomyla.i.)peraugurkenplant (soil-drench),hetanderedeelbestonduit
nietmetBenlatebehandeldegronduitdezelfdeproef.Benlatewerd toegepastter
bestrijdingvan Phomopais sclevotioides
(metsucces);demonsterswerdengenomen
2maandennadelaatsteBenlate-behandeling.
Hetbehandeldeenhetonbehandeldemonstergavengeensignificantverschillendeaantallenbacteriënenactinomycetenopagarplaten.Ditwerdookgevondenbij
tellingenopagarplaten 14dagennadatbeidemonstersinhetlaboratoriumnogmaals
metbenomylwarenbehandeld;detoegepasteconcentratievan20ppmvalttevergelijkenmeteenpraktijkdosis.Daarbijwerdenminderactinomycetengeteldopplaten
metbenomylaanhetmediumtoegevoegd,danopplatenmet<fc>diazonderbenomylmaar
dezewaarnemingenwarennietgeheelbetrouwbaarwegenshetoptredenvaninfeöties.
Hetbehandeldeenhetonbehandeldemonstergavenbovendiengeensignifie*
Lcante
verschilientezieninde"meestwaarschijnlijke-aantallen"en/ofactiviteit«
.
-envan
n

i;;i,«

_.cc__^-

1—

_

devolgendefunctionelegroepen,bepaald invloeibaretiediavolgensPochonenTardieux:totalemicroflora,amylolytische,cellulolytische ennitrificerendemicroben.Inbeidemonsterswerdendiversesoortenalgengevondenenookazotobacters.
Deammonificatievanureumindegrondenverliep inbeidemonstersgoed.Veertien
dagennabehandeling (ophetlaboratorium)vanbeidemonstersmetbenomylbedroeg
daarentegendetotalemicroflora invloeibaarmedium 1/200resp.l/l.000vanhet
aantalvóórdebehandeling;ookhetaantalnitriet-oxiderendemicrobenwasgeringer.
Deanderefunctionelegroepenwerdennietsignificantbeïnvloed doordebehandeling
metbenomyl.Debetekenisvandemetdezemethodegevondenverschillenistwijfelachtigenkanzekernietzondermeeraanbenomylwordentoegeschreven.Medeop
grondvangegevensuitdeliteratuurontstondenigetwijfelaandfeebtouikbaarheid,
c.q.gevoeligheidvande"Parijsemethode"voorhetaantonenvaneffectenvan
benomylopdebodemmicroflora.Eeneerdergeschrevenconcept-publikatiewerd,aanAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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gevuld m e td en i e u w s t e g e g e v e n s , o p n i e u w i n g e s t u u r d naar Soil B i o l o g y a n dB i o c h e m i s t r y . D a a r i n w e r d o n d e r s t r e e p t d a tv o o r v e r g e l i j k i n g v a no n d e r z o e k r e s u l t a ten v a nv e r s c h i l l e n d e o n d e r z o e k e r s e e n g o e d e k a r a k t e r i s e r i n g v a nd e g e b r u i k t e
g r o n d e n isv e r e i s t .
T o e p a s s i n g v a nb e n o m y l k a nw e l i s w a a r e e nv e r s c h u i v i n g i nd eb a c t e r i e f l o r a
v a n d egrond v e r o o r z a k e n , m a a r d i tisn i e t zonder m e e r a l sgoed ofslechtte
w a a r d e r e n . E e nd u i d e l i j k n e g a t i e v e invloed v a nb e n o m y l o pm e t a b o l i s c h e p r o c e s s e n
in d egrond k o nn i e t w o r d e n a a n g e t o o n d . E n i g e o n z e k e r h e i d b e s t a a t n o gw e r over
d e p e r s i s t e n t i e v a nb e n o m y l i nd egrond. H i e r a a n w o r d t echter e l d e r s g e w e r k t .
Publikatie
H.G.vanFaassen.Effectofthefungicidebenomylonsomemetabolicprocesses,
andonnumbersofbacteriaandactionmycetesinthesoil.SoilBiol.Biochem.6(1974)inpress.
Ditprojectishiermeeafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 ' 3 ) m et vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Deexperimentenwerdengestartmethetbeluchtenvanverdundekalverdrijfmest (ruim1%drogestof)inde20-literBiolafittefermentor.Regelmatigwerdonbehandeldemesttoegevoegd ennabezinkeneffluentafgelaten.
Hierdoorwerd zonderopeningnaenigetijdeenactiefslibverkregendatvoor
verdereproevenwerdgebruikt.
Analyseswerdenuitgevoerd ininfluent,effluentengemengdevloeistof
opdrogestof,gloeiverlies enas (600°C),Kjeldahl-stikstofenNH-N,terwijl
NO2-NsemikwartLtatiefwerdbepaaldmetteststrips;NO3werdkwalitatief
bepaalddooreenkleurreactiemetdifenylamine-zwavelzuurnaverwijderingvan
nitriet.HetverloopvandepHenderedoxpotentiaalwerdgevolgd.Hetgehalte
aanopgelostezuurstof indefermentorenhetzuurstofgehalte inhet"afgas"
werd continugevolgdmetzuurstofelectrodenvolgensBruins.
Inhetbeginwerd tamelijkveelluchtdoorgeblazen,waardoorvrijvaak
schuimproblemenontstonden.Doordeaëratieaanzienlijkteverminderen,maar
tevensvooreengoedehomogenisatiederoersnelheidoptevoerenkonhet
schuimenvoldoendeondercontrolewordengehouden (zondertoevoegingvanantischuimmiddelen).NahetoplopenvandepHtotongeveer 9werddezemetzwavelzuurteruggebrachtop7.Enigetijdhiernakwamdenitrificatietotnitriet
voorheteerstaantoonbaaropgang;hierbijhooptezicheenaanzienlijke
hoeveelheidnitriet (1000mg/l)indefermentorop.Doorvrijveelversemest
toetevoegenendeaëratiegeruimetijdtestaken,konditnitrietweer
gedenitrificeerdworden.Deslibbezinkingwasoverhetalgemeenredelijk.
Demeesteonderdelenvandeze"fabrieksklare"fermentorvertoonden
technischegebreken,dieechter inmiddelszijnverholpen.
Nadeopstartperiodezijnmethetaktief-slibsysteem indefermentorde
volgendeproevengenomen:
PeriodeIvan16/7t/m 17/9,waarbij141actiefslibdagelijkswerdbelast
metgemiddeld 300mlverdundekalvermest (metongeveer12gdrogestof/l;vanaf
31/8met24gd.s./l).Vanaf3/8werd detemperatuurgeleidelijkopgevoerdvan
30Ctotmaximaal46°C;vanaf31/8werddetemperatuurweerop30°Cgehouden.
Deroersnelheidbedroeg tot31/7200rpmendaarna400rpm.Produktievan
effluentvondplaatsdoorbezinking;ditluktemeestalredelijk.Debeluchting
Achterzijde njet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgb|ad gebruiken.
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isnogaleensgevarieerdineenpogingtotaanpassingaandezuurstofbehoefte;
hetmerendeelvandetijdwerd1literluchtperuurdoorgeleid;gedurende2
wekenwerdmet4,5l/ubeluchten1week 10totmaximaal23l/u.Bijvoortzetting
vandeproefwerdop25/9voorheteerstvolledigenitrificatietotnitraatgeconstateerd (totdanverliepdenitrificatieslechtstotnitriet).
PeriodeIIvan22/10t/m12/11,waarin151aktiefslibwerdbelastmet
gemiddeld255gonverdundekalverdrijfmest(meteendrogestofgehaltevanongeveer8,5%)perdag.Detemperatuurwerdop30°Cgehouden.Deaëratiebedroeg
4,5tot17l/u.Deroersnelheidwas500rpm.Deproduktievaneffluentging
moeilijkerenwerduitgevoerd door21gemengdevloeistofincylinderslangere
tijdtelatenbezinken.Surplusslibwerddeelsverwijderddoorafc^ïtrifugeren.
Inbeideperiodentradennuendannogstoringenopindebeluchting
waardoordezetijdelijktelaagwasofzelfsnul.Intabel278-1zijndegegevensoverdesamenstellingvaninfluent,effluentengemengdevloeistofweergegeven.Intabel278-11zijnmateriaalbalansenvandeproevenopgenomen.
Geziendevariatiesindeprocesvoering tijdensdeproevenzijndevolgende
conclusiesnogalsvoorlopigtebeschouwen:
TABEL278-1.Enkelegegevensoverdesamenstellingvaninfluent (kalverdrijfmest)
effluentenslibbijtweefermentorproeven.
Drogestof

Org.stof

(g/D

(g/D

As
(g/D

NH4-N
(mg/l)

NKj
N02-N
(mg/l) (mg/l)

Experiment I (16/7 t/m 17/9; 63 dagen)
Influent
Effluent
Mengselindefermentor
Slibindefermentor

12,5/24
7 /14
1,9-4,5
0,8-1,8
10,6-13,4
5,2-7,6
8,4-10,8

5 /13 800/1800 1100/2400 0
0,9-2,7 3-230 31-280 0-30
5,4-7,0 3-320 290-6800-30
(N02+N
-N(mg/

Experiment II (22/10 t/m 12/lï-j 20 dagen)
Influent
85
50
Effluent
5,4-6,0 1,5-2,5
Mengselindefermentor25 -38
12 -19 13-19
Slibindefermentor
20-32

35
3,9

4100
4-54
4-78

6200
70-145
800-1200

0
0-30
0-30

Berekendesamenstellingvanhetaktiefslib
Datum
14/9
25/10
15/11
26/11

Org.stof
As
(%vandrogestof)(%vand.s.)
52
48
50
50
46
54
41
59

NKj
"TUr:2iwit"
(%vanorg,stof)(%vantjrg.stof
5,4
34
6,6
41
6,9
43
6,8
42

(1)Bijdebeluchtingvandegeconcentreerdekalverdrijfmestwerdminder
organische stof,Kjeldahl-enammoniakstikstofmetheteffluentafgevoerddanbi;
debeluchtingvandeverdundedrijfmest.
(2)Tijdensdebeluchtinggevormdnitrieten/ofnitraatwerdvrijwelvollediggedenitrificeerd.Vandeintotaalingevoerdestikstofwerdvianitrificati
denitrificatiebijdeverdundedrijfmest72%verwijderd tegen58%bijdegeconcentreerdedrijfmest.Berekendwerddat16%respectievelijk35%vandeingevoerd«
stikstofinhetslibterechtkwamen12%resp.7%inheteffluent.Mogelijkspee!
Achterzijde niet beschrijven
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TABEL278-11.Materiaalbalansvantweefermentorproevenmetkalverdrijfmest.
org.stof
Experiment

N-Kj

(g)

NM
(%)

N-org

(g)

(%)

100 21,2
6,5 0
8,5 0,4
6,5 1,2
7
0,9

100
0
2
6
4

8,5
1,9
2,1
0,8
1,2

71,5 18,7

88

2,5

(g)

I (16/7 t/m 17/9; 63 dagen)

Totale invoer «iet verdunde drijfmest
19,2 l i t e r (+6,4 l i t e r leidingwater)
Totale afvoer met slib (1,5 l )
»
•
« gemengde vloeistof (5,5 1)
•
•
• effluent (15,8 l )
Ophoping in de fermentor
Afbraak
Samenstelling vsn het mengsel in de
fermentor op 16/7
idem op 17/9

Experiment

As
(g)

II

(22/10 t/m 12/11;

Totale invoer met geconc.drijfmest
5100 g (+ 4,4 1 leidingwater)
Totale afvoer met slib (1,5 1)
»
»
» effluent (6,3 1)
Ophoping in de fermentor
Afbraak
Samenstelling van het mengsel in de
fermentor op 22/10
idem op 12/11

168
35
36
20
16

100 128 29,7
21
32,5 1,9
21,5 35
2,5
12
33
2,0
9,5 32
2,1

61

36

68
84

»- 4,5" 21,2
70
102

3,7
5,8

0,04
0,9

3,7

20 dagen)
257
81
U
37

100

181
81
4
25
14,5 63

32,3

100
16
3
23

20,5

5,2
0,9
7,4

0
0,3
0,8

100 11,8
5,2
0
1,5 0,6
4
6,6

128

50

"12"

18,8

58

19,4

94,5 -0,6

223
286

11,6
19,0

261
298

31,5

0,06

11,6
18,2

0,8

echterbijdegevondenverschillendeorganischestof/stikstofverhoudingvan
hetsubstraateenrol;dezebedroeg 5,7voordeverdundedrijfmesttegen 8,0
voordegeconcentreerde.
(3)BijdehogebelastingvanexperimentIIwasdekansopstankproblemen
bijstoringenhethoogst;stankontwikkelingkantijdelijkwordenafgeremddoor
toevoegingvanferrinitraatalsredoxbuffer.DemetingenvanpHenredoxpotenti-aalverloopenopgeloste-zuurstofgehaltekunnenopdenduuraanwijzingengeven
overdeoptimalewaardenvandezegroothedenvoordezuivering (c.q.stankbestrijding).
(4)Doornabezinkingvaneffluentenkonnogeenaanzienlijkevermindering
vanorganische-stof-enKjeldahlstikstof-gehaltenvandeeffluentenwordenverkregen.
(5)Deoxidatievanammoniumtotnitriet tijdensexperimentIbleekbij
40°Cnogaantoonbaar teverlopen.
(6)Zowelmethetoogopzuivering alsmethetoogopdeproduktievanbiomassa (nieuwprojectaantevangenin1974)lijktdeverwerkingvangeconcentreerdedrijfmesthetgeschikst.
OverEngelsenSchotsonderzoekophetgebiedvanmest,gierenstank,waar
viaeenstudiereisvanwerdkennisgenomen,werd eenreisverslaggeschreven.
Viermonstersvarkensfecesentweemonsterskalverfeceswerdenvrijuitvoerigchemischgeanalyseerd.Zoalsverwacht isdeinterpretatievandecijfers
nieteenvoudig.Met ligninevrijerantsoenengevoerdekalverenbijvoorbeeld
produceerdenmestwaarin,afgaandeopdegebruikelijkechemischebepalingen,
meerdan10%"lignine"(meteenN-gehaltevanbijna 2%.').Vandetotaal-stikstof
Achterzijde niet beschrijven.
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(ditgehaltemaal6,25wordtvaakals"ruweiwit"opgegeven")konbij
allezesmonstersslechtsruimdehelftalseiwitstikstofwordengeïdentificeerd.Uiteraardmoetenommeerbetrouwbaregemiddeldenenhunspreiding
vasttestellenmeermonsterswordenonderzocht.Hiervoorontbreekthet
momenteelaanvoldoendepersoneel.
B.Plan1974
Nadatookdesetvanzeskleinefermentorsvoldoendebedrijfszeker
is,zaldaarmeesystematischonderzoekvanverschillendeprocesvariabelen
wordenuitgevoerd,zoalszuurstoftoevoerenroersnelheid (viaverschillendeaëratie-enroersystemen),substraatsamenstelling en-concentratie.
Naastmetingvanzuurstofverbruik,redoxpotentiaal,pHenwarmteontwikkeling
tijdenshetafbraakproces zulleninfluent,surplusslibeneffluentchemisch
wordengekarakteriseerd doorbepalingvandiverseorganische-stof-en
stikstoffracties,"COD"e.d.
Voorde20-literBiolafittenfermentorstaato.a.onderzoeknaarde
frequentiewaarmeewordtbelast (eenmaaldaagstotsemicontinu)ophet
programma.Verdereventueeleenvoorbehandelingvandedrijfmest,respectievelijknabehandelingvanheteffluent (o.a.methetoogopfosfaatverwijdering).
HetfysischonderzoekvanhetCTI-TNOnaardedeeltjesgrootteverdelingbijvarkensdrijfmestzalzomogelijkdooronswordenaangevuld
metchemischeanalysesvandeverkregenfracties.

Achterzijde niet beschrijver
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1.Projectgroep BiologischeVerwerkingvanMestenGier van
deMegista
2.ProjectgroepvandeCoördinatiecommissieVeevoedkundigOnderzoekTNO (i.o.)
De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

ad 1)IB,IBS,ILB,ILOB,Microbiol.LH,RAAD I W O
Plaats(en) van uitvoering
Haren
Jaar van aanvang
1974
Vermoedelijke duur
4jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar f
65.000,—-"
(personeel + materieel) p e r
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

Afgesloten
Vervolgd met

jaar

— Hoger personeel
7 5 mandagen p e r j a a r
— Middelbaar personeel
2 2 5 mandagen p e r l a a r
— Lager personeel
mandagen
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Fermentatieapparatuurƒ30.000àƒ40.000
Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :

— Engels :Laboratoryresearchdirected towardsmaximumproductionof
microbialbiomassfrommanure
— Frans :Rechercheenlaboratoire surlaproductionoptimaledebiomasse
microbiologique surfumier

— Duits

:Laboratoriumuntersuchungen zurGewinnungoptimalerMengenan
mikrobieller BiomasseausMist

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte besch rijving van achte :reenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en

doel:

Plaatselijkwordtveelmeermest,vooraldrijfmest,geproduceerd daninde
gebruikelijkekringloop-viagrondweernaarmensendier-kanwordenverwerkt
Eenalternatiefisdemesttegebruikenalssubstraatvoordeproduktie
vanmicrobiëlebiomassaendezeteverwerkenin(tot)veevoer.
Ditprojectheefttendoelenkelemogelijkheden indezerichtingop
laboratoriumschaal teexploreren.
B.Motivering:
Erzijntechnischvelemogelijkhedenomdemestoverschottenopteruimen,
maardemeestestuitenopmilieuhygiënische en/ofeconomischebezwaren.
Principieelverdienthergebruikvandezeenergierijkeruwegrondstof-hetin
dekringloopvanproduktieenconsumptiehouden-sterkdevoorkeur.Aangezien
mestnogeenaanzienlijkehoeveelheid goedaantastbaarmateriaalbevatvoor
microbenendezerelatiefeenzeerefficiëntgebruikmakenvanhunvoedingsstoffen,metnameonderaërobeomstandigheden,dienendemogelijkhedenom
langsdezeweereerevaluerentotveevoernader tewordenonderzocht.Van
enkeleaanzettenindezerichting,o.a.deproduktievangist,wordeninde
literatuurbemoedigende,zijhetnognietgeheelbevredigenderesultatenvermeld.Daarhetomeenaëroobprocesgaatzijngeenstankbezwarenteverwachten.
HetonderzoekvormtminofmeerééngeheelmetdatbeschreveninhetIB-project
278 (optimaliseringvandebiologischeafbraakvanmestengier)enkanmede
daaromophetIBopzijnplaatsgeachtworden.HetbeantwoordaandeaanbevelingenvandeCoördinatiecommissie "Megista"(ConclusiesMegistadagen 1973)om
inNederland eenbegin temakenmetonderzoekmetbetrekking totderecycling
vanmestviahetdier.
C.Werkwijze:
Inlaboratoriumfermentorswordtnagegaanhoedeproduktievanmicrobiële
biomassakanwordengeoptimaliseerd,waarbijbehalveopmaximale groeisnelheid
vandeorganismentevenswordtgeletopgunstigeomstandighedenvoordewinning
(uitvlokkingsgedrag).Alsteonderzokenfactorengelden (evenalsbijproject
278): substraatconcentratie (BODenCOD),temperatuur,zuurstoftoevoer,roersnelheid enpH.Verderdientnagegaanofdesubstraatsamenstelling (o.a.in
samenhangmetvoersamenstelling,soortenleeftijdvanhetdier)optimaalisen
hoedezeeventueelkanwordenverbeterd.Aangezienhetoverschotprobleemvoornamelijkbestaattenaanzienvandrijfmest,zalvooralhieropdeaandachtworde
gericht.
Ineersteinstantiezalwordengewerktmetde"natuurlijke"microbenpopulatie (maximaleactief-slibproduktie)vanmest,maarproevenmetreincultures
wordenzekernietbijvoorbaatuitgesloten.
D.Literatuur:
W.B.Anthony. AnimalWasteManagement 1969,CornellUniversity,NewYork,pp.11
H.vanDijk.UitgangspuntenvanhetIB-onderzoekomtrentdebiologischeverwerkingvanmestengier.Contactbijeenkomstvanonderzoekersover
Megista-problemen,Wageningen1973.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrurt

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
303
Laboratoriumonderzoek gerichtopeen
optimalewinningvanmicrobiëlebiomassauit
mest.

Registratie nr.:

drs.HoG.vanFaassen,dr.,HovanDijk
drs.H.G.vanFaassen
dr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van 3 ö f i Ï e l ? S S ^ g ^ s
B. Plan komende jaar.

Axx&xixpxxxïeacx.
Plan1974
Startenmethetonderzoekvolgensdebeschrijving onder"Werkwijze".
Hierbijzalwordengefermenteerd indenieuweB 10fermentormet
"intensor"~roersysteem. Ofdegehelevarkensdrijfmest-danwelzeeffractiesalssubstraat zullendienen,zalafhangenvandesamenstelling
vandezefracties.HiervoorwordeninsamenwerkingmetCTI-enCIVO-TNO
analysesverrichtaandezefracties.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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302
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degrond

Onderzoekers)
dr.
Projectleider
Afdelingshoofd
dr.
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met :
— veelvuldig overleg met

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

R.G. G e r r i t s e
H. van Dijk

:

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

1.CoördinatiecommissieMegista
2.Werkgroepuitspoelingvanfosfaatuithetprofiel
De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

! . diverse
2. LH, IB
Haren
Plaats(en) van uitvoering
1974
Jaar van aanvang
3-4
jaar
Vermoedelijke duur
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):

Afgesloten
Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar f 1 2 5 . 0 0 0 , —
(personeel + materieel) p
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel
£ / - ) mandagen P e r J a a r
— Middelbaar personeel

mandagen

— Lager personeel

mandagen

Per

e r

jaar

jaar

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :

Engels

— Frans

Duits

Transportandmineralizationoforganicphosphoruscompoundsfrom
animalwastes inthesoil
Translationetmineralisationdescomposesphosphoriquesorganiques
dufumieretdulisierdanslesol

TransportundMineralisierung organischerPhosphorverbindungenaus
StallmistundJaucheimBoden

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Analysesvanbodemprofielenoptotaal-fosfaatwijzenuitdatfosforverbindingen,
aanwezig indrijfmest,giere.d.,dieper inhetprofielkunnendoordringenen
wellichtmeeruitspoelendankunstmestfosfaat.Vooreenkwantitatievebeschrijvingenverklaring ishetnodigtekennen:
a.debindingsvormenenconcentratiesvanfosfor inmestengier;
b.hetfysisch-chemischgedrag (adsorptieentransport)indegrondvande
organischeP-verbindingen uitmestengier (aaneendergelijkonderzoekvan
anorganischeP-verbindingenwordtaanhetIBreedsgewerkt);
c.demineralisatiesnelheidvandezeorganischeP-verbindingen ingrond.
Hetvoorgesteldeonderzoekbeoogtdezegegevensteverschaffen.
B.Motivering:
DeCoördinatiecommissieMegistaachtkennisvandegevolgenvan (herhaalde)
toedieningvandrijfmest,giere.d.voordeP-gehaltenvandegrondopverschillendediepteenvoorP-uitspoeling (eutrofiëring)dringendnodigvooreen
verantwoord beleid t.a.v.bemesting c.q.dumpingvanmest.OrganischeP-verbindingenschijnendeelsmindertewordengeadsorbeerd (snelleruittespoelen)
enmetverschillende snelheid tewordengemineraliseerd,maarhetjuistehieroverisnietbekend.
Aandeoplossingvanvragenrondomtransportenvastleggingvanfosfaatin
degrondenvanuitspoelinguitdegrondwordtdoorverschillendeonderzoekers
aanhetIBgewerkt (werkgroep IB-LH).Eenleemtehierbijvormtdestudievande
organischeP-verbindingen.
VoorwatbetreftdemineralisatievandezestoffenbiedtdeafdelingBiologievandeGrond,waarookaanandereaspectenvandebiologischeverwerkingvan
mestengierwordtgewerkt,eengoed samenwerkingsverband.
Devoora,b,enc(zieA)vasttestellenparametersvormeneennoodzakelijkcomplementvoordeopstellingvaneenrekenmodelvooreenintegralebeschrijvingenvoorspellingvanhetgedragvanfosfaatindiversegronden.HiervoorisdeNRLO-werkgroep"Transport-enaccumulatieverschijnselen inverband
metbodemverontreiniging",waarinookhetIBisvertegenwoordigd,hetaangewezenkader.
C.Werkwijze:
Viachemischeanalysewordenaardengemiddeldeconcentratievanorganische
P-verbindingen indiversesoortenmestengiervastgesteld.Voor zovernodig
wordenanalysemethodenhiervoorontwikkeld ofaangepast.
Loopsnelheid envastleggingvandeverschillendeorganische P-verbindingen
wordenvolgenstechniekenontleendaandechromotografie,bestudeerdmetbehulp
vangrondkolommenen-platen,alofnietgesteriliseerd,inafhankelijkheidvan
desamenstellingvandegrond.Eventueelwordtmetgelabelde P-verbindingen
gewerkt.
DemineralisatiesnelheidvandeorganischeP-verbindingen inverschillende
grondenenonderuiteenlopendeomstandigheden (o.a.aëroobenanaëroob)wordt
gemeteninincubatieproeven inhetlaboratorium.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoeker(s)

dr.R.G.Gerritse

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.H.vanDijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van^ëilti

AXXXKääSXäfiS^KXiKXJ
B. Plan komende jaar.

Ks^mmmym.mm$)m

Plan1974

Metdeaanstellingvandeonderzoekereneenanalisteper 1april1974
gaathetonderzoekvanstartalsbeschrevenindeprojectbeschrijving
onder"Werkwijze".

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Rizosfeerdynamiek; afgifte van organische
stoffen door dewortels,specificiteitvan micro-organismen
t.o„v. bepaalde gewassenmede inverband met vruchtwisseling
envoorkomenvanwortelparasieten.

Onderzoeker(s)

drs. G. Jager

Projectleider
Afdelingshoofd

dr. H.van Dijk
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 -,*) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 , , .

Van debacterieculturen uit de rizosfeer enuitnietdoorwortelde grondvan jonge tarwe (resp. Tri., en Tgl..),
idemvan oudere,indeaar staande tarwe (resp.Tr 2..en Tg2..)
enuit de grond na oogst enploegen (Tg4..), alsook uit de
rizosfeer vande aardappel (Ar 2..) zijnreedsvele eigenschappen
verzameld. Echter nog niet al deze isolatenkonden gedetermineerd
worden. De determinatievindt plaats tothet geslacht.Een aantal
gegevens over de isolaten uit deverschillende series zijn gegeven
in tabel 10-1.
TABEL 10-1. Hetverloop van de aantallen indeverschillende series,
de eigenschappenvande isolatenvolgens deGramkleuring ende
percentages gekleurdekolonies.
Tr 1..
Oorspr.aant.isolaten*
Snel verdwenen
Over voor determinatie**
Hiervan:GramGram+
Gramvar.
Gekleurde kolonies
Door brand gesneuveld
Nog over
Hiervan:GramGram+
Gramvar.
Bacillen (%)
Pseudomonas (%,geschat)
Coryneformen (%)
(incl.%Gram+ kokken

81
17
69
62%
29%
7%
63%
29
40
45%
45%
10%
0
20
42

Tg 1..

Tr 2..

Tg2..

62
12
58
32%
44%
24%
14%
17
42
24%
63%
12%
2
5
66

90
16
98
14%
67%
19%
26%
14
84
16%
59%
26%
2
6
72
(2)

95'
14
109
23%
16%
61%
21%
18
91
23%
15%
60%
4
10
63
(3)

(17)

Tg4..

Ari2..

98

96
16
93
14%
3A%
52%
47%
43
49
14%
31%
53%
0

-

88
40%
28%
31%
16%
28
84
37%
25'%

33%
0

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Desnelverdwenensoortenbestondenuitbacteriën,dieopde
oorspronkelijketelplaatkleinekoloniesvormdenindeagar;zezijn
nadeeersteofdetweedekeeroverentenverdwenen.Deagarvoldeedniet
aanhunvoedingseisen.Degroep"overvoordeterminatie"ismorfologisch
beschreven (foto's),terwijlookeenaantalkenmerkenvandekolonies
zijnverzameld.Eengrootdeelvandebijdebrandverlorengegane
isolatenzalwaarschijnlijkopgrondvandezeennogenkeleandere
kenmerkenennaaranalogievannogaanwezigestammennogbij
benadering ingedeeldkunnenworden.Hetgroteverliesopgetredenin
deserieTr1..bestaatvoornamelijkuitGramnegatievebacteriën,
voor eengrootdeelwaarschijnlijkFlavobacteriën.
TentijdevandemonsternamevanTr1..-endeTg1..seriewas
degrondgoedvochtig.Inderizosfeerwashetmerendeelvande
bacteriënGramnegatief,indegronddaarentegenGrampositief
en
Gramvariabel.Bijdetweedebemonsteringwasdegrond zeerdroog.
Alsgevolghiervanisinditopzichteenheelanderbeeldvande
microbenpopulatieontstaan:deGramnegatievebacteriënzijnopde
achtergrond gekomen.Ditgeldtzowelvoorderizosfeervantarwe
alsvanaardappel (Ar2..)Hetnumeriekrizosfeereffect(aantal
bact.pergramgrond)bleefevenwelbestaan.Hetuitdeliteratuur
bekendefeit,dathetmerendeelvandebacteriepopulatieuitde
rizosfeerGramnegatief isgaatopvoorvochtigegrond,dochniet
voordrogegrond.Voortskonwordenbevestigd,dateengrootdeel
vandebacteriepopulatievanderizosfeer gekleurde (geel,creme-geel,
oranje,oranje-geel enbruin-geel)koloniesheeft.
Eenheterogenegroepwordtgevormddoorde"Coryneformen",waartoe

o.a.behorendegenera Arthobacter,

Corynébactevivm,

Mycobacterium,

Nocardia, Mycococcus e.a.Hetonderscheid tussendeverschillende
generaisnietaltijdduidelijk.
VandeTg1..seriebleek15%tebestaanuitGrampositieve,
gedeeltelijk zuurvastestaven:Mycobacterien.Deandereserieszijn
noginbewerking.
Tenaanzienvanhetvermogenvande"nogover"zijndeisolaten
(tabel10-1)totontledingensynthesevanbepaaldestoffenkanhet
volgendewordenvermeld.Integenstelling totwateerder isvermeld
zijnlangnietalleisolateninstaatzetmeelaantetasten.VandeTr1..
Tg1.,-endeAr2..seriesbleekresp.40,52en94%vandeisolatenzetmeel tehydroliseren.Deandereserieswordennogonderzocht.Geender
isolatenbleekinstaatcelluloseaantetasten.Ditstemtgoedovereen
meteerderewaarnemingen,dietoonden,datcelluloseontleding indeze
grondvoornamelijkeenzaakisvanschimmelsenstreptomyceten.DeeventueleaanwezigheidvanCytophaga'sonderdenietmeeraanwezigeisolaten
vandeTr1..serieishierdoorpraktischuitgesloten.
Deafbraakvansuikers,waarbij zuurvormingalsindicatiedient,
wordtonderaerobeconditiesdooreenhogerpercentagevandeisolaten
volvoerd ingevalvanglucoseensucrose,daningevalvanxylose;lactos«
wordtdooreennoggeringerpercentagevandeisolatenafgebroken.
Defermentatieveaantastingvanglucose (onderanaërobecondities)wordt
doorminder,somsslechtsweinig isolatenbedreven.Hetvermogenlijkt

Achterzijde niet beschrijver
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meervoor tekomenbijisolatenuitgrond (ruim 30%),danbijisolaten
uitderizosfeer (tot 10%),althansvoorzoverdehuidigegegevens
latenzien.Eengasproduktie tradbijdeanaërobeglucoseaantasting
nietop.
Hetvermogenaesculinetehydroliserenwasaanwezigbij50-80%van
deisolaten;hethoogstwasdeAr2..seriemet80%,gevolgddoorde
Tg4..seriemet78%.HetlaagstewasdeTr2,.met50%;dewaarden
vandeandereserieslagenrond65%.
Hetpercentagevandeisolaten,datorganischezurenafbreekt
varieertsterk.Dithangtvoornamelijkafvanhetsubstraat.Erzijn
verschillentussendeseries (zietabel10-11)

TABEL10-11.Percentagesvanhetaantalisolatenperseriediediverse
zurenafbreekt.
Tr1.. Tg1.. Tr2.. Tg2.. Tg4.. Ar2..
Formiaat
Acetaat
Propionaat
Butyraat
Valerianaat
Oxalaat
Malonaat
Malaat
Citraat
Benzoaat

18
28
5
10
0

19
19
14
7
2

47
68
52
0

41
80
57
0

35
39
9
13
3
6
35
82
45
4

52
56
24
31
19
3
71
89
80
4

26
23
4
17
0
0
26
67
74
0

39
63
18
22
8
6
59
90
63
6

Demeesteisolatenmethetvermogentotafbraakvanorganische
zurenwarenaanwezig indeseriesuitdedrogegrond. (Tr2..,Tg2..
enAr 2..).
Lipaseproduktiekomtvoorbij40-55%vandeisolaten;erlijkt
geenverschiltebestaantussendeisolatenuitgrondenuitde
rizosfeer.Dehydrolysevancaseïnaat (35-70%),melkeiwit (30-70%)
engelatine (45-70%)lijktmeerbedreventewordendoorisolaten
uitgronddandoordieuitderizosfeer.
Deoxidatievearginine-afbraakiszeeralgemeen:deanaerobekomt
weinigvoor (tot10%)bijdeTrl..-,Tg2..-,Tr2..-,Tg4..-ende
Ar2..series;bijdeTg2..seriebleek24%vandeisolatentoteen
anaërobeafbraakinstaat.
Devormingvannitrietuitnitraatismogelijkdoor.50-80%vande
isolaten;devormingvangasuitnitraatkomtweinigvoor (tot 10%),
hetmeestbijdeTg2..serie.
HetvermogenH£Stevormenkomtvrijalgemeenvoor (50-80%).Het
lijktmeervoor tekomenbijdeisolatenuitdeTr2..-,Tg2..-ende
Ar2..serie.Erisweinigverschiltussendeisolatenuitgrondenuit
rizosfeer.DemeesteH?Svormendeisolatenschijnenaanwezig tezijninde
drogegrond (Tg-,Tr-enAr 2..).
Debepalingvandeverschillendegenerawaartoedegeïsoleerde

Achterzijde niet beschrijven.
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bacteriën behoren is gaande; er zijn nog te weinig gegevens om hiervan
nu mededeling te doen.

B. Plan 1974.
Project afwerken en zo mogelijk beëindigen.

Achterzijde niet beschrijver
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Projectleider
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Besteding in geld
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 -

Ingezondennaar"SoilBiology&Biochemistry":
G.JagerandE.H.Bruins:Effectofrepeateddryingatdifferenttemperatureson
soilorganicmatterdecompositionandcharacteristics,andonthesoilmicroflora.
B.Plan1974:
Nogeenlaatstepublikatie

inhuiswerk-voorbereiden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblàd gebruiken.
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Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
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14
Degebruiktegrondbevatmet Cgemerktehumus,waarvande
verandering inafbraaksnelheidwordtbestudeerdalsgevolgvaneengeringe
toevoegingvangoedaantastbaarmateriaal.Deaëratiestroomuithet
incubatievatwordtverdeeldovertweeopvangsystemen:éénwaarinhet
totaalontstanekoolzuurwordtgemetenengeregistreerd enéénwaarin
koolzuurwordtopgevangeninaethanolamine,bedoeldvoorhetmetenvande
•"-^Cactiviteit.Deverdelingoverbeidesystemenwordtbereiktmet
een"splitter"indegasstroom.Dezeopstellingwerktevenwelnietbevredigend enzalnogwordenvervangendooreen"tijdsplitter",diebeide
opvangsystemenalternerend gedurendeconstante,relatiefkortetijden
zalbeluchten.
Moeilijkhedendedenzichvoorbijdedoseringvanaethanolamineende
monsterafnamevandeaethanolamine-oplossingvoordebepalingvanhet
'^C.Dezehandelingenzijngeautomatiseerd.Deinwerkingvanaethanolamine
gedurendelangetijdopdematerialenwaaruitdeslangen,pompenen
magneetventielenwarensamengesteldveroorzaaktestoringen.Dezezijn
inmiddelsopgehevendoorkeuzevananderematerialenendoorombouwvan
deventielen.Ookdemoeilijkhedenmetdebepalingenregistratievan
hettotaalgeproduceerdekoolzuurheeftdeheerJ.W.dalenberg,diehet
onderzoekuitvoert,opzeerbevredigendewijzeopgelost.
Alsgevolgvanhetmengenvangrond (50g)wordttelkenseenkleine
C02~piekgemeteninbeidefracties.Hetmengenvaneenweinig (170mg)
glucosemetdegrond leverteenflinkepiekopintotaal-C^,watte
verwachtenwas,gevolgdooreenopvallendepiekvan ^^QOO afkomstiguit
de"bestendigehumus".Berekendwerddatdeafbraakvanindegrond
aanwezigeorganischestofgedurendedezekorteproefmet 90%toenam.
B.Plan1974.
Boven beschreven proef h e r h a l e n om de r e p r o d u c e e r b a a r h e i d t e
c o n t r o l e r e n . H i e r b i j t o e t e voegen m a t e r i a l e n met v e r s c h i l l e n d C/Nq u o t i e n t g e b r u i k e n , chemisch z u i v e r e en " n a t u u r l i j k e " , zowel b i j de z a v e l
a l s b i j de zandgrond.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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werkgroep ineenveeljarig onderzoekaanaardappelenopzand,zavelenzwarezeekleideinvloed,diehetweer ineenvoorafgaandeperiodeviazijneffectenten
aanzienvandebodemvruchtbaarheid uitoefentopgroeienopbrengst.
Dewerkgroepkwam8meibijeenenbesprako.a.dedoordeledenuitgebrachte
verslagenover 1971.DeN-mineralisatiewasdatjaarzowelinlentealsherfst
sterk.Medehierdoorwerdaanhetbeginvandegroeiperiodeopwelennietbemeste
objectenveel stikstof indegrond aangetroffen,waardooreensnellegroevande
aardappele^r~üeoewortelingwasin1971normaal,dezuurstofaanvoervoldoende,
terwijldestructuurvanhetproefveld opzwarekleitengevolgevandeverplaatsingnaar eenanderperceel slechtwas.
Deverslaggeving over 1972kwant,o.a.doordepersoneelsinkrimping,nog
maar tendelegereed.Hetwortelgewichtindeondergrond bleekdatjaaropde
zand-enzavelobjectennietdoordeN-bemestingbeïnvloed tezijn,wellichtdoor
daartoeonvoldoenderegenval.Dezuurstofdiffusiewasopdezandgrond in1972
groterdanin 1971;opdezavelwasechterhetomgekeerdehetgeval.
Hetproefveld inHornhuizenmoestaanheteindvanhetgroeiseizoenworden
opgehevendoorverkoopvandeproefboerdeij.InHeinomoestdoordemoeilijkeverkrijgbaarheidvangoedpootgoedhetrasVoranvervangenwordendoorPrevalent.Dezestorendewijzigingen,tezamenmethetverstrijkenderoorspronkelijkvoorhet
projectgesteldeperiodevan 12jaar,dedendewerkgroepbesluitenomdewaarnemingeneind 1973tebeëindigen.
Deopkomstvandeaardappelenwasdoorkoud ennatweeraandelatekant.
Daarnavolgdeechter eenvoorspoedigegroeizonder ziekteverschijnselen.Degebruikelijkewaarnemingenvondenweerplaats.Deaëratiebleekopdezand-enzavelgrond
in1973watslechterdaninhetvoorgaandejaar.Hetwortelgewicht indeondergrond
teHeinoreageerdenupositiefopdebemesting,inHornhuizenwerddaarentegengeen
reactiewaargenomen.
OpverzoekvandeCoördinatiecommissieLandbouwmeteörologienamdeprojectleiderdeelaanengafhijcommentaaropdeopzetvandeproefenquêteoverhetinons
land lopendelandbouwmeteorologische onderzoekendebehoeftenvanhetlandbouwkundigonderzoekaanmeteorologischekennisenkunde.
\
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B.Plan1974
Voltooiingdoordeledenvandewerkgroepvanhundeelverslagen
1972en1973.
Voorzovernodig zorgtiederliddatdedoorhemsinds 1961ten
behoevevanditprojectverzameldegegevensopoverzichtelijkewijze
wordenverzameld intabellenen/ofweergegeveningrafieken.Hijbestudeertdaarnadeeventueleverschillenvandezegegevenstussende
verschillendejarenopeenzelfdegrondsoortentrachtzeteverklaren.
Overlegoverdemeestgeschiktemethodevanbewerkingvoorhet
gehelecijfermateriaalenzomogelijkeenbeginvandezebewerking.

Achterzijde niet beschrijv
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Eenbeginisgemaaktomhetsimulatiemodelvandeuitspoelingvananionenin
degrondgeschikttemakenvoordeberekeningvandegewenstehoeveelheidspoelwater intuinbouwkassen,eenenander insamenwerkingmethetproefstationte
Naaldwijk.Debedoeling isommetbehulpvanmodelberekeningen tekomentothet
formulerenvanenigevuistregelsvolgenswelkedeuitspoelingvanmetClverontreinigdezandgrondendienttegeschieden.
Destudievandeliteratuurovereenstikstofhuishouding,inhetbijzonder
overdedenitrificatie,werdvoortgezet.
Eenaantalvoordrachtenencollegesoversimulatie-onderzoek ensysteemdynamicawerdgegeven.
Publikatie
Th.J.FerrariandJ.L.Cuperus.Dynamic simulationofverticalnon-adsorbed anion
transport.PlantSoil38(1973)425-438.
B.Plan1974
Hetklaarmakenvanhetmodeloverdewaterbeweging enzoutuitspoelingvoor
gebruikdooranderen.
Hetopstellenvaneensimulatie-modeloverdedenitrificatie.Hetverzamelen
vangegevensoverdeparametersaanwezig inhetdenitrificatie-model.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Inhet650hagrotestroomgebiedvandeHupselseBeek (gelegentenoosten
vandelijnGroenlo-Eibergen)werdgedurendetweejarendeafvoervanstikstof,
fosfaat,kaliumennatriumgemeten.
Inditlandbouwgebiedkomengeenindustrie-enwoonkernenvoordiedirectof
indirectlozenopdeHupselseBeek.Deinwofrerdichtheidvandeplattelandsbevolkingisca.0,3 inwonersperhectare.
Nacorrectievoordebewonersdichtheidwerddegemiddeldejaarlijkseafvoeruit
ditgebiedberekendop:64kgN-ha-1,0,8kgP 2 0 5 .ha _1 ,90kgK20.ha ,129kg
Na20.ha~'en 196kgCl.ha- ,bijeengemiddeldewaterafvoervan363mm.jaar""1.
Hetisbijzondermoeilijkvasttestellenâe<lkdeelvandezeverliezenisontstaandoordirectelozingvandierlijkeafvalstoffen,run-off enuitspfceling.
Ruwgeschatwordtca.0,15kgP20$ha .jaar-1 doorrun-off endirectelozingbijgedragen.Voordestikstofwordtdedirectelozingopgrondvandehoeveelheid
ammoniakgeschatoptenminste6kgN-ha".jaar-1 of4%vandetotaleN-productie
indeorganischemest,terwijlca. 18%hiervandoordeuitspoelingverlorenzou
gaan.
Debemonsteringvanhetuitgeslagenwatervanhetgemaal"DeLeijen"isin
1973normaalvoortgezet.Ditvoorjaar iserw#ereenwatermeter aangebracht,
teneindeeventueeldehoeveelheid intelatenwater tekunnen,meten.Ditinlatenisindrogezomersnodigomdrinkwater tehebbenvoorhetvee.
Hetafgelopenjaar iseeninventarisatiegemaaktvandeveebezetting endeinwonerdichtheidvanditgebied.Degegevenshiervoor zijnvooreengrootdeel
verkregenmetmedewerkingvandeplaatselijkebedrijfsvoorlichters.Hetblijkt
datdeveebezetting ongeveer2,2grootveeëenhedenperhectareis.Varkenskomen
inhetgehelegebiedpraktischnietvoor,terwijleréënbedrijf ismetca.
2500legkippen.
Deinwonerdichtheid is0,3 inwoners,ha-1.Hierbijisrekeninggehoudenmetde
camping,dieinhetgebiedaanwezigis.
Sindsnovember 1972draaitookdeautomatischebemonsteringophetgemaal
vandepolder"DeHoogeWarren".Dezepolder ligtnabijOudega (Sm)enisongeveer460hagroot.Hierdoetzichdemoeilijkheidvoor,daternogalwatkwel
optreedt.Getrachtwordtdezekwelteschattendooreenwaterbalans temakenen
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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dezetevergelijkenmetdievanhetgebied "DeLeijen".
Vooruitlopend opdeplannenvoor 1974werdreedseenbegingemaaktmethet
bemonsterenvanregenwater.Metdecijfers,diedaaruitwordenverkregenzal
wordengetrachteenindruktekrijgenvanwateraanplantevoedende stoffen
metdeneerslagnaarbenedenkomt.
Erwerd in1973veelaandachtbesteedaanhetmakenvaneenfosfaatbalans
voorNederland.DitwordtgedaaninnauwoverlegmethetCBSinDenHaag,ten
behoevevandewerkgroep"Fosfaten",ingestelddoordesectie"Milieuchemie"
vandeKoninklijkeNederlandseChemischeVereniging.Eeneerstevoorlopige
indrukis,datdeP-balansvoordeNederlandselandbouwsterkpositief is,hetgeenzalresulteren ineengroteaccumulatievanfosfaatinhetbouw-engrasland.Ditzoukunnenleidentotgroterefosfaatverliezendoorrun-off.
Publikatie
G.J.KolenbranderenT.A.vanDijk.Eutrofiëringvanoppervlaktewater doorde
landbouwinhetstroomgebiedvandeHupselseBeek.Tweederapportineen
reeks,uitgegevendoordestudiegroepHupselseBeek,1973.
B.Plan1974
Injatyuari1974wordtgestoptmetdeautomatischebemonsteringvanhetgemaal"DeLeijen".Dezebemonsteringheeftdantweejaargedraaid endezeperiod
wordtvoldoendegeacht.Hetisdebedoelingderesultatenindevormvaneen
rapportsamentevatten.
Debemonsteringvanhetgemaalin"DeHoogeWarren"moetnogtenminsteeen
jaarwordenvoortgezet.
Erzalmeeraandachtwordenbesteedaandesamenstellingvanhetregenwater
inNederland.Daartoewordtop 15plaatsen,verdeeld overheelNederland,regen
waterbemonsterd engeanalyseerdopN0 3 ~,NH^"1",p t ,P04 3 ~,Cl",Na + enK + .
Bijeenintensiefgebruikvanorganischemeststoffenbestaatdekansdatde
uitspellingvanstikstofgroterwordt.Teneindeditonderpraktijkomstandighede
temeten,zalhetdrainwatervanverschillendeobjectenopdedrieorganische-s
bedrijvenijifcN^^M^onderzochtworden.

Achterzijde niet beschrijve
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Delysimeterproefisin1973volgensplanvoortgezet.
Devier lysimetersmetdelaagstegrondwaterstand (110cmb.m.v.),diein
1968overgeplaatst zijn,hebbenditjaarwatvandedroogtetelijdengehad.Dit
geldtinveelminderematevoordein1969ingevuldelysimeters;degrondwaterstand isdaarbijookhoger.Dezegrondwaterstandwordtconstantgehoudendoor
middelvanflessenvanMariotte.
Figuur 1toontdegemiddeldewaardevandeverdampingendedrainwaterproduktieoverdriezomers (15/3/'71-15/9/'73)c.q.driewinters (15/9/'7015/3/'73.Hieruitblijktdatzoweldeverdampingalsdedrainwaterproduktiehet
grootstisopdelysimetersmetdehoogstegrondwaterstand.Ditresulteert ineen
infiltratievan402mminhetzomerseizoenophetobjectmethogegrondwaterstand,
terwijldezewaardeslechts76mmisvoorhetobjectmetgrondwaterstand 110cm
b.m.v.
Hetblijktdatdestikstofuitspoelingvarieertvan2-12kgN.ha
en/ofwinterhalfjaar,bijeenbemestingsniveauvan250kgN.ha .jaar

perzomer

Figuur 2toontdeuitspoelingvanchloride.Indezomerspoelteropde
lysimetersmethogegrondwaterstand aanzienlijkmeerchlorideuitdanopdiemet
lagegrondwaterstand.Hetverlooptoontzeerveelovereenkomstmetdatvande
drainwaterproduktie indezomeruitfiguur 1.Opalleobjectenwordtviadebemestingendeneerslag evenveelchloorgebracht.Figuur 2laatziendathetchloride,
datindezomerbijlagegrondwaterstandennietuitspoelt,indewintermethet
drainwaterverdwijnt,zodatdesomvanzomer-enwinteruitspoelingvandeobjecten
60cm,85cmen110cmb.m.v.praktischgelijkis.Naarmateevenweldewatervoorraad inhetprofielgroter isdoorhogeregrondwaterstanden zalhetuitspoelenvan
hetchloridemeer tijftvragen.Ditresulteertvoorlopignogineenlagereuitspoelingvanchlorideophetobject35cmb.m.v.
B.Plan1974.
Hetonderzoekwordtopdezelfdewijzevoortgezet.
Achterzijde njet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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A.Verslagover1973.
Nitrificatie
DeremmingvandenitrificatiedoorDDwordtvoornamelijktoegeschrevenaandehoofdcomponentencis-entrans-1,3-dichloorpropeen.
IneenexperimentwerdheteffectvanDD,Telone,cis-entrans-1,3dichloorpropeen (c+t)ennevencomponentenuitDDopdenitrificatie
metelkaarvergeleken.Vandenevencomponentenwerdenonderzochtde
lichtefractiemeteenkookpunt
80°C,dezwarefractiemeteen
kookpunt >112°Ceneenmengselvan1,2-dichloorpropaanen2,3dichloorpropeen (1,2-dcpa+2,3-dcpe),alleineenconcentratieals
bij250ppmDD.Degrondwaarmeedeproefwerduitgevoerdwaseen
zandgrond (IB620)waaraan100ppmNindevormvanammoniumsulfaat
wasgegeven.Decomponentenc.q.fractieswerdenopgelostinhexaan
teneindeeengoedeinjectiemogelijk temaken.Uitgedrukt inprocenten
vandehoeveelheidnitraat indeonbehandeldegrondwerdennaincubatie
gedurende6maandenbij20°Cdevolgendepercentagesverkregen:DD31%,
Telone35%,c+t52%,lichtefractie89%,zwarefractie61%,1,2-dcpa+
2,3-dcpe 72%enhexaan97%.Uitdezeresultatenblijktdatindezegrond
metdegebruikteconcentratieookdenevencomponenteneenremmendewerking
hebbenopdenitrificatie.Opgemerktmoetwordendatbijcontroledezware
fractievoor 10%uittrans-l,3-dichloorpropaanbleektebestaan.
DesterkereremmingvandenitrificatiedoorDDenTeloneinvergelijking
metdehoofdcomponentenkanwordenverklaarduitdebijdragediede
nevencomponenten inderemmingvandenitrificatie leveren.Hetexperiment
isnognietafgesloten.
Eensoortgelijkexperimentwerduitgevoerdmeteenzavelgrondwaarbij
cis-1,3-dichloorpropeen,trans-1,3-dichloorpropeen,1,2-dichloorpropaan
en2,3-dichloorpropeenalsafzonderlijkecomponentenwerdengebruikt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr.

van

\

Onderzoekinstelling
Projectnummer

] H M X f e Ä C X X M / Projectverslag 1 9...

73

IB
214

Registratie nr.:

Na5wekenbedroegdehoeveelheidnitraatuitgedrukt inpercentage
vandehoeveelheidnitraatindeonbehandeldevoorDD2%,Telone5%,
cis-l,3-dcp29%,trans-1,3-dcp2%,lichtefractie98%,zwarefractie
93%,2,3-dcpe 98%,1,2-dcpa98%enhexaan96%.Uitdezeresultaten
blijktdatindezegrondbijdezeconcentratiedecomponentenuitde
fractiemetkookpunt <80°Cen2,3-dcpe en1,2-dcpaafzonderlijk
geeneffecthebbenopdenitrificatie.Dezwarefractiegeefteen
geringeremming.Opmerkelijk isdathetherstelvandenitrificatie
naontsmettingmetdecis-verbindingverderisgevorderd danbijde
trans-verbinding.
Hetonderzoekisnognietbeëindigd.
Ophopingscultures
Inglazenvaten,gevuldmetca.10kgzandgrond (IB620)werd
eenaantalontsmettingenkortnaelkaaruitgevoerd.Alsontsmettingsmiddelenwerdengebruikt:DD,Telone,cis-1,3-dichloorpropeen (1,3-dcp),
trans-1,3-dichloorpropeen,1,2-dichloorpropaaneneenmengselvancisentrans-3chloorallylalcohol.M.b.v.deplaatverdunningsmethode
werdennaelkeontsmettingopgrondextractagar debacteriënenactinomycetengeteld.Pasnadevierdeachtereenvolgendeontsmettingnamhet
aantalbacteriënafenwerdengeenactinomycetenmeergevonden
(verdunning 10")indegrondbehandeldmetDD,Teloneencis-1,3-dcp.
Hetaantalbacteriënenactinomycetenindegrondbehandeldmettrans1,3-dcpen1,2-dichloorpropaanbleefgedurendeachtachtereenvolgende
ontsmettingenopgelijkniveaumetdeonbehandeldegrond.Hetaantal
bacteriënindemetCAAbehandeldegrond lagvoortdurend ietshoger
danindeonbehandeldegrond.DoordatmetdetoedieningvanCAAtelkens
eenkleinehoeveelheidwater indegrondwerdgebrachtwasdegrondhier
vochtigerdanbijdeandereobjecten.
Nanegenbehandelingenwerdengewassengronddeeltjesopmoutagarplaten
uitgelegd.IndemetDDenTeloneontsmettepottenbleekeensterk
dominerendeschimmelaanwezigdieindemetcis-entrans-1,3-dichloorpropeenbehandeldevatenontbrak.
Microbiëleprocessen
DoordeheerVanBeusichem,eenstudentuitWageningendieeendeel
vanzijnpraktijkaanonsInstituutvervulde,werddeapparatuurbeproefd
dieontwikkeldwasomaandehandvanmetingenvanhetzuurstofverbruik
demicrobiëleactiviteit tebepalen.Doordegevoeligheidvandeelectrode
vooroverdrukendevertraagdewerkingalsgevolgvancondensvorming
opdemembraamvandeelectrodebleekdeapparatuur indezevormnogniet
tevoldoen.Ookbleekuitlateronderzoekdatmetdehorizontaleligging
vanvoordehelftmetgrondgevuldebuizenhetnietmogelijkwasombijde
voorgeschrevendoorblaastijd,hetoorspronkelijk zuurstofniveauterugte
krijgen.Aanenkeleverbeteringenwordtnoggewerkt.
Cellulose-afbraak
Glazenpottenwerdenvanbinnenbekleedmetfiltreerpapierengevuld
metaldannietontsmettegrond (250ppmDD).Eenzandgrond eneenzavelgrondwerdengebruikt.Tweevochtgehalteswerdenaangehouden,60%vande
Achterzijde niet beschrijver
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watercapaciteit enwaterverzadigd.Op foto'swerd hetverloopvan de
aantasting vanhet filtreerpapier vastgelegd. Inde onbehandelde zavelgrond (60%w.c.) bleek na 3weken het filtreerpapiervolledig te zijn
afgebroken terwijl indemet DD behandelde grond nog geennoemenswaardige afbraak te zienwas.Pasna 5maandenwas hier de afbraak
volledig. De afbraaksnelheid inde onbehandelde zandgrond was veel
lager dan inde zavelgrond. Het duurde ongeveer 5maandenvoordat hierin
deafbraakvolledig was.Indemet DD behandelde grond was op dat
moment het filtreerpapier nogmaar voor eendeel aangetast.Uit de
resultaten blijkt datde cellulolyse door DD sterkvertraagd wordt.
Indewaterverzadigde pottenviel pas na enigemaanden een geringe
aantasting waar tenemenwaarbij ook hier demet DD behandelde grond
duidelijk achter bleef.Vanuit depottenmet 60%w.c.werden gronddeeltjes uit de zone die grensde of gegrensd had aanhet filtreerpapier
uitgelegd opplatenbegaandeuit eenmineraal agarmedium waaroverheen
een filtreerpapierwas gelegd.Deuit deze gronddeeltjes ontwikkelde
cellulolytische micro-organismen verschilden sterk per object.Door
isoleren,reinkweken endetermineren zal gepoogd worden globaal eenbeeld
tekrijgen indeverschuiving inde cellulolytische microflora als
gevolg van DD behandeling.
Stikstofhuishouding op ontsmette kleigronden
Op drieproefveldenmetverschillende gehalten aan afslibbare delen
werd op drieverschillende tijdstippen eenontsmetting met 250 1DD/ha
uitgevoerd. Dehoeveelheid ammoniakstikstof die inhetvoorjaar (16maart)
op deze ontsmette grondenwerd gevonden bedroeg 10-20kg N/ha inde laag
0-40 cm. Tussen deverschillende zwaarteswasweinig verschil. Naarmate
later ontsmetwaswas het gehalte aanammoniakstikstof hoger. Inhet
stikstofonderzoek werden teven twee proefveldenvan de PD (PD IenPD V)
opgenomen.Op beide proefveldenwas op tweeverschillende tijdstippen
ontsmetmet 250 1DD/ha.Dehoeveelheid ammoniakstikstof inhet voorjaar
bedroeg opPD 1resp. 10en 6kg N/ha enopPDV resp. 22en 23kgN/ha.
Uit hetverloop vanhet gehalte aan ammoniakstikstof nade ontsmetting
konworden afgeleid datreedsvoor dewinter een zeker herstel van de
nitrificatiehad plaats,gevonden.
Aarmisvorming bij tarwe op ontsmette grond
Potproev.éii.

!

VP 1101.Onderverschillende vochtregimes (pF 3, 2, 1,5 en 1)werd een
zavelgrond ontsmet DD (1),Telone (2),cis-en tr'ans-l,3-dichloorpropeen(3),
de fractie uit DDbevattende de componentenmet kookpunt <80°C,de fractie
uit DD bevattende de componentenmet kookpunt >112°C en eenmengsel van
1,2-dichloorpropaan en 2,3-dichloorpropeen inconcentraties als bij toepassingvan 125ppmDD.Devochtregimes werden gedurende 2maanden gehandhaafd,
daarnawerd eenvochtgehalte bij pF 2aangehoudenvoor alle objecten.
De inzaaimet tarwe (Manella)gebeurde op drie tijdstippen,nl. direct,
eenweek en 3maanden na ontsmetting. De laatste zaaiing geschiedde met
gevernaliseerd zaad.
Eenvertraagde opkomstwerd waargenomen bij directe inzaai na ontsmetten op
grond met pF 3,behandeld met (1),(2)en (3).Ingrondmet pF 2kwam de
Achterzijde niet beschrijven.
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tarwebijdirecteinzaainietopengafbijinzaainaeenweek
eenvertraagdeopkomstbijontsmettingmet (1),(2)en (3).Bij
pF1,5en1wasdeopkomstdoordenatteomstandighedenopalle
objectenslechtvooralindepottenontsmetmet (1),(2)en(3).
Zeswekennaontsmettingwerdendepottenmetgeenofgeringe
opkomstbijgezaaid.Bijdebeoordeling eindjuniwerd ingeen
vandeobjectenaarmisvorminggevonden.Oppraktijkpercelenkwam
daarentegenhetverschijnselvanaarmisvormingditjaarvrijveelvoor.
VP1102TenbehoevevanVP1101werd indezelfdegrondenbij
dezelfdepFwaardennabehandelingmetDD (125ppm)desnelheidvan
verdwijnenvanDDaandehandvanresidubepalingenaancis-entrans1,3-dichloorpropeengemeten.IndegrondmetpF3wasna4wekengeen
residumeeraantoonbaar,indegrondbijpF2enpF1,5wasdatnaresp.
6 en10wekenhetgeval.
VP1103.GrondafkomstiguitverschillendeobjectenVP1085
(proefomtrentaarmisvorminginzomertarwe"Jufy",1972)werdopnieuw
ingezaaidmethetgevoeligetarweras"Manella"teneindedeinVP1085
gebruiktemiddelentetoetsenopeenmogelijkenawerking.Geenaarafwijkingenwerdengevonden.Indepraktijkpercelenwerddaarentegen
inwintertarwealstweedegewasnaontsmettingookditjaarweer
aarafwijkingengevonden.
VP1104.Metchloorallyalcohol,eenviachemischehydrolyseteverkrijgenomzettingsproductvan1,3-dichloorpropeenwerd eengrondontsmettinguitgevoerd.Degebruikteconcentratiesbedroegen20en40ppm.
Onmiddellijknaontsmettenvandegrond (dezelfdealsinVP1101)werd
ingezaaidmet"Manella".Eenvertragingindeopkomst,hetsterkstbij
dehoogsteconcentratiewerdwaargenomen.Bijdebeoordeling eindjuni
werdengeenaarafwijkingengevonden.
Veldproef
^IB 2025.Bijverschillendegroeistadia (3-8volgensdeschaalvan
Feekes)werd inwintertarwe"Manella"eenontsmettingmetDDuitgevoerd.
Indetarweopveldjeswaarbijstadium3,4en5wasontsmet,trad
aarmisvormingop.Deaarafwijkingenwarenernstigernaarmatededosering
hogerwas.Nastadium5tradbijontsmettingnogwelgroeireductieop
maargeenaarmisvorming.Eendoseringvan201DD/ha (8%vandenormale
dosis)bleekreedsaarafwijkingentekunnengeven.Incidenteel iseen
dergelijkehoeveelheidnogweleensaangetroffenindegrond inhetvoorjaarvolgend opeenherfstontsmettingmaarnooitineentweedejaarna
ontsmetting.
Deresultatenvandepot-enveldproevendedenhetvermoedenontstaandat
deinductievanaarmisvorminggekoppeld isaaneenbepaaldefaseinde
ontwikkelingvanhetgewas.Nastadium5bleekbijIB2025geeninductie
vanaarmisvormingmeermogelijk,terwijlderesultatenvandepotproeven
eenongevoeligheid inhetbeginvandegroeidoenvermoeden.Indezomer
werd tertoetsingvandezehypothesenogeenpotproefuitgevoerd.
VP1136.VoordezeproefwerddezelfdegrondgebruiktalsinVP1101.
Depottenwerdeningezaaidmetgevernaliseerd zaadvanhetras"Manella".
Bijdedoordesnellegroeielkaar snelopvolgendegroeistadiawerdmet
Achterzijde niet beschrijve
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dezelfde stoffen a l s in VP 1101 de grond ontsmet. Helaas bleek de door
meeldauw zwaar aangetaste tarwe ondanks de v e r n a l i s a t i e n i e t in de aar t e
willen komen, waardoor geen informatie over de t e toetsen hypothese werd
verkregen.
-Publikatle
G. Lebbink and G.J. Kolenbrander.
Quantitative effect of fumigation with 1,3-dichloropropene
mixfuris and with metham sodium on the s o i l nitrogen s t a t u s .
In p r e s s .
B. Plan 1974.
(1)Afrondingvanhetonderzoekomtrentderemmingvandenitrificatie.
(2)Voortzettingvanafbraakstudiesmetisolatenuitophopingscultures,
Onderzoeknaarhetverschilineffectvancis-entrans-l,3-dichloorpropeenonderlingentenopzichtevanhetmengselDD.
(3)Aanvullendonderzoektenbehoevevandekwantificeringvanhet
effectvanDDopdestikstofhuishoudingbijkleigronden.
(4)Verderonderzoeknaardefactoren,waardoorgrondontsmettingkan
leidentotaarmisvorming.Gedachtwordtonderanderenaanveldproevenwaarin
onder "gunstige"omstandighedenvoorhetverkrijgenvanaarmisvormingzowel
DDalsafzonderlijkestoffenofgroepenvanstoffenuitDDzullenworden
beproefd.
(5)OnderzoeknaarheteffectvanDDopalgemeneenspecifiekemicrobiëleprocessenzoalsbodemademhalingencellulose-afbraak.
(6)InteractieDDenanderebiocidenmetbetrekkingtotmicrobiële
afbreekbaarheid.
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Nitrificatie
Indeexperimententerbestuderingvanheteffectopdenitrificatiezoals
beschreveninhetverslagvanproject 214werdookMetamopgenomen.
Dedosisvoorzandgrond bedroeg400ppm,voorzavelgrond 200ppm.
Na6maandenbleekdenitrificatievoorzandgrondnogvolledig tezijngeremd.
Vanherstelvandenitrificatieindezavelgrondwas5wekennadeontsmetting
nognietstebespeuren.Ditgold trouwensookvoorDD.
Stikstofhuishoudingopontsmettekleigronden
Opdeproefveldenwaarheteffectvangrondontsmetting opdestikstofhuishoudingwerdbestudeerd,wasbehalveDDookMetaminhetonderzoekopgenomen
(zieverslag 214).Inhetvoorjaarbleekintegenstelling totDDinvrijwelgeen
vandeontsmetteveldenstikstof indevormvanammoniakmeeraanwezig.Denitrificatiewasvolledighersteld.
Stikstofhuishouding opontsmettezandgrond
OpeenproefveldvandePD (PD'.'II)hadbijtweeverschillendebodemtemperatureneenontsmettingmet4001Metam/haplaatsgehad.Eengedeeltewerdteruggeploegd eneengedeelteniet.Alleenbijnietterugploegennaontsmettingwerdnog
eengeringehoeveelheid ammoniakstikstofgevonden.Denitrificatiewasvrijwel
hersteld.Eenstikstofwinst tergroottevan 10kgN/hatenopzichtevandeonbehandeldewerdnoggevonden.Dezehoeveelheid stikstof (ongeveerdeflush)konbehoudenblijvendankzijdedrogewinter.
Opmerkelijk isdatt.o.v.denitrificatieMetaminveldexperimenteneengeheel
anderbeeldgeeftdaninlaboratoriumexperimenten.Deveelminderuitgesproken
remmendewerkingonderveldomstandighedendoetvermoedendattoxischeverbindingen
aldannietafkomstigvanMetamonderdezeomstandighedensnellerverdwijnen,b.v.
viauitspoelingofvervluchtiging.
Celluloseafbraak
Inhetexperiment terbestuderingvanheteffectvangrondontsmettingmetDD
opdeafbraakvanfiltreerpapierzoalsbeschreveninhetverslagvanproject214
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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wastevensMetamopgenomen.Beidegrondenwarenbehandeldmet400ppmAAMonam
(380gMetamnatriumper liter).Deafbraakvanhetfiltreerpapierwerdsterk
vertraagd.Indegrond op60%vandewatercapaciteitbleekMetamvergelekenmet
DDdeafbraaknogsterker teremmen.Ookhetaantastingsbeeld wasverschillend.
Uitdeopplatengelegdegronddeeltjes (zieproject 214)ontwikkeldezicheen
cellulolytischemicrofloradietotaalverschildevandiebijDD.Integenstelling
metDDgafMetamindemetwaterverzadigdeobjectengeenremmingvandeafbraak.
Algemeenwordtaangenomendatdeafbraakvancelluloseindegrondvooraldoor
schimmelsgeschiedt.HetisbekenddatMetamintegenstellingmetDDuitgesproken
fungidideeigenschappenheeft.Uithetuitschakelenvaneengroteregroepschimmels
doorMetamzouhetverschilineffectopdeaantastingvanfiltreerpapierverklaarc
kunnenworden.Onderanaërobeomstandighedengeschiedtdeafbraakvancellulose
voornamelijkdoorbacteriën.OnderdezeomstandighedenheeftMetamintegenstellinj
metDDgeeneffectopdeafbraak.DitdoetvermoedendatDDeensterkerebactericidewerkingheeftdanMetam.Eenaanwijzinghiervoorwerdookverkregeninophoping:
cultureswaarnaherhaaldetoepassingvanDDhetaantalbacteriënafnamennaherhaaldetoepassingvanMetamhetaantalbacteriëntoenam.
Publikatie
G.LebbinkandG.J.Kolenbrander.Quantitativeaspectsoffumigationwith1,3-dichlo
propenemixturesandwithmethamsodiumonthesoilnitrogenstatus.
B.Plan1974
Hetonderzoekprogramma omtrenttyetamzalzoveelmogelijkafgestemdwordenop
hetonderzoekprogrammavanDD.Uithetplan 1974vanproject214zijndevolgende
puntenovergenomen:
(1)Afrondingvanhetonderzoekomtrentremmingvandenitrificatie.
(2)Aanvullend onderzoektenbehoevevandekwantificeringvanheteffect
Metamopdestikstofhuishoudingbijzand-enkleigronden".
(3)OnderzoeknaarheteffectvanMetamopalgemeneenspecifiekemicrobiële
processenzoalsbodemademhaling encelluloseafbraak.
(4)InteractieMetamenanderebiocidenmetbetrekking totmicrobiëleafbreekbaarheid.

Achterzijde niet beschrijver
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Opverzoekvanpractijkzijde-viairY.BakkereningJ.Riswerdonderzoekgedaanovereeneventueelbestaandeinvloedophet
Pw-getalvantemperatuur envochttoestandvandegrondbijverschillendeinwerkingstijden.
Grondmonstersafkomstigvandeproefboerderij "DeKandelaar"
van
inde0.Flevoland
proefobjectenzonderfosfaatbemesting
enmet-jaarlijksetoedieningvan 160kgP2O5 (superfosfaat)perha,
werdenbijvochttoestandenvan30,60en90%vandeverzadigingswaarde
enbijtemperaturenvan2,15en30°Cgedurende2tot 16wekenbewaard.Vangeenvandegevarieerdefaktorenwerdenigeinvloedvan
betekenisophetPw-getalgevonden.Welbleekdetijdvandrogen
vandemonsters (bij35°C)nabeëindigingvandeproefverschillen
tussendePw-getalwaardentegeven.Erdientduseenvastedroogtijd
inachttewordengenomen.
OpverzoekvanhetConsulentschapvoorBodem-,Waterbeheersingsenbemestingsvraagstukken teWageningenwerdnaaraanleidingvaneen
suggestievandeheerN.P.Borst-ConsulentschapvoordeAkkerbouw
teSchagen-nagagaanofvoorgraslandopkalkhoudende zeekleigronden
dePw-getalmethodemogelijkbetereinformatiegeeftoverdebeschikbare
hoeveelheid fosfaatindegronddandeindepraktijktoegepasteP-ALmethode.HetwasdeheerBorstopgevallen,datopdezegrondenin
Noord-HollandhetgrasbijeenhoogP-AL-getalnogpositiefopfosfaatbemestingreageerde.Hetgraslandonderzoek,uitgevoerd indejaren
1947en 1948,steltinstaatdeP-AL-enPw-getalmethodemetelkaarte
vergelijken.Opgrondvandezevergelijkingkannietgezegdworden,
dathetPw-getalterzakebetereinformatie geeft.Dezeconclusie
stemtovereenmetdeeerderopgedaneervaring,dathetPw-getalinhet
algemeengeenbetereindicatievanhetbeschikbarefosfaatopgrasland
geeftdanhetP-AL-getal,
B.Plan1974
Afsluitenvanhetonderzoekenpublicerenvanderesultaten.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

IB
98
Fluctuatiesvandevruchtbaarheidvande
grondontstaanonder invloedvanhetweer,
alsoorzaakvanverschilleninjaarlijkseopbrengsten.

Onderzoeker(s)

inp.J.Ris

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider

dr.H.vanDijk

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' ->) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 > ->.

Stikstofbemestingsadviezenblekenslechtsmatigdoeltreffend
tezijnalsdezeopbasisvaneenbepalingvanmineralestikstof (Nmin.)
indegrond (vlg.CotteenKahane)perperceelwerdenopgesteld.
Deresultatenmetwintertarwevan41N-hoeveelhedenproefvelden
(serie84indejaren1967-1972)steldeninstaateenvergelijkingte
makentussenopbrengstenverkregendoorwelenniettoepassenvan
grondonderzoek.Deopbrengstenverkregenmet"optimale"N-giften,
afgeleiduithetNm£n-gehaltevandegrondvandebetreffendeproefpercelen (inmaartbemonsterdtoteendieptevanln)warenslechts
weinigennietsignificanthoger (l,2q/ha.)dandeopbrengstenbij
degemiddeld optimaleN-giftvan90kg/ha.
DezeuitkomstwilnognietzeggendatdetoegepasteN-bepalings
methodenietvanwaardeis.Debetekenisvandebepalingisnl.juist
duidelijkgeblekendooreensamenhang (r=+0,62xxx)diegevonden
istussenmineraleNindegrondenderelatievetarweopbrengsten
zonderNvande41proefvelden,dieinde6verschillendejarenop
sterkuiteenlopendegrondsoortenwarenaangelegd (zand-,dal-,kleienlössgrond).Ookdeabsoluteopbrengstenzonder stikstofbemesting
vertoondeneenbetrouwbaarvaststaandesamenhangmetmineraleNin
degrond (r=•«•0,58xxx)InhetalgemeenbetekendeeenhoogN m ^ n< gehaltevandegrondinhetvoorjaarduseenbetereN-voorzieningvan
hetgewastijdensdegroei,alkwamenerperceelsgewijzeafwijkingen
voor.
Omdezeredenkandehoeveelheid beschikbareNindegrond,
inhetvoorjaarbepaald-bijvoorbeeldviastel-selmatigebepalingen
opstanddaardplekken-goedgebruiktwordenbijdehuidigewijze
vanadviesgeving,dieniaiopafzonderlijkepercelen,maarlandelijk
ofregionaalisgericht.
In1973werdhetonderzoek (serie84)voortgezetmetaardappelen
(7N-hoeveelhedenproefvelden opzand-,dal-,zeeklei-enlössgrond).
Deinjunieninaugustusvoordeloofontwikkelinggegeven
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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standcijferswerdenperproefveldvereffend,perobjectin%vandemaximalestanduitgedruktenvervolgens inverbandgebrachtmetdetotale
hoeveelheid stikstof (SO m hoeveelheidkunstmest-Nenminerale
bodem-N;delaatstebepaaldomstreeks 1maarten1juniindelagen
0-30en0-60cm).Despreiding tussenderesultatenvandeverschillende
proefveldenronddegemiddeldeN-curveiseenmaatvoordedoeltreffendheidvandetoegepasteN-bepalingsmethodeenkanvergeleken
wordenmetdespreiding dieontstaatalsuitsluitend kunstmest-N
inbeschouwingwordtgenomen.Despreidingbleekminimaalinhetgeval
datdeinjuni indelaag0-60cmbepaaldehoeveelheidmineraleN
inrekeningwasgebracht.Vooreenvrijwelmaximalegroei (95%)was
in1973intotaalca.340kgN/ha (bodem-+kunstmest-N)nodig.De
aardappelopbrengstenwerdenopeenzelfdewijzegezamenlijkbewerkt.
Deknolbleekminder zwareeisenaandeN-voeding testellen:voor
95%vandemaximaleknolopbrengstwas ia.100kgN/hamindernodig
(nl.ca250kgN/ha).
Infebruariwerdhetjaarlijksestikstofbemestingsadviesuitgebracht.Geadviseerdwerdgranen20kgN/haminderdannormaaltegeven.
Devoorafgaandewinterwasdroogeninovereenstemmingdaarmeewerden
opdeN-proefveldenteHeino,HornhuizenenBeertahogeNm£n_-gehalten
indegrondaangetroffen.
Deover1972verkregenopbrengsten enresultatenvangrond-en
gewasonderzoekvandemeerjarigeN-hoeveelhedenproefveldenopbouwlandengrasland (serie20)werdenverwerkt.Uitkomstenvandeproefveldenopbouwland -vanafjaarvanaanleg-werdengebruiktomeen
schatting temakenvandehoeveelheid stikstof,opgenomendoorhet
gewaszondergebruikvankunstmest-N (tenbehoevevanberekeningen
inzakemogelijkhedenvandebiologische landbouw).Opkleigrondbedroegdeonttrekking zonderkunstmest-N,gemiddeldoverdriegewassen
(aardappelen,tarweenhaver)indeafgelopen17à19jaren62kgN/ha
(vooraardappelen,tarweenhaverresp.60,70en55kgN/ha). Opzandendalgrondwasdeonttrekking lager,gemiddeld 48kgN/ha (voor
aardappelen,roggeenhaver;afzonderlijkresp.61,38en38kgN(ha).

Publikatie
Anoniem.Verwachtingvandestikstofbehoeftein1973:Geefgraneneen
lichterestikstofbemestingdannormaal.
Diverselandbouwbladen (persbericht).

B. Plan1974
(1)Voortzettingvannegenmeerjarigestikstofproefvelden(zes
opbouwland endrieopgrasland).
(2)Voortzettingvanserie84:zevenproefveldenmetaardappelen
enzevenproefveldenmetsuikerbietenopverschillendegrondsoorten.
(3)Bewerkingvanresultaten.

Achterzijde niet beschrijven.
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Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
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Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

,

,) .

ir

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

ƒ
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Alsvoortzettingvanonderzoekvandr„F.vanderPaauwbestudeert eeninterne
werkgroep ineenveeljarig onderzoekaanaardappelenopzand,zavelenzwarezeekleideinvloed,diehetweer ineenvoorafgaandeperiodeviazijneffectenten
aanzienvandebodemvruchtbaarheid uitoefentopgroeienopbrengst.
Dewerkgroepkwam8meibijeenenbesprako.a.dedoordeledenuitgebrachte
verslagenover 1971.DeN-mineralisatiewasdatjaarzowelinlentealsherfst
sterk.Medehierdoorwerdaanhetbeginvandegroeiperiodeopwelennietbemeste
objectenveel stikstof indegrond aangetroffen,waardoor eensnellegroevande
aardappeleiV^Deoewortelingwasin1971normaal,dezuurstofaanvoervoldoende,
terwijldestructuurvanhetproefveld opzwarekleitengevolgevandeverplaatsingnaar eenanderperceel slechtwas.
Deverslaggevingover 3972kwam,o.a.doordepersoneelsinkrimping,nog
maar tendelegereed.Hetwortelgewicht indeondergrond bleekdatjaaropde
zand-enzavelobjectennietdoordeN-bemestingbeïnvloed tezijn,wellichtdoor
daartoeonvoldoenderegenval.Dezuurstofdiffusiewasopdezandgrond in1972
groterdanin1971;opdezavelwasechterhetomgekeerdehetgeval.
Hetproefveld inHornhuizenmoestaanheteindvanhetgroeiseizoenworden
opgehevendoorverkoopvandeproefboerdeij.InHeinomoestdoordemoeilijkeverkrijgbaarheidvangoedpootgoedhetrasVoranvervangenwordendoorPrevalent.Dezestorendewijzigingen,tezamenmethetverstrijkenderoorspronkelijkvoorhet
projectgesteldeperiodevan 32jaar,dedendewerkgroepbesluitenomdewaarnemingeneind 1973tebeëindigen.
Deopkomstvandeaardappelenwasdoorkoud ennatweeraandelatekant.
Daarnavolgdeechtereenvoorspoedigegroeizonder ziekteverschijnselen.Degebruikelijkewaarnemingenvondenweerplaats.Deaëratiebleekopdezand-enzavelgrond
in1973watslechterdaninhetvoorgaandejaar.Hetwortelgewicht indeondergrond
teHeinoreageerdenupositiefopdebemesting,inHornhuizenwerddaarentegengeen
reactiewaargenomen.
OpverzoekvandeCoördinatiecommissieLandbouwmeteorologienamdeprojectleiderdeelaanengafhijcommentaaropdeopzetvandeproefenquêteoverhetinons
land lopendelandbouwmeteorologischeonderzoekendebehoeftenvanhetlandbouwkundigonderzoekaanmeteorologischekennisenkunde.
\
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B.Plan1974
Voltooiingdoordeledenvandewerkgroepvanhundeelverslagen
1972en 1973.
Voorzovernodig zorgtiederliddatdedoorhemsinds1961 ten
behoevevanditprojectverzameldegegevensopoverzichtelijkewijze
wordenverzameldintabellenen/ofweergegeveningrafieken.Hij bestudeertdaarnadeeventueleverschillenvandezegegevenstussende
verschillendejarenopeenzelfdegrondsoortentrachtzeteverklaren.
Overlegoverdemeestgeschiktemethodevanbewerkingvoorhet
gehelecijfermateriaalenzomogelijkeenbeginvandezebewerking.

Achterzijde niet beschrijv
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282
Onderricht inmethodenvanonderzoekenvan
bewerkingderverkregenresultaten

Registratie nr.:

ing.J.Ris,ing.B.vanLuit
dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 ' 3 .

Erwerd eensyllabusgeschrevenvooralmetdebedoelingomstudentendöidelijk
temakenopwelkewijzebemestingsonderzoekkanwordengedaanenhoetoteenverantwoordeinterpretatievanresultatenresp.opstellingvaneenadviesschemakan
wordengekozen.
HiermeewerdvoldaanaaneenverzoekvandeLandbouwhogeschool teWageningen
uiteentezettenopwelkewijzedoorhetIBadviesschema'svoordebemesting?-op
basisvangrondonderzoek-zijnopgesteld.Aandehandvandezesyllabuswerdgedurende3wekeneencursusgegevenaanvijf studenten,afkomstiguitGhana,
Thfeilanfl,Indonesië,ArgentiniëenMexico.Inhetbijzonderwerdhierbijaandacht
gegevenaanhetonderzoekdatnodig isenaandeproblemendiezichbijdebewerking
vanhetcijfermateriaalkunnenvoordoen.Praktischeoefeningenwerdenuitgevoerd
metbehulpvan22voorditdoelopgesteldewerkstukken.
De3wekendurendecursuswerdbeslotenmeteenexamen (i.v.m.eenteverkrijgenMSc-graad).
Publikatie
J.RisenB.vanLuit.Theestablishmentoffertilizerrecommendations onthebasis
ofsoiltests.InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Haren,1973
B.Plan 1974
Voorbereidingvoornieuwecursus.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

AFDELINGBEMESTINGINDELANDBOUW

PROJECTVERSLAG
IB
163
Hulpbijonderzoekvanandereinstantiesen
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dr.ir.K.W.Smilde,ir.J„Prummel,ing.H.Loman,ing.J.Lubbers,
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Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,,
,, -materieel f

Seml-directe kosten

Registratie nr.:

f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73.

(l)BijdeadviseringopbasisvangrondonderzoekwordthetK-getal
opeendunnebouwvoorgelijkgewaardeerd alsopeendikkebouwvoor,
hoewelinheteerstegevalminderkaliterbeschikkingstaat.Ineen
vakkenproefblekenaardappelenbijeendunnebouwvooe (12cm)meer
kaligebrek tevertonendanbijeendikkebouwvoor (24cm).Deopbrengstdepressie zonderkalibemestingwasinheteerstegevalsterker.
Bijeenbouwvoorvan12cmwasdekalibehoefteongeveer 100kgK2O
perhameerdanbijeenbouwvoorvan24cm. Volgensdezegegevenszou
menbijdeadviseringrekeningmoetenhoudenmetdebouwvoordikte.
Eenherhalingvanhetonderzoekin1973heeftnietaanzijndoelkunnen
beantwoorden,omdat,bijgeenvandebouwvoordiktendemaximaleopbrengst
werdbereikt.Eeninteractietussendekalibemesting endebouwvoordikte
konzodoendenietwordenvastgesteld.
(2)Indemaandaugustuskwamdeliteratuurstudieovergecondenseerde
fosfaten'gereed.Hetdoelvandezeliteratuurstudiewasbetergeïnformeerdtegerakenoverhetbelangenhetgedragvangecondenseerdefosfaten
bijgebruik indelandbouw.Deontwikkelingvandiversegecondenseerde
fosfatenheeftproduktènopgeleverd dieduidelijkelandbouwkundigekwaliteitenbezitten.Zeverschillennietalleeninchemischeeigenschappen,
maarookinhunstructuurformule.ZowordendevoordelandbouwbelangrijksteProduktenonderscheiden:metafosfatenmetkleineringstructuren
(algemeneformuleMe n (Pn03n))e n polyfosfatenmetrechteketenstructuren
(algemeneformuleMe n +2(Pn03n+ ^)). Bijdezelaatstekandecondensatiegraadnallewaardentussen 1enongeveer106aannemen,Indemoderne
ontwikkeling inAmerikaspelendepolyfosfatenmetrechteketenstot10Patomeneengroterol,hetgeenverbandhoudtmethunoplosbaarheid.De
Produktenvormenvaakmengselsvanortho-,pyro-,tripoly-,tetrapoly-,
pentapolyfosfaat,enz.DeproduktievaneenvormigeProduktenvancalcium-,
natrium-,kalium-enammoniumpolyfosfaten iseveneensmogelijk.
InAmerikahebbenvooraldeammoniumpolyfosfatenbijgebruik invloeibarevormbewezenwaardevollemeststoffen tezijnopdiverse grondenenvoor
diversegewassen.Maarookalsvastemeststoffen zijndezeammoniumpolyAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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fosfateninhunwerkingvaakgelijkaanofzelfsbeterdanmonoammonium- ,
fosfaat,monocaleiumfosfaatcfdicalciumfesfaat.Doorhunbyzondere
eigenschappen (dragersvanspoorelementen,oplossendewerkingt.o.v.Al
enFe)kunnengecondenseerdefosfatenopbepaaldegrondenzelfs
superieur zijn.Bijhunwerking spelendebiologischeactiviteitvande
grondendetemperatuur eengroterol,daarhydrolysetotorthofosfaat
essentieelis.OokdepHspeelthierbijeenbelangrijkerol,maarde
polyfosfatentoondeneengoedewerking-opdiversegrondenineenbreed
pHtraject.GeziendevelegunstigeervaringenzouookonderNederlandse
omstandighedeneengunstigresultaatvansommigepolyfosfatenkunnen
wordenverwacht.
(3)DoorPA,Kali-MijenIBwerdenin1973tweeproefveldenmet
rooitijdeninfabrieksaardappelenaangelegdomnadereinformatiete
verkrijgenoverdeNxK-interactiegedurendehetgroeiseizoen,vooral
inverbandmetdeproduktielaatinhetseizoen (september).Naarmate
erlaterwerdgerooid, werdhetnadeligeeffectvaneenhogeN-gift
steedskleiner.OpGV133,waarinseptemberdeproduktiegemiddeld
13tonha~lbedroeg,werdbijdeeindoogst (8oktober)hethoogsteuitbetalingsgewichtverkregenbijdehocgsteN-gift (320kg). Hetproefveld
AGM 154hadop22augustustelijdenvaneenzwarenachtvorst.Daardoor
werdhierdeproduktieinseptemberbeperkttot4tonha~l|.Mededoor
denachtvorstbleefde"eindsprint"vandehogereN-trappenachterwege
zodathethoogsteuitbetalingsgewichtwerdverkregenbijdelaagste
N-gift (80kg). Opbeideproefveldenwerdhetfabrieksgewichtweinig
beïnvloed,doordekalibemesting.Eriseentendensdatdekalibehoefte
gedurendehetseizofenietstoeneemt.Hetonderwatergewichtwerdzowel
doorN-alsdoorK-bemestingduidelijkverlaagd.
(4)Indeveldproefmetgekorreldeschuimaarde,dieinheteerste
jaareenwerkinggaftezienvan90%eninhettweedejaarvan 110%ten
opzichtevannatteschuimaarde,werd in1973zomertarweverbouwd.De
relatievewerkingvangekorreldeschuimaardewasinditproefjaariets
beterdandievannatteschuimaarde.
(5)LandbouwenOntwikkeling,hetverkoopkantoorvanMaërl»claimt
voorzijnprodukteenaantaleigenschappenwaardoorMaërlsuperieurzou
zijnaanoverigekalkmeststoffen.Omdittetoetsenwerdenhuneigen
proevenstatistischbewerkt.Vanderuim75proevenkonopdertienproefveldeneenvariantieanalysewordenuitgevoerd.Slechtsopdrieproeven,
namelijkmetsuikerbieten (biet),metslabonen (bonen)enmetsnijmais
(kolf)konwordenvastgestelddattenminsteéénvandetweeMaërlobjecten
betrouwbaarhogereopbrengstengafdaneen(magnesium)kalkmeststof.
EriadusgeenredenaantenemendatMaërltenopzichtevanandere
kalkmeststoffeneenbeterewerkingheeft.
Publikaties
H.Loman.Maërlkoraalalg,eenkalkmeststof metsuper-ieureeigenschappen?
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota4(1973).
J.Lubbers.Gecondenseerdefosfaten.Eenliteratuurstudie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,ref.no.0108-1973 (1973).

Achterzijde niet beschrijve
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:
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Registratie nr.:

B.Plannen1974
(a)Herhalingvanhetonderzoekoverdeinvloedvandebouwvoordikteopdekalibehoeftevoorhetgewas.
(b)EindverslagvandeNK proevenmetfabrieksaardappelen.
(c)EindverslagIB 1764(gekorreldeschuimaarde).

Achterzijde niet beschrijven.
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389
Diagnoseenvastleggingvanverschijnselenvan
gebrekenovermaat inland-entuinbouwgewassen

Registratie nr.:

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

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde,dr.ir,J,vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

TenbehoevevaneeninternationalecursusvanhetInternationaalAgrarisch
Centrumwerdendediaseriesvansla,tomaat,augurk (komkommer)enpaprikaopnieuwvermenigvuldigd.
Verschijnselenvangebrekenovermaatwerdenbijsnijchrysant (Spider)in
voedingsoplossingenbestudeerd.Symptomenvanstikstof-,fosfor-,kalium-,magnesium-,mangaan-,ijzer-enzinkgebrek,envanstikstof-,borium-enzinkovermaatwerdenbeschrevenengefotografeerd,
Publikaties
W.A.C.NederpelenM.Mostert.Gebreksverschijnselenbijchrysantopwatercultuur.Proefstn„Groenten-fruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.(z.j.)
10pp.
B.Plan1974
Symptomenvanzwavel-,borium-,koper-enmolybdeengebrekenvanmangaanovermaatbijchrysanttrachtenvastteleggen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoeker(s)
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197
Despoorelementenvoorziening vanplantenop
veensubstraten

Registratie nr.:

dr.ir.K.W.Smilde,ingB.vanLuit

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f

Semi-directe kosten

ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Ineenpotproefmetbolsterveen (pH-KCltraject3,9-6,2)werdendereacties
vansnijchrysanten (cv.Spidersuperwhite,Indianapoliswhite,pinkMarble)en
potchrysanten (cv.Neptune,PrincessAnnsupreme,yellowMandalay)optekorten
aanresp.B,Cu,MoenFebestudeerd.Deenigesymptomendiewerdenwaargenomen
wanneerdezeelementennietwerdentoegediend,warendievanFe-gebrek,enwel
bijdehoogstekalkgift (pH-KCl6,2).Integenstelling toteerdergenomenproevenmetcv.Neptune (verslag 1972)werdgeenCu-gebrekwaaEgenoWfn.Degegevens
overdeaantallenbloemenvanverschillendeafmetingenmoetennogwordenbewerkt.
Dehoudbaarheidvandebloemindevaaswerdnietdoordebehandelingenbeïnvloed.
Eenproefmetdechrysantenvariëteiten SpiderenIndianapolis op"Finpeat",
weinigverteerdFinsbolsterveen,bijpH-KCl6,3weesuitdatFe-gebreknietkon
wordenvoorkomendoortoedieningvanfritFTE32 (2,66%Fe).Daarentegenbleek
chelaatFe-EDDHA (Fe138;5%Fe)reedsbijeengiftvan 16mg/leenvoldoendewerking tebezitten.Deresultatenwerdenbevestigd ineenvolgendeproef,waarin
behalveFTE32 (2,66%Fe)ookFTE54(27%Fe)wasopgenomen)Geenvanbeidefrittenhad eenvoldoendewerking,ooknietbijlagerepHwaarden (pH-KCl5,4).
Despoorelementbehoeftevandesierboomgewassen Hypericum hoókerianum,
Ribes
aureum en Chamaecyparis lawsoniana columnaris
opbolsterveenwerd instudiegenomen.InhetpHKCl-traject3,2-5,6werdheteffectvanmogelijketekortenaan
resp.B,Cu,Mo,Mn,ZnenFeopdegroeibestudeerd.Mo-gebrekwerdwaargenomen
bij Hypericum en Ribes indeO-MoobjectenbijpH-KCl3,2,Fe-gebrekbij Ribes
en Chamaecyparis indeO-FeobjectenbijpH-KCl4,0enhoger,B-gebrekbij Ribes
indeO-BobjectenbijpH-KCl4,0 enhoger.Fe-gebrekkonnietwordenvoorkomen
metFe-EDTA;Fe-EDDHAbleekveelwerkzamer tezijn«Deopbrengstresultaten zijn
nognietbewerkt.
Publikaties
K.W.Smilde.Tracenutrientrequirementsofsomeplantspeciesonpeatsubstrates.
Proc.4th.Int.PeatCongr.Otaniemi,1972,3:239-257.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B.Plan1974
Voortzetting onderzoekmetsierboomgewassen.
Publikatieresultatenonderzoekmetchrysanten.

Achterzijde niet besçhr
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IB
219
Optredenvankoper-enzinkgebrekingewassen
enrasseninland-entuinbouw

Registratie nr.;

dr.ir.K.W.Smilde,ing,B,vanLuit

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Opdekoper-stikstofproefveldenmetzomertarweinhetkleigebiedvanNoordGroningenzijnookbijlagekopertoestand (Cu-HNOß<3dpm)totdusverregeen
effectenvanCuwaargenomen (zieookverslagover 1972).DeresultatenvanonderzoekinnoordwestDuitslandkondennietwordenbevestigd.
Dekorrelopbrengsten (inkg/are)voordebeidein1973aangelegdeproefvelden
wordenintabel219-1vermeld.
TABEL||?-I.Korrelopbrengsten (kg/aredrogestof),zomertarweproefvelden
IB2057 (Cu-HNOg3,1)enIB2058 (Cu-HNOg3,4)
=T
IB2057,kgCu.ha
IB2058,kgCu.ha-1
10

0
80kgN.ha!
120kgN.ha"1
160kgN.ha,
160kgN.ha '+CCC

42,0
40,5
40,0
46,0

41,6
40,8
40,0
46,3

44,2
42,8
39,4
44,5

10
47,9
52,2
52,2
54,0

51,9
55,1
54,1
52,5

51,3
51,0
51,6
50,2

Deresultatenvanwiskundigebewerkingmoetenwordenafgewachtalvorensconclusies teteekken.
B.Plan1974
Publikatievanderesultatenvanpot-enveldproevenwaarnahetprojectkan
wordenafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vërvolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
220
Spoorelementproblemen indebosbouw

Onderzoeker(s)

dr.ir.K.W.Smilde

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 ' 3 .

Debuizenproefwaarinheteffectvanstikstofenfosfaatbijtweegrondwaterstandenopdegroeienchemischesamenstellingvangrovedenwordtbestudeerd,is
ditjaargeoogst.Deresultatenmoetennogwordenbewerkt.Ookinditgroeiseizoenreageerdendedennensterkpositiefopstikstof enfosfaatennegatiefop
eenhogegrondwaterstand.Eenhogestikstofbemestingleekooknuweerheteffect
vadegrondwaterstandtenivelleren.
DeproefmetDrentsebosgronden (+bolsterveen)endouglasalstoetsgewaswerd
herhaald (zieverslagover 1972).SymptomenvanCu-gebrekwerden,integenstelling
tothetvoorafgaandeproefjaar,nietwaargenomen.
Ineenaanvullend onderzoekbleekdatdeonderdezeomstandighedenoptredende
chloroseafdoendekonworden bestredendooreensgœsr10dagenmeteen0,5%Fe-EDTA
oplossing tespuiten.Bespuitingmeteen0,03%-oplossingvanI^MoO^hadgeeneffect.Dechlorosevandenaaldenvandouglasopdezebosgrondenmoetdaaromin
hoofdzaakaanFe-gebrekwordentoegeschreven.
Hetonderzoekoverdefosfaat-enkalkwerkingbijverschillendegewassenop
degrondmetovermaatZn(Neerpelt-België)werdvoortgezet (zieverslagover 1972).
Indepotproefbleekdenawerkingvanfosfaatbijslaenmaisgoed tezijn.
EenGrieksegastmedewerker,deheerP.H.Koukoulakis,heeftinditkaderdereactiesvanverschillendeanderegewassen-tomaat,mais,katoenenSoedangrasopfosfaat enkalkbestudeerd.Evenalsstamsloboonenalareageerdenooktomaaten
katoenweinigofnietopfosfaat indienaandegrondmetovermaatZngeenkalkwerd
toegediend.DeZn-gehaltenvanhetgewasbereiktendaarbijwaarden tot3000ppm.
MaisenSoedangrasreageerdendaarentegenwelopfosfaatinafwezigheidvankalk,
maaraccumuleerdenminderZn(tot 1000ppm).Erisweinigredenteveronderstellen
datdehierbeschrevenZn-overmaatprimaireengevolgisvanvastleggingvanfosfaatindegrond,leidend totP-gebrek.EenduidelijkedalingvanPwtreedtpasop
bijhoeveelhedenZndieaanmerkelijkhoger zijndandie,aangetroffenindegrond
teNeerpelt.Wellijktdebehoeftevanhetgewasaanfosfaattoetenemenbijeen
overmatigaanbodvanZn.HetZn-gehaltevandegrond,bepaald (ineen1.1:10verhouding)door extractiemet IMammoniumacetaat (pH7),bleekgoed tecorrelerenmet
hetZn-gehaltevandegrond.
Ophetproefveld teNeerpeltwerdensterkereactiesopfosfaatgeconstateerd
inmais.Deopbrengstenmoetennogwordenbewerkt.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr. 1

van p r o j c c t b c s J i i i j v i n g / projectverslag 19 . - 7 3

Onderzoekinstelling

IB

ProjectnUmmer

220

Registratie nr.:

Publikatie
P.Koukoulakis.EffectsofP-Zn interactionandlimeonplantgrowthinthepresence
ofhighlevelsofextractablezinc.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.4-1973
(1973)65pp.
B.Plan1974
Publikatieresultatenbuizenproefgroveden.
HerhalingpotproefmetdouglasopDrentsebosgronden.
Voortzettingproefveld teNeerpelt,proefgewasgerst.Samenvattingresultaten
proevenopgrondenmetZn-overmaatpublicereninPlantandSoil.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTBESCHRIJVING
* ) Onderzoekinstelling

IB
296
Bruikbaarheidvanrioolslibalssubstraat
voor loofhoutsoorten

Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)
dr.ir.K.W.Smilde
Projectleider
Afdelingshoofd
dr.ir.K.W.Smilde
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met : i r . S . d e H a a n e n d r . W. v a n D r i e l
— veelvuldig overleg met

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

(IB)

: BosbouwproefStstion

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn:

Verlenging

Plaats(en) van uitvoering
IB-terrein,proeventeveldeBosbouwpr.
Jaar van aanvang
1974
Vermoedelijke duur
5 jaar
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar ƒ 2 5 . 0 0 0 , —
(personeel + materieel)per
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel
15 mandagen p e r j a a r
— Middelbaar personeel
15 mandagen p e r j a a r
— Lager personeel
mandagen
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Afgesloten
Vervolgd met

jaar

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen :
— Engels

Frans

— Duits

Utilizationofsewagesludgeasasubstrateforbroad-leaved
treespecies

L'utilisationdesbouesd'égout commesubstratpourlesarbres
feuillus

AnwendungvonKlärschlammalsSubstratfürLaubbäume

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Overdetoepassingvanrioolslib indebosbouwismaarweinig
bekend.Ompraktischeredenen (moeilijketoegankelijkheid,stankproblemen)biedttoepassing inbestaande (recreatie)bossenweinig
perspectieven.Deehemi-schesamenstellingvanrioolslibmaakthet
materiaalongeschiktvoorgebruikinnaaldbossen-.-Wellijkthetzinvolnategaanofbeplantingvanrioolslibstortterreinenmetloofhoutmogelijkis.
^B.Motivering
Dooruitbreidingvanhetaantalzuiveringsinstallatiesneemtde
produktievanrioolslib sneltoe.Hetwordt steedsmoeilijkerhiervooreen (nuttige)bestemmingtevinden.Omdezeredenishetgewenstnategaanofdebosbouweenbijdragekanleverenbijdeverwerkingvanrioolslib.
€.Werkwijze
Degroeivanverschillendeloofhoutsoortenoprioolslibzalin
vak- enpotproevenwordenbestudeerd,waarbijspeciaalaandachtzal
wordengeschonkenaanheteffectvandezwaremetalenZn,Pb,Cu,
Cr,Cd,Ni.Ineenvakproefwordtgedurendeenigejarendegroeivan
dehoutsoortenpopulier,els,berk,esdoorneneikopzuiveringsslibvanverschillendeherkomstbestudeerd.
Ineenpotproefwordtdegroeivanpopulieropzuiveringsslibvan
huishoudelijkeoorsprong,waaraangenoemdemetalenafzonderlijken
incombinatiewordentoegediend,bestudeerdomdegiftigheidvan
afzonderlijkemetalentekunnenvaststellen.Hetëenenandergeschiedt
innauwoverlegmethetBosbouwproefstation.
D.Vroegereonderzoekingen
J.v.d.Burg,J.L.GuldemondenJ.P.Peeters.Demineralevoedingstoestandvanloofbomenopdepot-enanderevoordebosbouwonbekendegronden.Sticht.Bosbouwproefstn."DeDorsehkamp",Meded.133
(1973).
J.L.Guldemond.Mogelijkhedenvoorbeplantingvanvuilstortterreinen
Sticht.Bosbouwproefstn."DeDorschkamp",Meded. 122 (1970).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

296

Projecttitel

Bruikbaarheid van r i o o l s l i b als substraat
voor loofhoutsoorten

Onderzoekers)

d r . i r . K.W. Smilde

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr. i r . K.W. Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
B. Plan komende jaar.
£,xV*3l&£$XèW§iCXX.

Plan 1974
Onderzoekt.a.v.groeivanverschillendehoutsoortenopzuiveringsslib
vanverschillendeherkomstinvakproef.
Onderzoeknaar invloedvanverschillende zwaremetalentoegediendaan
huishoudelijk zuiveringsslibopdegroeivanenkelehoutsoortenineenpotproef.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
235
Toetsingvandelandbouwkundigewaardevanin
ontwikkeling zijndemestsoffen.

Registratie nr.:

dr.irP.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz,ing. G.H.Arnold

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) m et vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

OnderdegeharmoniseerdemeststoffenwetgevingindeEEGbestaater
ookkansopaanbodvanbuitenlandsemeststoffenopdeNederlandsemarkt.
Zowordenerthansreedsfosfaatmeststoffenaangebodenwaarvanhetfosfaat
nietinwateroplosbaar is.Detoepassingvandergelijkeproduktenlijkt
aanbeperkingenonderhevig tezijn.Hetadviesvandeproducentenvan
dezemeststoffenisdanookdatzeinhetnajaarmoetenwordentoegediend.
Ominformatieoverdewerkingvandezemeststoffentekrijgen,werdeneen
aantalproevengenomen,namelijkmetThomaskali,RhekafosenHyperfoskali,
waarvantweeopaardappelenendrieopgrasland.Dewerkingvangenoemde
meststoffen,dieallenaarvoorschrift inhetnajaargegevenzijn,zijn
vergelekenmetdievansuperfosfaat,(a)toegediend inhetnajaar,en
(b),zoalsgebruikelijkis,toegediend inhetvoorjaar.Deproevenop
grasland zijnreedsafgelopen.Deresultaten in100kgd.s.perhaende
P-opneming (Iesnede)zijnintabel235-1samengevat.
TABEL235-1
P-meststof

gem,van3proeven
opbrengst,
P-opn.,
100kg/ha
kg/ha

geen
supvj
supnj
Thomaskalinj
Rhekafos nj
Hyperfoskalinj
Gem. vandeP-giften 60,120en180kgP 2 0 5perha.

25,3
27,0
27,9
27,9
28,0
26,5

10,4
12,9
12,7
12,5
12,5
11,0

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

van 8f£ig£Ü3êisfóöX!ia@/ projectverslag 19-73

v e r v o l g b l a d nr. \
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
235

Registratie nr.:

Dedrieproevenreageerdenallegelijk.ThomaskalienRhekafoshadden
duseenP-werking gelijkaandievansuper.Hyperfoskaliwerkteslechter.
Vandetweebouwlandproevenwerd erëënnietgeoogst,omdatergedurende
hetgehelegroeiseizoengeenP-reactiewaswaargenomen.Hetandereproefveldreageerdeinontwikkeling enstandwelopeenP-bemesting; inknolopbrengstwarenerechtergeenverschillen.
Inhetkadervandeontwikkelingvanvloeibaremeststoffenwerd
eenpotproefmettweegrondsoortenaangezetomdefosfaatwerkingvan
eenNP-oplossingteonderzoeken.Opeenkalkhoudendezavelgrondbleek
NP-oplossing aanzienlijkbetertewerken dansuperfosfaat,opeenzandgiondwerdenslechtsgeringeverschilleninwerkinggenomen.
B.Plan1974
Wehebbener\anafgezienhetonderzoeknaardeP-werkingvande
verschillendeProduktenteonderzoekenopproefvelden,ondermeer
omdathetnietmogelijkbleekpercelentevindendievoldoendefosfaatarmzijn.
OmdeP-werkingvanThomaskali,Hyperfoska,Rhekafosen superfosfaat
tekunnenvergelijkenonderomstandighedendiewezelf indehandhouden,
zijnertweepotproevenaangezet,waarmeeoptweeP-armesoorten
gronddeP-werkingvandemeststoffenwordtvergelekenbijtoediening
vóórennâdewinter.Voornabootsingvandenatuurlijkeomstandigheden
wordendepottengedurendedewinterookenigemalenoververzadigdmetwater
zodatereenwaterbeweging inontstaat.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
285
Invloedvanstikstofhoeveelheidopontwikkeling,
opbrengstenkwaliteitvanmais

Registratie nr.:

dr,ir.K.Dilz,ing„G.H.Arnold
dr.ir.K.Dilz
dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

OpdeproefboerderijvanhetPAteLelystad isinsamenwerkingmetditinstituuteenproefmetsnijmaisaangelegdmetdrieplantdichtheden (ong.7,10en13
plantenperm )enstikstoftrappen,waar±d_idestikstofzowelinéënkeeralagedeeldgegevenwerd.D.m.v.waarnemingen^sr—^tijdstipvanvrouwelijkebloei,bebladeringsindex (L.A.I.)enoogstanalyse(s?)wildenwetrachteneeninzichtte
verkrijgenindeinvloedvandestikfctofvoorzieningopdegroei,drogestofverdelingenchemischesamenstellingvaneenvoorNederland aantrekkelijke soortmais,
diezowelalssnijmaisalskorrelmaisverbouwdwordt(rasL.G11).
Helaas isheteerstezaaiselvandemaisheelslechtopgekomenenmoestereen
maand lateropnieuwgezaaidworden.Aangeziendematsdoordelatezaaionvoldoenderepresentatiefwasvooreennormaalmaisgewas,ishetaantalwaarnemingenbeperktenbijv.geen
feroefoogst
uitgevoerd.
Vanaf90kgNperhawerdhettijdstipvanvrouwelijkebloeibijtoenemendeN-gift
enigszinsvertraagd (ongeveer 1dagper90kg N ) , behalvewanneerdetweedehoeveelheidN-van90kgwasgegeveninhetmaisstadium4 (6bladeren).BijhogeNgiftenenbijhethogeplantaantalvan 125.000plantenperhatradvrijsterkelegeringop.Verderbleekdebladoppervlakteperplantnietbeïnvloedtewordendoor
destikstofgiften,behalvebijzeerlage.Bijdehogereplantaantallenwasdebebladeringsindex (J,.A.I.)hogerdanbijlagereplantaantallen.Stikstofgiftofdelingdaarvan,hadnagenoeggeeninvloeddaarop.Deoogstcijfers zijnnognietbewerkt.
B.Plan1974
Voor 1974zijntweesoortgelijkeproevengepland,waarvanéënopDrentseveldgrond,diedoorhetIBverzorgd zalwordenmettechnischemedewerkingvanhetPA.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer
Projecttitel

288
Invloedvandestikstofbemestingopdeopbrengstëll
debakkwaliteitvantarwe.

Onderzoeker(s)

ing.G.H.Arnold

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen.jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 ' 3 .

Afgezienvanincidenteleadviezenaankwekersentelers,ishierovergeen
onderzoekopgezetditjaar.Mogelijkmoetdezezaakindenaastetoekomstopnieuw
bezienworden,nuhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen inganggevondenheeft,
B.Plan1974.
Erzullenenigeproefveldenwordenaangelegd,waarindewerkingvanlate
stikstofgiften,opverschillendetijdstippen,zalwordenbestudeerdmetenzonder
toepassingvancycocelenmetenzondertoepassingvangewasbeschermingsmiddelen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)

IB
289
Dewerkingvankalkammonsalpeter(magnesiumhoudend)inverbandmetdemineralesamenstellingvangrasonderomstandighedenvanhoge
K-aanvoer

Registratie nr.:

ing.G.H.Arnold

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

ErzijndrieproefveldenaangelegdmetuitgangstoestandenvanK-getal 20tot
30.Demineralesamenstellingbijdetoepassingvanmagnesamonwordtnubestudeerdbijeenkalibemestingdiewelbewusttehoogis,nl. Ijxdegeadviseerde
hoeveelheid invergelijkingmeteenK-bemestingvolgensadcies.Behalveopde
veldjesvanéënobjectzijndekruidenuithetgrasbestandverwijderddoorbespuiting.metherbiciden.Bijhetnietgespotenobject (met5tot 10%kruiden)
kunnenwedandeinvlaedvanhetkruidenbestand opdemineralesamenstelling
vervolgen.Dezebespuitinggafaanvankelijkeenaanzienlijkeopbrengstdaling.
Bijdelateresnedenwerdendeverschillentussendewelennietbespotenobjectengenivelleerd.Uitdetotnutoebekendgewordencijfersvanhetgrondonderzoek
opkaliinhetnajaarblijkt,datmeteengiftvan l£xhetadviesnietoveral
eenzeerhogekalitoestandkonwordenopgebouwd.
B.Plan1974
Deproefveldenwordenaangehoudenenindezelfdevormvoortgezet.Inde
winterontvangenalleobjecten20tonstalmestomdezeproevenzoveelmogelijk
bijdepraktijktelatenaansluiten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vèrvolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
233
Invloed van s t i k s t o f op de grasgroei in het
vroege voorjaar

Registratie nr.:

d r . i r . P . F . J . v a n Burg, J.Postmus

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73-

Hetonderzoeknaarhetjuistetijdstipvanstikstofbemestingisookditjaar
weervoortgezet.Ditisnodigomdatdeweersomstandighedenvanjaartotjaarwisselen.
Uitdeopbrengstenblijktdatbijdeeerstemaaitijd (weidestadium,2000kgd.s./
ha)tussendebemestingsdata27/2 (T-som 170°)t/m 12/3(T-som220C)maarweinig
verschilinopbrengstis.Zoweldevroegerealsdelateretoedieningstijdengaven
eenlagered.s.-opbrengst.Bijdetweedemaaitijd (hooistadium,4000kgd.s./ha)
iserbijdelaterebemestingstijdenmeertijdgeweestomdestikstofomtezetten
indrogestof.Hierdoorisermaarweinigverschilinopbrengsttussendebemestingsdata27/2t/m5/4.Vooraldedata2en 16febr.blevensterkachter,terwijl
ook 16/4eenlagered.s.-opbrengstgeeft.BijbeidemaaitijdengafdeN-bemesting
op2/3 (T-som 175C)eenietshogereopbrengst.Vooralalshetomweidegrasgaat
ishetbelangrijkdestikstofophetjuistem(|||enttegeven.Tevroeggeeftaanleidingtotuitspoeling,telaattotproduktieverlies.Ditjaarwasbeginmaart
debestetijdomdestikstoftestrooien.
B.Plan1974
Ookin 1974wordtditonderzoekvoortgezet.Ditisvanbelangi.v.m.deadviseringopbasisvandetemperatuursom.Devolgendeprpafopzetzalwordenuitgevoerd:Erkomen7tijdstippenvanN-bemesting.Hettijdstipvandestikstofbemestingisafhankelijkvaneenbepaaldetemperatuursom.Erkomen3stikstoftrappen
(0-70- 140
fl)en
2maaitijden,nl.weidestadium,ca.2000kgd.s.perhaen
hooistadium,ca.4000kgd.s.perha.Deproefwordtinvierherhalingenaangelegd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vërvoigblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
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Onderzoeker(s)
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235
Toetsingvandelandbouwkundigewaardevanin
ontwikkeling zijndemestsoffen.

Registratie nr.:

dr.irP.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz,ing. G.H.Arnold

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

OnderdegeharmoniseerdemeststoffenwetgevingindeEEGbestaater
ookkansopaanbodvanbuitenlandsemeststoffenopdeNederlandsemarkt.
Zowordenerthansreedsfosfaatmeststoffenaangebodenwaarvanhetfosfaat
nietinwateroplosbaar is.Detoepassingvandergelijkeproduktenlijkt
aanbeperkingenonderhevig tezijn.Hetadviesvandeproducentenvan
dezemeststoffenisdanookdatzeinhetnajaarmoetenwordentoegediend.
Ominformatieoverdewerkingvandezemeststoffen tekrijgen,werdeneen
aantalproevengenomen,namelijkmetThomaskali,RhekafosenHyperfoskali,
waarvantweeopaardappelenendrieopgrasland.Dewerkingvangenoemde
meststoffen,dieallenaarvoorschrift inhetnajaargegevenzijn,zijn
vergelekenmetdievansuperfosfaat,(a)toegediend inhetnajaar,en
(b),z;oalsgebruikelijkis,toegediend inhetvoorjaar.Deproevenop
grasland zijnreedsafgelopen.Deresultatenin100kgd.s.perhaende
P-opneming (Iesnede)zijnintabel235-1samengevat.
TABEL235-1
P-meststof

gem,van3proeven
P-opn.,
opbrengst,
kg/ha
100kg/ha

geen
supvj
supnj
Thomaskalinj
Rhekafos nj
Hyperfoskalinj
Gem.vandeP-giften 60,120en180kgP2Û5perha.

25,3
27,0
27,9
27,9
28,0
26,5

10,4
12,9
12,7
12,5
12,5
11,0

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

van mSJgfètim&kmtiB / projectverslag 19 73

vervolgblad nr. ]_
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
235

Registratie nr.:

Dedrieproevenreageerdenallegelijk.ThomaskalienRhekafoshadden
duseenP-werking gelijkaandievansuper.Hyperfoskaliwerkteslechter.
Vandetweebouwlandproevenwerderéénnietgeoogst,omdatergedurende
hetgehelegroeiseizoengeenP-reactiewaswaargenomen.Hetandereproefveldreageerdeinontwikkeling enstandwelopeenP-bemesting; inknolopbrengstwarenerechtergeenverschillen.
Inhetkadervandeontwikkelingvanvloeibaremeststoffenwerd
eenpotproefmettweegrondsoortenaangezetomdefosfaatwerkingvan
eenNP-oplossingteonderzoeken.Opeenkalkhoudendezavelgrondbleek
NP-opiossing aanzienlijkbetertewerken dansuperfosfaat,opeenzandgtondwerdenslechtsgeringeverschilleninwerkinggenomen.
B.Plan1974
WehebbenerlanafgezienhetonderzoeknaardeP-werkingvande
verschillendeproduktenteonderzoekenopproefvelden,ondermeer
omdathetnietmogelijkbleekpercelentevindendievoldoendefosfaatarmzijn.
OmdeP-werkingvanThomaskali,Hyperfoska,Rhekafosen superfosfaat
tekunnenvergelijkenonderomstandighedendiewezelf indehandhouden,
zijnertweepotproevenaangezet,waarmeeoptweeP-armesoorten
gronddeP-werkingvandemeststoffenwordtvergelekenbijtoediening
voorennâdewinter.Voornabootsingvandenatuurlijkeomstandigheden
wordendepottengedurendedewinterookenigemalenoververzadigdmetwater
zodatereenwaterbeweging inontstaat.

Achterzijde niet beschrijver
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Dewerkingvanureumalsstikstofmeststof

Onderzoeker(s)

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

—
—

mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(a)Opdriegraslandproefvelden,resp.opklei,zandenveen,werdenureum
enkasmetelkaarvergelekenbijdriejaarstikstofniveaus.Deopbrengstenvan
desnedesinmeienjunilatennoggeenopbrengstverschillen tussendemeststoffenzien.Voorderesultatenmogeverwezenwordennaarproject286.
(b)Opdrieproefveldenmetaardappelen,ëënopklei,ëénopzandenëënop
veenkolonialegrond,werd ütewerkingvanureumvergelekenmetanderestikstofmeststoffen.Hoeweldestikstofreactie,gemetennaardeknolopbrengstenop];klei
enveenkolonialegrondzeergeringwa&e»3 leekdestikstofwerking t.a.v.ontwikkeling,kleurenlegeringvanhetloof,ietsminderdandievankalkammonsalpeter.
Verderbleefhetniveauvandeknolopbrengsten ietsachterbijdatvankalkammonsalpeter.
(c)Opdriesuikerbietenproefveldenwordtnagegaanhoeveelnatriummoetwordengegevenombijhetgebruikvanureumalsstikstofmeststof optimaleopbrengstenteverkrijgen.Erligtëënproefoplichteveenkolonialegrond,ëënopzavel
enëënopklei.Ophetveenkolonialeproefveld isvanafhetbegin^«ngieegroei
eenduidelijkenatriumreactie zichtbaar.Eindjuniwashetalduidelijkdat 100kg
Na£0 alsnatriumsulfaatonvoldoendewas.Opdeandereproefveldenwarendeverschillennietzoduidelijk.Bijdeoogstbleekdanookhetveenkolonialeproefveld
duidelijkopnatriumtereageren:bijeennagenoeggelijkblijvend suikergehalte
namdebietenopbrengstmet 10en 15%toebijresp. 100en200kgNa2Ûperhaals
Na2S0^.Degegevensvandekleiproefveldengevengeeninvloedvannatriumtezien,
hoewelditmisschiendeelsaanonregelmatigheid,deelsaaneenfoutvandeproefveldhoudergewetenkanworden.
B.Plan 1974
(a)Degraslandproevenovermeststofvergelijkingenzulleninvereenvoudigde
vormvoortgezetworden.
(b)Deproevenopbouwlandoverdewerkingvanureumwordennietvoortgezet.
(c)HetligtindebedoelingdezeproevenvoorttezetteninhetOldambt,
opLimburgse lossenopBrabantseklei.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Invloed van de v e e b e z e t t i n g op de s t i k s t o f b e h o e f t e en h e r g r o e i s n e l h e i d van g r a s .

Registratie nr.:

d r . i r . P . F . J . van Burg, A.Brak (CSV)

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—•
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

OphetzandgraslandvanhetCSV-proefveldteGortelzijnindrievouddrie
beweidingsintensiteitsblokkenaangelegd,nl.steedsmaaien,afwisselendweiden
enmaaien,ensteeds wpèiffp,alles bijeenN-giftvan240kgNperhavoorvijf
sneden.Deintensiteitsblokkenzijnweerverdeeldindrieën,omdaarop,nadat
hetperceelresp.twee,vierofzeskeergebruiktis (voormaaienen/ofweiden),
vierN-trappenbijdriemaaitijdenaanteleggen.Hieropwordtdandoorbepaling
vandeopbrengstdeinvloedvandevoorbehandeling (=beweidingsintensiteit)
nagegaanopdeN-reactieendehergroeisnelheid.
Hoeweldedroogjeeindjuniinvloedopdegroeigehadheeft,isd.m.v.beregeningernstigeschadeaandeproefvoorkomen;wezijnerechterslechtsingeslaagdoptweevandedriegeplandetijdstippendehergroeisnelheid temeten.
Erwerdengeensignificanteopbrflegstverschillentussendeintensiteitengevonden
opdetweetijdstippen.
Dejaaropbr^ngstbijcontinuweidenverschildenauwelijksvandiebijcontinu
maaien,ondankshetfeitdatbijContinuweiden23groeidagen"verloren"gingen
voorhetweiden.
B.Plan1974
Deproefzalwordenvoortgezet.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
284
Dehergroeisnelheid vangrasland inafhankelijkheidvandezwaartevandevoorafgaandesnede
envandehoogtevandevoorafgaandestikstofgift

Registratie nr.:

dr.ir.P.F.J.vanBurg,G.J.G.Rauw,J.Postmus

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Eriseenproefveld aangelegdwaaropbijverschillendestikstofgiftende
hergroeisnelheidvanhetgrasbepaald zouwordenopzodenmetverschillendeuitgangstoestanden.Dezetoestandenmoestendanbereiktwordendoorhijtweestikstofniveaushetgrasophetzelfdetijdstip,bijeenzelfdeproduktietemaaien.
Doordedroogteaanheteindevanditeerstehalfjaar isdatonmogelijkgeblekenenisdezeproefgestoptenuitgesteld totvolgendjaar.
B.Plan 1974
Hetligtindebedoeling in1974eensoortgelijkproefveld aanteleggen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projecttitel

Bemestingswaarde entoepassingsmogelijkhedenvan
vloeibaremeststoffen,inhetbijzondervanmeststofoplossingen.

Onderzoeker(s)

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz,ing.J.H.Schepers

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197-3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(a)Opdriegraslandproeven,resp.opklei,zandenveenwordtdewerking
vaneenureum-ammoniumnitraatoplossing (39vol.%;d.i.32gew.%N)vergeleken
metkas enureum.
Dejaaropbrfingsten(100kgd.s/ha),gemiddeld overdrieN-niveaus,zijnals
volgt:
N-meststof

Klei

kas
133,0
ureum
129,4
urean (N-'-opl.) 129,0

Zand

Veen

115,0
112,1
115,3

128,9
131,5
129,2

Deverschillenzijn,vooralopzand,veelkleinerdaninanderejaren.
(b)Deproevenoverstikstofoplossingenopaardappelenensuikerbieten
hebbenvanjaartotjaareilvangrondsoort totgrondsoortwisselendeuitkomsten
gegeven.Hetisduszaakdezeproevenmeerderejarenvoort tezettenomzo
voldoendegegevenstekunnenverzamelen.Ditjaarwerdenweerdrieaardappelpreevenaangelegd,resp.opzand,kleienveenkolonialegrond,alsmedeeen
suikerbietenproef opveenkolonialegrond.
Opdeveenkolonialegrond endekleiwasdestikstofreactievanaardappelen
maargering.Bij 120kgNperhawerdreedsdemajiimumopbrengstbereikt.Dit
komtvooreendeeldoordedroogte,watookwelblijktuitdelageopbrengsten,
öpdezandgrondwaseenzeersterkeN-reactiediewaarschijnlijkdetopbij
240kgNperhanognietbereikthad,Uitdeopbrgngstresultatenkrijgtmen
deindrukdatsetureandeopbrengstenietslagerliggendandiemetdestandaardmeststoffenkasofks.(Ditkomtbovendienovereenmetdewaarnemingen
gedurendehetseizoen).
Indesuikerbietenproef opveenkolonialegrondwerddemaximaleopbrengst(ca.
54ton)reedsbij50kgNperhabereikt.Deverschilleninsuikeropbrengst
tussendeN-soortenwarenmaar ergklein.Tochwarendeopbrengstenvanurean
t.o.v.kasietshoger,maarditisbijeennegatieveN-reactie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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(c)Naastdezegewonemeststofvergelijkingenwerdenzowelinaardappelenals
suikerbietennogtweeproevenaangelegd omtebestuderenofdetoepassingvan
mestfltofoplossingengekombineerd zoukunnenwordenmetdetoedieningvanherbicideninhetvoorjaar.Alleen,hettijdstipvantoedieningvandestikstofoplossingisdanwelgebondenaanhethettijdstipvanherbicidetoediening,bijv.
vlakvooropkomstvandeaardappelenensuikerbieten.Deproevenwerdendanook
opgezetalsproevenovertoedieningstijdenmetofzonderinwerkenvandemeststof.Ongetwijfeldhebbendeweersomstandigheden,dievanjaartotjaarwisseler
eengroteinvloedopderesultaten.Hettijdstipvantoedieningvankasenurear
hadweiniginvloedopdeopbrengstvanaardappelen (cons,enfabr.).Vooreen
grootdeelmoetdittoegeschrevenwordenaandegeringeN-reactie.
Bijsuikerbietenkrijgtmendeindrukdaturean,nietingewerktendirectna
hetzaaienvandesuikerbietentoegediend,debesteresultatengeeft.Ditwerd
ooktijdenshetgroeiseizoenwaargenomen.
B.Plan1974
(a)Deproevenzulleninvereenvoudigdevormwordenvoortgezet.
(b)Verderevoortzettingvanditsoortproevenzalweinigaandebestaande
kenniskunnentoevoegen.
(c)Dezepr^Mfvenzullenwordenvoortgezet.

Achterzijde niet beschrlj
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Hetgroeiverloopvangrasland endestikstofreactiegedurendeeenseizoen

Registratie nr.:

dr.ir.P.F.J.vanBurg,G.J.G.Rauw,J.Postmus

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Erwerd eenproefveld aangelegd,met 1136veldjesgerangschikt inblokkenmet
eenverschillend niveauvanstikstofvoorbehandeling.Opverschillende tijdstippen
inhet seizoenwerddegroeisnelheid vanhetgrasbestudeerdbijverschillende
stikstofgiftenopverschillendemaaitijden.
Deresultaten zijnnoginbewerking.Vluchtigebestudering leertdatderesultaten
in 1973inprincipenietveelafwijkenvandiein1972,ondankshetzeergrote
verschil inweersomstandigheden tussenbeidejaren.
B. Plan 1974
Erzaleenproefwordenaangelegddieingrotelijnendezelfdeopzetheeft
alsdiein1973.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Deinvloedvanzeergrotehoeveelhedendierlijke
organischemestopdebehoefteaankunstmeststikstofvan
grasland,dekwaliteitvandezodeenvanhetgras,enopde
indringingvanmineraleninhetbodemprofiel.

Projecttitel

Onderzoekers)

Registratie nr.:

dr.ir.P.F.J.vanBurg

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Voordezeproefwerdmethetoogopdeindringinginhetbodemprofieleenzeerdoorlatendegrondgenomen.Bijanderegrondsoortenzal
eeneventueleindringinggewoonlijkminder zijn,zodatdestrakste
verkrijgencijferszekergeentegunstigbeeld zullenvertonen.
Erzijnvierstalmestniveaus:0,20,40en60tonstalmestperha
perjaar.De60tonstalmestwordtintweekeergegeven,nl40ton
inhetvoorjaar+20tonindezomer.Dezeproef zal6jaarblijven
liggeneniederjaarzullendestalmestblokkeneenzelfdegiftals
inhetvoorafgaandejaarontvangen.
Omdeinvloedopdestikstofbehoeftetemeten,wordenindestalmestblokken
iederjaaropeenandereplaats~ vijfveldjesper
stalmestblokuitgezetmetverschillendeN-giften:0,20,40,60en80"kg
Nperha.Déineenjaarnietgebruiktegedeeltenlopenmeeinde
normalegebruikswijze (weidenresp.maaien).Intabel291-1isdesom
vandeopbrengstenvan6sneden (intondrogestofperha)alsin
1973vermeld.

TABEL291-1
Kunstmest-N,
kg/ha.snede
0
20
40
60
80

Stalmest ,ton/ha
0

20

3.7
7.1
9.7
11.4
11.4

40

4.1
4.9
8.2
8.1
9.8 10.5
11.3 12.0
12.2 12.2

60
5.0
8.6
10.8
12.0
12.8

Indestalmestaanwezig45kgNper10ton

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vèrvolgblad gebruiken.
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HieruitblijktdatdeN-curvenvooroplopendestalmestgiften
bovenelkaar liggen.Deverschillen tussen0'stmen40resp.60
stmzijnsignificantieinteractie stalmesthoeveelhedenxN-trappen.

•B.Plan1974
Deproef zalopdezelfdevoetwordenvoortgezet.

Achterzijde niet beschrijven.
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Toetsingvandelandbouwkundigewaardevanin
ontwikkeling zijndemestsoffen.

Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

Registratie nr.:

dr.irP.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz,ing. G.H.Arnold

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

OnderdegeharmoniseerdemeststoffenwetgevingindeEEGbestaater
ookkansopaanbodvanbuitenlandsemeststoffenopdeNederlandsemarkt.
Zowordenerthansreedsfosfaatmeststoffenaangebodenwaarvanhetfosfaat
nietinwateroplosbaar is.Detoepassingvandergelijkeproduktenlijkt
aanbeperkingenonderhevig tezijn.Hetadviesvandeproducentenvan
dezemeststoffenisdanookdatzeinhetnajaarmoetenwordentoegediend.
Ominformatieoverdewerkingvandezemeststoffentekrijgen,werdeneen
aantalproevengenomen,namelijkmetThomaskali,RhekafosenHyperfoskali,
waarvantweeopaardappelenendrieopgrasland.Dewerkingvangenoemde
meststoffen,dieallenaarvoorschrift inhetnajaargegevenzijn,zijn
vergelekenmetdievansuperfosfaat, (a)toegediend inhetnajaar,en
(b),zoalsgebruikelijk is,toegediend inhetvoorjaar.Deproevenop
grasland zijnreedsafgelopen.Deresultatenin100kgd.s.perhaende
P-opneming (Iesnede)zijnintabel235-1samengevat.
TABEL235-1
P-meststof

gem,van3proeven
P-opn.,
opbrengst,
kg/ha
100kg ;/ha

geen
supvj
supnj
Thomaskalinj
Rhekafos nj
Hyperfoskalinj

25,3
27,0
27,9
27,9
28,0
26,5

10,4
12,9
12,7
12,5
12,5
11,0

Gem.vandeP-giften 60,120en180kg ?2°5 P e r ha -

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Dedrieproevenreageerdenallegelijk.ThomaskalienRhekafoshadden
duseenP-werking gelijkaandievansuper,Hyperfoskaliwerkteslechter.
Vandetweebouwlandproevenwerderëénnietgeoogst,omdatergedurende
hetgehelegroeiseizoengeenP-reactiewaswaargenomen.Hetandereproefveldreageerdeinontwikkeling enstandwe)lopeenP-bemesting;inknolopbrengstwarenerechtergeenverschillen.
Inhetkadervandeontwikkelingvanvloeibaremeststoffenwerd
eenpotproefmettweegrondsoortenaangezetomdefosfaatwerkingvan
eenNP-oplossingteonderzoeken.Opeenkalkhoudendezavelgrondbleek
NP-oplossingaanzienlijkbetertewerken dansuperfosfaat,opeenzandgiondwerdenslechtsgeringeverschilleninwerkinggenomen.
B.Plan1974
WehebbenerTanafgezienhetonderzoeknaardeP-werkingvande
verschillendeproduktenteonderzoekenopproefvelden,ondermeer
omdathetnietmogelijkbleekpercelentevindendievoldoendefosfaatarmzijn.
OmdeP-werkingvanThomaskali,Hyperfoska,Rhekafosen superfosfaat
tekunnenvergelijkenonderomstandighedendiewezelfindehandhouden,
zijnertweepotproevenaangezet,waarmeeoptweeP-armesoorten
gronddeP-werkingvandemeststoffenwordtvergelekenbijtoediening
voorennâdewinter.Voornabootsingvandenatuurlijkeomstandigheden
wordendepottengedurendedewinterookenigemalenoververzadigdmetwater
zodatereenwaterbeweging inontstaat.

Achterzijde niet beschrijven.
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d r . i r . P . F . J . v a n Burg, d r . i r . K . D ü z

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(a)Opdriegraslandproefvelden,resp.opklei,zandenveen,werdenureum
enkasmetelkaarvergelekenbijdriejaarstikstofniveaus.Deopbrengstenvan
desnedesinmeienjunilatennoggeenopbrengstverschillen tussendemeststoffenzien.Voorderesultatenmogeverwezenwordennaarproject286.
(b)Opdrieproefveldenmetaardappelen,ëënopklei,éénopzandenëënop
veenkolonialegrond,werd$ewerkingvanureumvergelekenmetanderestikstofmeststoffen.Hoeweldestikstofreactie,gemetennaardeknolopbrengstenopjiklei
enveenkolonialegrondzeergeringwase«,leekdestikstofwerking t.a.v.ontwikkeling,kleurenlegeringvanhetloof,ietsminderdandievankalkammonsalpeter.
Verderbleefhetniveauvandeknolopbrengstenietsachterbijdatvankalkammonsalpeter.
(c)Opdriesuikerbietenproefveldenwordtnagegaanhoeveelnatriummoetwordengegevenombijhetgebruikvanureumalsstikstofmeststof optimaleopbrengstenteverkrijgen.Erligtëënproefoplichteveenkolonialegrond,ëënopzavel
enëënopklei.Ophetveenkolonialeproefveld isvanafhetbegin«bmgtfeegroei
eenduidelijkenatriumreactiezichtbaar.Eindjuniwashetalduidelijkdat 100kg
Na2Ü alsnatriumsulfaatonvoldoendewas.Opdeandereproefveldenwarendeverschillennietzoduidelijk.Bijdeoogstbleekdanookhetveenkolonialeproefveld
duidelijkopnatriumtereageren:bijeennagenoeggelijkblijvend suikergehalte
namdebietenopbrengstmet 10en 15%toebijresp. 100en200kgNa20perhaals
l^SO^.Degegevensvandekleiproefveldengevengeeninvloedvannatriumtezien,
hoewelditmisschiendeelsaanonregelmatigheid,deelsaaneenfoutvandeproefveldhoudergewetenkanworden.
B.Plan 1974
(a)Degraslandproevenovermeststofvergelijkingenzulleninvereenvoudigde
vormvoortgezetworden.
(b)Deproevenopbouwland overdewerkingvanureumwordennietvoortgezet.
(c)Hetligtindebedoelingdezeproevenvoort tezetteninhetOldambt,
opLimburgselossenopBrabantseklei.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Invloedvanstikstofhoeveelheidopontwikkeling,
opbrengstenkwaliteitvanmais
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dr.ir.K.Dilz,ing.G,H.Arnold
dr.ir.K.Dilz
dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

OpdeproefboerderijvanhetPAteLelystad isinsamenwerkingmetditinstituuteenproefmetsnijmaisaangelegdmetdrieplantdichtheden (ong.7,10en13
plantenperm )enstikstoftrappen,waarJii_L_destikstofzowelinéénkeeralagedeeldgegevenwerd.D.m.v.waarnemingen^Sr^-^Tijdstipvanvrouwelijkebloei,bebladeringsindex (L.A.I.)enoogstanalyse(s?)wildenwetrachteneeninzichtte
verkrijgenindeinvloedvandestikfctofvoorzieningopdegroei,drogestofverdelingenchemischesamenstellingvaneenvoorNederlandaantrekkelijkesoortmais,
diezowelalssnijmaisalskorrelmaisverbouwdwordt(rasL.G11).
Helaas isheteerstezaaiselvandemaisheelslechtopgekomenenmoestereen
maand lateropnieuwgezaaidworden.Aangeziendemaêsdoordelatezaaionvoldoenderepresentatiefwasvooreennormaalmaisgewas,ishetaantalwaarnemingenbeperktenbijv.geen
fcroefoogst
uitgevoerd.
Vanaf90kgNperhawerdhettijdstipvanvrouwelijkebloeibijtoenemendeN-gift
enigszinsvertraagd (ongeveer 1dagper90kg N ) , behalvewanneerdetweedehoeveelheidN-van90kgwasgegeveninhetmaisstadium4 (6bladeren).BijhogeNgiftenenbijhethogeplantaantalvan 125.000plantenperhatradvrijsterkelegeringop.Verderbleekdebladoppervlakteperplantnietbeïnvloed tewordendoor
destikstofgiften,behalvebijzeerlage.Bijdehogereplantaantallenwasdebebladeringsindex (J..A.I.)hogerdanbijlagereplantaantallen.Stikstofgiftofdelingdaarvan,hadnagenoeggeeninvloeddaarop.Deoogstcijfers zijnnognietbewerkt.
B.Plan1974
Voor 1974zijntweesoortgelijkeproevengepland,waarvaneenopDrentseveldgrond,diedoorhetIBverzorgd zalwordenmettechnischemedewerkingvanhetPA.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vërvolgblad gebruiken.
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Projecttitel

Bemestingswaardeentoepassingsmogelijkhedenvan
vloeibaremeststoffen,inhetbijzondervanmeststofoplossingen.

Onderzoeker(s)

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz,ing.J.H.Schepers

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197-3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(a)Opdriegraslandproeven,resp.opklei,zandenveenwordtdewerking
vaneenureum-ammoniumnitraatoplossing (39vol.%;d.i.32gew.%N)vergeleken
metkas enureum.
Dejaaropbrjangsten(100kgd.s/ha),gemiddeld overdrieN-niveaus,zijnals
volgt:
N-meststof

Klei

kas
133,0
ureum
129,4
urean (N-opl.) 129,0

Zand
115,0
112,1
115,3

Veen
128,9
131,5
129,2

Deverschillenzijn,vooralopzand,veelkleinerdaninanderejaren.
(b)Deproevenoverstikstofoplossingenopaardappelenensuikerbieten
hebbenvanjaartotjaarehvangrondsoort totgrondsoortwisselendeuitkomsten
gegeven.Hetisduszaakdezeproevenmeerderejarenvoorttezettenomzo
voldoendegegevenstekunnenverzamelen.Ditjaarwerdenweerdrieaardappelprpevenaangelegd,resp.opzand,kleienveenkolonialegrond,alsmedeeen
suikerbietenproef opveenkolonialegrond.
Opdeveenkolonialegrondendekleiwasdestikstofreactievanaardappelen
maargering.Bij 120kgNperhawerdreedsdemajsimumopbrengstbereikt.Dit
komtvooreendeeldoordedroogte,watookwelblijktuitdelageopbrengsten,
öpdezandgrondwaseenzeersterkeN-reactiediewaarschijnlijkdetopbij
240kgNperhanognietbereikthad.Uitdeopbrgngstresultatenkrijgtmen
deindrukdatmetureandeopbrengstenietslagerliggendandiemetdestandaardmeststoffenkasofks.(Ditkomtbovendienovereenmetdewaarnemingen
gedurendehetseizoen).
Indesuikerbietenproef opveenkolonialegrondwerddemaximaleopbrengst(ca.
54ton)reedsbij50kgNperhabereikt.Deverschilleninsuikeropbrengst
tussendeN-soortenwarenmaarergklein.Tochwarendeopbrengstenvanurean
t.o.v.kasietshoger,maarditisbijeennegatieveN-reactie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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(c)Naastdezegewonemeststofvergelijkingenwerdenzowelinaardappelenals
suikerbietennogtweeproevenaangelegd omtebestuderenofdetoepassingvan
mestetofoplossingengekombineerd zoukunnenwordenmetdetoedieningvanherbicideninhetvoorjaar.Alleen,hettijdstipvantoedieningvandestikstofoplossingisdanwelgebondenaanhethettijdstipvanherbicidetoediening,bijv.
vlakvooropkomstvandeaarflappelenensuikerbieten.Deproevenwerdendanook
opgezetalsproevenovertoedieningstijdenmetofzonderinwerkenvandemeststof.Ongetwijfeld hebbendeweersomstandigheden,dievanjaartotjaarwisselen
eengroteinvloedopderesultaten.Hettijdstipvantoedieningvankasenurean
hadweinig invloed opdeopbrengstvanaardappelen (cons,enfabr.).Vooreen
grootdeelmoetdittoegeschrevenwordenaandegeringeN-reactie.
Bijsuikerbietenkrijgtmendeindrukdaturean,nietingewerktendirectna
hetzaaienvandesuikerbietentoegediend,debesteresultatengeeft.Ditwerd
ooktijdenshetgroeiseizoenwaargenomen.
B.Plan 1974
(a)Deproevenzulleninvereenvoudigdevormwordenvoortgezet.
(b)Verderevoortzettingvanditsoortproevenzalweinigaandebestaande
kenniskunnentoevoegen.
(c)Dezepr^afvenzullenwordenvoortgezet.

Achterzijde niet beschrijv
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Deinvloedvangroeiregulatoren engewasbeschermingsmiddelenophetmetstikstofbemestingtebereikenopbrengstniveauvangranen

Onderzoeker(s)

d r . i r . K . D i l z , ing.J.H.Schepers

Projectnummer

Registratie nr.

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Opdrievoordeverbouwvantarwerepresentatieveplaatsen-Noord-Groningen,
wintertarwe; westelijkNoord-Brabant,wintertarwe;Veenkoloniën,zomertarwewerdenproefveldenaangelegd.Hetwarentelkens tweeproeven,waarvandevoornaamstegingoverheteffectvanchloormequatenbenomyl l n combinatiedaarmat
verschillende stikstoftrappen.Indeandereproefwerdennogeenstijdstippenenhoeveelhedenvoordebenomyltoedieningbestudeerd.
Hoewel inhetvroegevoorjaardegewasseninvrijsterkematewarenaangetast
doormeeldauwenplaatselijkookdoor septoria,zijndezeziektendoorhetgunstigeweerbinnendeperkengebleven.Alleenmeeldauwkwamomstreeksdebloei
vrijveelvoor.Bespuitingmetbenomylbijhetinaarkomengafeenduidelijke
onderdrukkingvandehoeveeheidmeeldauwopvlagblad enaargedurendedeperiode
vankorrelvulling.Metbenomyl enchloormequatwerdenopbrengstverhogingenvan
300-700,resp0-600kgkorrel/haverkregen.
Toepassingvanbenomylbijhetinaarkomenishetmeestdoeltreffend.Ditjaar
isvoorheteerstdetoepassingvanbenomyl,aldannietmetmanebgemengd,
officieel toegestaanenhet isdanookdoorveel tarwetelers in__depraktijktoegepast.
"' "*•***" ~
r
B.Plan 1974
Dezeproevenwordenvoortgezet,waarbij indestikstofgiftenendeverdeling
daarvanwatmeervariatiewordtaangebracht.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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dierlijkeorganischemestbijdeverbouwvan
maisopdestikstofbehoeftevanhetgewasenop
deindringingvanvoedingsstoffeninhetbodemprofiel.
dr.ir.K.Dilz,A.Brak (CSV)
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Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 ' 3 .

Opeenlichte,zeerdoorlatendezandgrond zijnzesstrokenaangelegd.Opvier
vandezestrokenwordtintweeachtereenvolgendejarenmaisverbouwd.Dezestroken
zijnbijverbouwvanmaisindriestalmestblokkenverdeeld:0,100en300ton
stalmestperjaar (vóórhetploegen).DeN,PenKwordenopdelagerestalmestgiftenmetkunstmestgecompenseerd,gebaseerd opdestalmestanalyse.Binnende
verschillendestalmestblokkenzijndriestikstoftrappenaangebrachtvan0,150
en300kgNperha.Natweemaisjarenkomteenmaisstrookingrasteliggen.Ook
hieropwordtopgelijkewijzealsbijmaisdestikstofbehoeftegemetenmetN-trappenvan0,150en300kgNperhaperjaar (verdeeldoververschillende sneden)\
Uitdetotnutoeverkregenwaarnemingenblijktdaterbijallestalmestgifteneen
stikstofreactie tezienisendatdestand-resp.opbrengstcijfersbijalleN-trappenhoger liggennaarmateermëêrstalmestgegevenis.
Opdezelfdegrond istevenseenproefveldaangelegdvoorpermanentemaisverbouw
metkunstmesttrappenvan0,50,100enz.tot250kgNperjaarop stalmestblokken
van0,50,100,150en200tonperhaperjaar.Dezeproefisin1971gestart.De
resultatenintonnen(snijmais)drogestofperhain1972zijnvermeld intabel
293-1.
TABEL293-1.
Kunstmest-N,

Stalmest ,ton/ha. jaar

kg/ha.jaar

0

0
50
100
150
200
250

2,9
3,1
5,8
7,3
7,3
8,8

100

200

7,2
10,0
8,3
11,2
11,5
12,2

10,6
11,1
10,2
10,4
13,7
12,3

Destikstofcurve ligtvooralleN-trappendushogernaarmateméérstalmestisgegeven.
Devoorlopigeresultatenvoor 1973vertonen hiermeeveelovereenkomstalleenliggendeopbrengstniveausnogalwathoger.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B. P l a n 1974
De p r o e f

w o r d t op d e z e l f d e v o e t v o o r t g e z e t .

Achterzijde niet beschrijven.
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i r . J.A. Grootenhuis

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . K.W. Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Demeestopvallendeverschillenzijnookditjaarweeropgetreden
bijhetproefgewas aardappelen. Intabel5(KIzijnde(vereffende)
belangrijkste opbrengsten vermeldvoorconsumptieaardappelen
(Bintje)opdedrieorganische-stofbedrijven(DOB)enopPrLovóenwel
bijnulen250kgN.ha"l.Ophetklaverlandisindeherfstvan1972een
goedontwikkeldgras-groenbemestingsgewas(Engelsraaigras)enopde
wisselweideeenl£-jarigekunstweidevoordeaardappelenondergeploegd.
TABEL50-1
250kgN.ha"1
DOB
PrLovó

ON
DOB'PrLovó
a.Totaleknolopbr.ton.ha"1 I*31,0 35,0
H

M

H

IT*

3 8 > 0

52,0

5 0 ) 0

l
2 L_ïïï-_56i0__61i0
b.Kriel(<35mm)ton.ha"1
I 5,0 7,0

5 6 ) 0

6 4 ) 0

6^0
168i0___
4,0
6,0

"

"

"

"

II

5,0

5,5

5,0

6,0

1'

1'

1'

1L.III

5^5

8A0

7A5

8A5

41,0
45,5
45 A 5

45,5
44,0
40,0

c . Maat <35-55mm t o n . h a " 1
"
"
"
"
^
2
^
1'
d. Maat >55mm t o n , h a " 1
"
"
" "

^

60,0

1* 2—"

I 24,5 27,0
I I 31,0 38,5
ÏIL._é*ji5__45 i t 0
I
II

lil

1,5
2,0

1,0
6,0

7,0
5,5

8,5
14,0

liP.

§-i2

Iii2

19 A 5

* I = Kunstmestakker, I I = Klaverland en I I I = Wisselweide,
Bij de t o t a l e k n o l o p b r e n g s t e n (a) v a l t op, d a t zowel b i j .0 a l s b i j
250 kg N.ha"" 1 op h e t p r o e f v e l d PrLovö hogere k n o l o p b r e n g s t e n z i j n
v e r k r e g e n dan op de DOB. Dit zou er op kunnen wijzen d a t h e t s t i k s t o f Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken
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regimevandegrondophetproefveld gunstiger isdanopdeDOB,
misschienalsgevolgvaneenbetervocht-regime.Vooralhetverschil
tussendeobjectenIenIIbijnulNwijstinderichtingvanverschilinbodemvochtregime.Opgemerktzij,datdeaardappelenophet
Klaverland (objectII)teNageletegenheteindvandegroeiperiode
snellervannaturezijnafgestorvendanopdeKunstmestakker.
Ditjaarishetkwantumkriel (<35mm)opalleobjectenminstens
tweekeerzogrootalsinanderejaren,hetgeenhoofdzakelijkmoet
wordentoegeschrevenaan doorwas. Wanneerditverschijnsel inde
praktijkvrijalgemeenvoorkomt (hetgeenwelwaarschijnlijk is)dan
kanhetvolgendjaarextraveelaardappelopslagwordenverwacht,
althanswanneer geenvorstvanbetekenisgaatoptreden.Hetkwantum
"bonken"(^55mm )blijktbij250kgN.ha1ophetKlaverlandvande
DOBhetkleinsttezijn,hetgeeneengevolg isvar_hetreedseerder
vermeldesnellerafstervenvanhetloofopditbedrijf.
Metbehulpvandegemiddeldemonstersvoorhetonder-waterwegen
ishetgewichtspercentagedoorwasknollenbepaald (ophetooguitgelezen
engewogen)opdeDOB.
Degrafischvereffendegemiddeldenbijnulenbij250kgN.ha~lzijn
intabel50-11vermeld.
^TABEL50-11
Object
I
II
III

G e w i c h t s p e r c e n t a g e doorwasknollen
nul N
250 kg N . h a - I
12
32
32
12
52
43

HettoedienenvanmineraleNheeftdevormingvandoorwasknollenduidelijkbevorderd.Opvallend ishethogepercentagedoorwasknollenopdeWisselweide;bij250kgN.ha_lbestaatopditbedrijfmeer
dandehelftvandeknolopbrengstuitdoorwasknollen.
InknolmonstersafkomstigvanalleoogstveldjesvandeN-trappenproeven
opdeDOB,zijndoorhetIBVLteWageningenbepalingenverrichtinzake
de stootblauwgevoeligheid.
Erblijktditjaareenduidelijkverband
tebestaantussenhetonderwatergewicht (owg)endestootblauwgevoeligheid,zulksintegenstelling tot1972toengeenbetrouwbaarverband
werdgevonden.Merkwaardig is,daterditjaarduidelijksprakeisvan
niveauverschillen instootblauwgevoeligheid tussendedriebedrijven.D.w.z.
bijeenzelfdegemiddeld owgwerdenverschillen instootblauwgevoeligheid
gevonden.Bijeengemiddeldowgvan410gbedroeghetzgn.blauwindex-cijferopdeKunstmestakker16,ophetKlaverland 10,5enopdeWisselweide8.
Ditjaarheeftopveeluitvoeriger schaaldanvorigjaaronderzoek
plaatsgevondenbetreffendedegevoeligheidvandeknollenvoorstootblauw
(IBLovll4).DoorhetIBVLzijninditjaarinknolmonstersvanalle
oogstveldjesvande laatstevierrooitijdenstootblauwgevoeligheidsbepalingenverricht.Intaganstellingtothetvorigejaarheeftditjaar
duidelijkeresultatenopgeleverd.Intabel50-111zijndegemiddeld
gevondenuitkomsten (gemiddeldoverdevierrooitijden)vermeld (owg
bepaalddoorIBVL,d.s.gehaltedoorIB).

Achterzijde niet beschrijve
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vervolgblad nr.2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
50

Registratie nr.:

TABEL50-1II

ON

120kgN.ha-1

240kgN.ha~l

Gem.

Onderwatergewicht3 g
0K 2 0
120kgK20.ha -1
240kgK20.ha"

415
400
400

gemiddeld

405

0K 2 0
120kgK20.ha
240kgK20.ha

22,8 21,5
22,6 21,1
21,5 19,7

20,2
19,6
19,2

22,3

19,7

% ds in

gemiddeld

-1
-1

384
375
356

366
349
340

372

388
375
365

352

knotten

20,8

21,5
21,1
20,1

Uithetverloopvandeowg-cijfersblijktdatbijeenstijgingvande
N-giftvan 0 tot240kgN.ha~l (gemiddeldoverdeK-trappen)hetowg
daaltmet53g.Eentoenamevandekaligiftvan 0 K20tot240kgK 2 0.ha _1
geefteengemiddeldeowg-dalingvan23g,hetgeenveelminder isdan
dooreengiftvan240kgN.ha_1werdverkregen.Ditresultaatstemtovereen
metderesultatenvan1972en1971.Bijhet%drogestof zienwij(vanzelfsprekend)eenovereenkomstigresultaatalsbijhetowg.Intabel50-IV
zijnvermelddegemiddeldeblauwindexcijfers (gemiddeldoverdelaatste
vierrooitijden).
TABEL50-IV

N ha"-1

240 kg N ha"-1

Gem.

10^4
7,1
4,0

6,9
3,7
3,5

10,8
7,2
4,9

7,2

4,7

ON

120kg

0K 2 0
120kgK20/ha
240kgK20/ha

15,2
10,9
7,3

gemiddeld

11,1

DeinvloedvandeN-bemestingopdestootblauwgevoeligheid isietsgroter
geweestdandievandekalibemesting:hetverschilisechterkleinerdan
uitdegegevensvoorowgendsverwacht zoukunnenworden.Nietteminishet
welduidelijkdatmenbijhetprobleemvandestootblauwgevoeligheidniet
alleenaankalibemestingmoetdenken;devoorzieningmetNspeelthierbij
ookeenbelangrijkerolenzelfsdeorganischebemesting ishierbijvan
betekenis.

De invtoed van versohutten

in organische bemesting op de

aantasting

door schurft en Rhizoctonia isvermeld intabel50-V. Delaatstekolom
cijferslaatziendathetkunstmestobjectIgemiddelddeminst"zieke"
knollenheeftopgeleverd.

Achterzijde niet beschrijven.

vervolgblad nr. 3
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Onderzoekinstelling
Projectnummer

73

IB
50

Registratie nr.:

TABEL 5O-V
Obj.

a. Schurft
b. Rhizoctoria

I
II
III

I
II
III

Gem.
10 ~ geen s c h u r f t

"- P o o t a a r d .

(Prevalent)

C o n s . a a r d . ( B i n t j e ) Gem.

DOB

PrLov6

DOB

PrLov6

9,1
8,8
9,3
5,4
5,6
6,6
7,5

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

7,0
7,5
6,7
7,3
7,5
6,1
7,0

8,2
8,2
6,3
9,8
7,6
8,1
8,0

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

of R h i z o c t o n i a .

B. Plan 197A

•

Voortze t t i n g van h e t onderzoek.

Achterzijde niet beschrijv«

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)

IB
87
Betekenisvanvruchtopvolgingvoorakkerbouw
opklei-enzavelgronden.

Registratie nr.:

ir.J.A.Grootenhuis

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
:f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
)•met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19

Het proefveld PrLov l3 vruohtwusseKngsproefveld met granen en
hakoruohten
Ditjaardeedzichdesituatievoor,dathetgeheleproefveldin
graanlag(wintertarweenzomergerst).Nadevoorvruchtgraan
isduidelijkmeer stikstofnodigomeengoedontwikkeld graangewas
teverkrijgendannavoorvruchtaardappelen (opdeobjectenIIIenIV),
Inde-wintertarwewerddoorir.MaenhoutvanhetPAdeaantasting
dooroogvlekken-voetziekte indetijdvervolgd.Opallevierobjectenisêënveldjeaanwezigwaaropinaprileenbespuitingmet
BenlatetegendevoetziekteheeftplaatsgevondenbijeenN-giftvan
120kgN/ha.Hetlijktdatditjaarernstigeschadedooroogvlekkenziekteoptreedt;deaantastingheeftzichsneluitgebreid,hetgeen
uittabel87-1blijkt.
TABEL87-1
Objecten

%tarwestengelsdooroogvlekkenziekteaangetast
13apr. 15mei 4juni
metBen-niet
latebe-bespospoten ten

I permanent
II 1971s.biet.1972tarwe
III 1971tarwe1972aardap.
IV 1971haver1972aardap.

40
26
29
10

45
38
42
28

19
22
20
8

54
60
72
44

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

v e r v o l g b l a d nr.

1

Onderzoekinstelling
Projectnummer

van p ^ g & f c « § t * ¥ i J W 8 1 F / projectverslag 1 9 7 3 .

IB
87

Registratie nr.:

Uitbovenstaandegegevensblijk,datdeinschakelingvanhaver
(objectIV)indevruchtwisseling deaantastingdooroogvlekkenziekteheeftafgeremd endateenaprilbespuitingmetBenlategunstig
heeftgewerkt.

Het vruchtwisselingsproefveld
PrLov 4 met en zonder
inschakeling
van vlindevbloemige hoofdgewassen in de vruchtopvolging (1 x per 4 jaar)
OpdeobjectenII,IIIenIVwasin1972resp.aanwezigeengrasklavermengsel,éénjarigerodeklaverenéénjarigeluzerne,terwijl
opobjectIals"neutraal"gewasin1972haver isgeteeld.
Bijalleviertestgewassen (zomergerst,wintertarwe,aardappelen
ensuikerbieten)valtditjaardebuitengewoonkrachtigeN-werking
opvanderodeklaverenluzernevan1972,waarvanalleendewortels
+ stoppelszijnondergeploegd.
Zo'ngrootN-effectis,voor zoverbekend,nieteerderwaargenomen
ineensoortgelijkesituatie.Deproefresultatenopditproefveld
verkregenindejaren1953t/m1971metdevier testgewassenzomergerst,wintertarwe,aardappelenensuikerbieten,zijnbewerktenaan
eenverslaghiervanwordtgewerkt.Wijbeschikkenthans,watderode
klaverbetreft,overvijfseriesvandrieopeenvolgendejaren,waarin
o.m.debezuinigingopdemineraleN-giftkanwordennagegaanresp.
inheteerste,tweedeenderdejaarnadeverbouwvanrodeklaverals
éénjarighoofdgewas.DegemiddeldeN-bezuiniging inkgN/ha (afgerond
op5en10kg)gegevenalskalksalpeter ispertestgewasweergegeven
intabel87-11(dusalsgemiddeldenvanvijfdriejarigeperioden).
TABEL87-11
Testgewassen

N-bezuiniging inkgN/hanarodeklaver
Iejaar
2ejaar
3ejaar

Suikerbieten

70

45

35

Aardappelen

50

40

15

W.tarwe

40

20

15

Z.gerst

30

20

15

Uitdezegegevensblijkt,datgemiddeld inalledriejarende
grootstebezuiniging opdeN-bemestingnarodeklaverkonworden
toegepastbijsuikerbieten (hetgewasmetdelangstegroeiperiode)
endekleinstebijdegranen (korstegroeiperiode).Vanjaartotjaar
kandebezuiniging sterkuiteenlopen.Zovarieerdedebezuinigingin
heteerstejaarnaderodeklaverbijsuikerbietenvan45kgN/ha
in1961tot100kgN/ha in1957,bijaardappelenvan20kgN/hain
1969tot85kgN/hain1953,bijtarwevan20kgN/hain1961tot
50kgN/hain1953,bijgerstvan25kgN/ha in1961tot35kg
N/hain1953.
B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoek.

Achterzijde niet beschrij

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
43
Betekenisvanorganischemeststoffenvoorde
stikstofvoedingvandegewassenendehumushuishoudingvandegrond

Onderzoeker(s)

ir„S.deHaan

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 3 .

Deopbrengstgegevens endegegevensvanhetgrondonderzoekvandeveeljarige
organische-bemestingsproefvelden (Pr800,Pr 1255,PrLov2,VP859)liggennog
tewachtenopeeneerstebewerking.In1972warendeaardappelopbrengstenophet
kunstmestobjeetvanPr800(dalgrond)meerdantweemaalzohoogalsophet
vergelijkbareobjectvanPr 1255(rivierklei).Opditlaatsteproefveld isin
deloopvandeproefperiodeeendalingvandeopbrengstenopgetreden,diewaarschijnlijkverbandhoudtmethetoprakenvande"oudekracht"uitdegraslandperiode.Hetperceelwaaropditproefveld ligtwerd indeoorloggescheurd.Het
humusgehalteissindsdienmetongeveerdehelftverminderd.Dedalingvanhet
humusgehalte isdoordeorganischebemestinggedeeltelijkopgevangen,dedaling
vanhetopbrengstniveaunietofnauwelijks.ErisbeslotenPrLov2metingang
vanvolgend jaaropnawerking teleggen.
Deproeveninzakedehumusvormingmet 15verschillendeorganischeproduktenen
36verschillendegrondsoortenzijnvoortgezet.Doordeorganischebemestingis
hetvolumevandegrond somsmetmeerdan50%toegenomenendestructuurtotaal
veranderd.Bijëënvandeproevenisdetoedieningvandeorganischeprodukten
navijfjaarbeëindigd.Hierzijndestructuureffectennu (na4jaar)bijde
stikstofarmeorganischeproduktenvolledigverdwenen,maarbijdestikstofrijke
nogduidelijkaanwezig.Tijdensdetoedieningsperiodewerdensterkverkitteaggregatengevormd,dienumeerenmeerovergaanineengunstigekruimelstructuur.
Eriseenkoolstofbalansgemaaktvandeaarde.Alsdethansbekendewinbare
hoeveelheid fossielebrandstof zalzijnverbruiktendedaarbijvrijkomende
koolstof evenredigoverdeatmosfeer,hydrosfeer,biosfeer enbovenstelaagvan
delithosfeer (humus)zalzjijnverdeeld,betekentditeentoenamevandehoeveelheidkoolstofinelkvandeze"sferen"met2,8%.Eenophopingrçandezekoolstof
alleenindeatmosfeer zoueenvrijbelangrijketemperatuurstijgingtotgevolg
kunnenhebben,voldoendeomhetijsaandepolentedoensmeltenenhetzeeniveaumetca.50meter tedoenstijgen.
Vanaf 1november 1973wordtdoordeheerJ.Lubbersassistentieverleend,bestaandeuithetbijhoudenvandedagelijksewerkzaamhedenvoordeproevenende
rapportering overPrLov-2.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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v e r v o l g b l a d nr. 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

: IB
: 43

Registratie nr.:

.. _

B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoek.VanderesultatenverkregenmetdeverschillendesoortenorganischebemestingopPrLov2(bedrijfsafvalcompost,stro,
vlinderbloemigeenniet-vlinderbloemigegroenbemestingsgewassen enstalmest)
zullenverslagenwordengemaakt.

Achterzijde niet beschrij

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
168
Hoeveelheid enhoedanigheidvandeorganische
stofinverschillendekorrelgroottefracties
vandegrond.

Onderzoeker(s)

ir.S.deHaan

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Aanditprojectisnietgewerkt.
B.Plan1974
Zomégelijk.afsluitingvanhetprojectmeteeneindverslag.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

246

Projecttitel

Waarderingvanlangzaamwerkendestikstofmeststoffen

Onderzoeker(s)

ir.S.deHaan;vanaf 1-1-1974:dr,C H .E.Werkhoven

Registratie nr.

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(dHn)Inhetafgelopenjaarwerd ineenpotproefmetgrasalsproefgewaseen
onderzoekverrichtnaarhetvrijkomenvanstikstofuitlangzaamwerkendestikstofmeststoffen,waarbijdelangzamewerkingberustopeenomhullingmetzwavel
(sulfurcoatedurea=scu)ofeenorganischpolymeer (osmocote 14-14-14,id.
18-9-9,id. 18-6-12,id. 12-0-!4,id..26-0-0),invergelijkingmetlangzaamwerkendestikstofmeststoffenopbasisvaneenureum-aldehyde (ureumformaldehydeals
nitroform enalsperaform,crotonylideendiureum=cdu,isobutylideendiureum =ibdu)
endetraditionelestikstofmeststoffenureum,ammoniumnitraatinëén«£ifl.vijfvijf
keergegeven.VerderwarenindeproefooknogdriesoortenZuiveringsslibopgenomen,waarvanëëningekorreldevorm (DSM)omnategaaninhoeverredieals
langzaamwerkende stikstofmeststof gebruikt zoudenkunnenworden.Vanallemeststoffenis3gN/Mitscherlichpotgegeven.Vanhetgraszijnzessnedengeoogst.
Detotaalopbrengsten (drogestof)vandezessneden,uitgedrukt inprocentenvan
deopbrengst,verkregenmetdeinvijfkeer toegediendeammoniumnitraatbemesting,
endeopbrengstenvandelaatstedriesnedeninprocentenvandievandeeerste
driealsmaatvoordelangzamewerkingvandemeststof,zijnintabel246-1weergegeven.
Hetblijktdatzowelwatbetreftdetotaalopbrengst alsdeverdelingdaarvan
overdesneden,deosmocote-produktenhetbestevoordedagkomen.Ermoetwel
rekeningmeewordengehouden,datdestikstofonttrekkinghetbeeldnog ietskan
wijzigen.Dezeisechteropditmomentnognietbekend,evenminalsdeopbrengsten
vantweeveldproeven,indeNoordoostpolder enNoord-Groningen,metopklimmende
hoeveelhedenzwavel-gecoateureuminvergelijkingmetkalksalpeter,resp.kalkammonsalpeter.Dezeproevenzijngenomenomjj&tegaanofmeteenlangzaamwerkende
stikstofmeststof eenverhogingvanhetopbrengstniveaukanwordenverkregen.Met
nameindeNoordoostpolder stervenaardappelenoplichtegronden,inhetnajaarte
snelafenstikstofgebrek inhetlaatstedeelvanhetgroeiseizoenzoudaarde
oorzaakvankunnenzijn.Destijgingvanhetopbrengstniveau zouzodanigmoeten
zijn,datdehogeprijsvandelangzaamwerkende stikstofmeststof eropzijnminst
weeruitzoumoetenkomen.Hoeweldeopbrengstgegevensnognietbekend zijnkan
uitveldwaarnemingenwordenafgeleid,datditwaarschijnlijkniethetgevalis
geweest.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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vervolgblad nr. 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

:

IB

:

246

Registratie nr.:

TABEL246-1
Totaalopbr.d.s.
(6sneden)in%van
opbr.metamm.nitraat
ammoniumnitraat5x
ammoniumnitraat lx
ureum
nitroform
peraform
cdu
ibdu
scu
osmocote 14-14-14
osmocote 18-9-9
osmocote 18-6-12
osmocote 12-0-41
osmocote26-0-0
zuiveringsslibLeeuwaréfen
zuiveringsslibHeerenveen
zuiveringsslibDSM

100
75
75
60
44
79
80
78
89
89
93
87
85
44
36
54

Opbr.laatste3
snedenin%van
(5x) deeerste3
70
12
11
36
17
32
20
18
44
42
54
77
53
24
19
20

(CW)AlsvoorbereidingvoorhetonderBvermeldeplaniseenvoorproefaangezetomeengoedeanalysetechniektepinden.Redenhiervoor iso.a.hetfeitdat
enkelevandetetestenmeststoffenvoorzienzijnvaneencoating,diehoogstwaarschijnlijkbijdenormaleN^bepalingsprocedure(schudden.')zalwordenbeschadigd,metveeltehogeaflezingenalsresultaat.Devoorproef iseenincubatieproe
metmeststoffeningrond inspecialepotjes,meteentijdsduurvan 16weken.Analysesvindenplaatsopachttijdstippen.Erwordengebruikt:tweegecoatemeststoffen(éénmetenéénzonder NH^-N);KNO3omnategaanofdenitrificatie-verlie
zenoptreden;ureumformaldehydealsvergelijkingsmateriaal (hiermeeisreedseerde
gewerkt);eneenblanco.Op^lkvandeachttijdstippenwordteendeelvandeproe
vóórdeN-bepalinggeschud,danwelzondermechanischeverstpBÜHSgepercoleerd,
zowelmetwateralsNaCl-oplossing,ditlaatsteomnategaanofNaClbeterwerkt
voorNH4-Nextractiedanwater.
B.Plan1974
(a)Afrondingvanhetlopendeonderzoek,vermeldonderA (dHn),enpublikatie
vanderesultateninhet"ZeitschriftfürPflanzenernährungundBodenkunde".
(b)Voortzetting enbeëindigingvanonderA (CW)vermeldeproef.
(c)Proef terbepalingvanhetbeschikbaarkomenvanN,PenKuitlangzaamwerkendemeststoffend.m.v. incubatieproeven,endelandbouwkundige interpretatie
hiervan.

Achterzijde niet beschrijver

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)

Registratie nr.:

IB
254
Toepassingsmogelijkheden van s t e d e l i j k e en
i n d u s t r i ë l e a f v a l s t o f f e n a l s m e s t s t o f en bodemverbeteringsmiddel.
i r . S. de Haan

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . K.W. Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Inhetkadervanditprojectzijninhetafgelopenjaaronderzoekingenverrichtofvoortgezet.
(1)Invloedvansinds1948omhetanderejaarensinds1972jaarlijks
gegevencompostgiftenvan0,10,20,30en40ton/haopgrondengewas.
Ditonderzoekwordtuitgevoerdopzesverschillendegrondsoorten (VP808).
(2)Invloedvanjaarlijksherhaaldegiftenvanzuiveringsslib enveencompostencombinatiesvanbeideopdebodemvruchtbaarheid (VP975);
dezeproefwordtgenomenopverzoekenmetsubsidievandeNederlandse
VerenigingvoorAfvalwaterzuivering.
(3)Eenonderzoeknaardegeschiktheidvan15slibsoortenvanverschillendeherkomstalsmeststof,grondverbeteringsmiddel ofstortmateriaal,
waarbijo.m.wordtnagegaanofdeschadedoorhogegehaltenaanzware
metalenindeloopvandetijd toë-danwelafneemt (VP1053).
(4) Eenonderzoeknaarhetverloopvandegehaltenaanzwaremetalen
(Fe,Mn,Zn,Pb,Cu,Cr,Cd,Ni)bijtoedieningvantweeslibsoorten,
methogegehaltenaanzwaremetalen,inhoeveelhedenvariërendevan0tot
100volumeprocent (VP1111).
(5)Eenonderzoeknaardegeschiktheidvanzesverschillendeslibsoortenalsgrondverbeteringsmiddel ofcultuurgrond.Hierbijwordtook
drainwater opgevangenengeanalyseerd (VP1075).
(6)ïdèmVAir-compost(VP1077).,
(7)Eenonderzoeknaardegeschiktheidvantweesoortenvloeibaar
slibalsmeststofvoorbouw-engrasland (VP1074).
(8)Onderzoekopverzoekvanderdennaardelandbouwkundigewaardevan
16verschillendeslibsoorten.
(9)Maandelij^-sebemonsteringenanalysevanhetslibvanvier
zuiveringsinstallaties omnategaaninhoeverredegehaltenaandeverschillendebestanddelenvariëren(insamenwerkingmetdr.W.vanDriel).
(10)OnderzoekophetbedrijfvandepatersTrappistenteTilburg
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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naardeinvloedopgrondengewasvaneenzeerintensievebehandeling
metvloeibaar zuiveringsslib (500m/ha/jaarvanaf 1959.Ditonderzoek
vindtplaatsopverzoekenmetsubsidievandeStichtingToegepast
OnderzoekReinigingAfvalwater (STORA)enwordtuitgevoerdinsamenwerkingmetdr.W.vanDriel.
(ll)OnderzoekinsamenwerkingmetdeStichting Verwijdering.
AfvalstoffenteAmersfoortnaardeveranderingendieoptredenin
enkeleslibsoortentijdenshetrijpingsproces.
Deresultatenvanhetonderzoekvanditjaarkunnenalsvolgt
wordensamengevat.
(1)Deopbrengstgegevensvanditjaarzijnnognietbewerkt.In1971
isopverzoekvandeStichtingVerwijderingAfvalstoffendeophopingvan
zwaremetalenindegrondonderinvloedvandebemestingmetcompost
nagagaanvoordeelementenFe,Mn,Pb,Zn,enCu.Inmiddels zijnnuook
degehaltenvandegrondaanCr,Cd,Ni,Hg,As,enSbbepaald.Stelt
mendegehaltenvoorhetnul-object=100danzijndievoordeobjecten
metdehoogstecompostgiftvoordeverschillendegrondsoortendiewelke
zijnweergegevenintabel254-1.
^TABEL254-1
Zeeklei
v

Fe
Mn
Zn
Pb
Cu
Cr
Cd
Ni
Hg
As
^Sb

106
96
288
346
481
104
175
117
437
106

Zavel Rivierklei Dalgrond Zandgrond Esgrond Gemidde!
(gewogei
123
113
444
415
198
99
167
138
571
134

106
98
229
267
384
106
155
109
542
104

313
156
549
553
278
165
225
300
512
233

331
122
579
526
289
135
400
600
337
185

178
160
718
373
286
148
200
350
626
146

120
103
349
374
300
111
188
131
494
118
650

VanSbzijnallegegevensnognietbekend.Hetblijktdatdegehalten
inhetalgemeenrelatiefhetsterkstgestegenzijnopdelichtegronden.
VoorHgenvoorCugeldtdatechterniet.Inhetalgemeenisdetoename
bijeengelijketoevoeruiteraardrelatief sterkernaarmatehetgehalte
vandeonbehandeldegrond lageris.Bijeenhooggehaltevandeonbehandeld
grondkanerbijeenbepaaldetoevoer zelfseendalingoptreden,terwijl
erdanbijeenlaaggehaltenogsprakeisvaneenstijging (Mn).
Gemiddeld zijndegehaltenaanFe,Mn,Cr,NienAswéiniggestegenendie
aanZn,Pb,CuenHgsterk.Cdneemteentussenpositiein.Deverhoging
vanhetgehaltedoorcompostisbehalvebijHggeringerdanhetverschil
datervannaturereedsaanwezigistussendeonbehandeldegronden.
Steltmendelaagstegehaltenindeonbehandeldegrondop100danzijn
dehoogstevoordeverschillendeelementenalsvolgt:Fe3201,Mn1757,
Zn1165,Pb442,Cu321,Cr620,Cd550,Ni3500,Hg213,As1300enSb120
(2)Deresultatenvanditjaarzijnnognietbewerkt.
(3)Indezeproef zijnnuintotaal11gewassenverbouwd,waarvan
driegeanalyseerd zijnnl.degewassen1(snijmoes),2(haver)en5(haver)
Achterzijde niet jjeschrij
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Pergewasenperslibsoortwerd slechtsëënobjectgeanalyseerd enwel
hetobjectwaarbijdegroeivanhetgewasoptimaalwas.Somsmoesten
enkeleobjectenwordensamengevoegd omvoldoendestoftekrijgenvoor
deanalyse. Degewassenwerdengeoogstnaeengroeitijdvan4-6weken.
Inprocentvandegehaltenvanhetnul-objectwarendegehaltengemiddeld
overdeslibsoortenvoordeverschillendegewassendiewelkezijnweergegeven
intabel254-11.
TABEL254*11
Gewas
N
P
K
Ca
Mg
Na
Cl
Fe
Mn
Zn
Pb
Cu
Cr
Cd
Ni
B
Mo

Snijmoes

Haver

196
147
104
121
104

245
201
131
286
148
-

47
69
240
75
175
100

126
179

139
28
450
88
300
100

Haver

167
233
203
213
102

203
184
146
207
118

1800

(1800)
(944)

944
200
79
537
100
258
70

-

1000
1028

250

-

1000

Gemiddeld

129
59
409
88
244
90
(1000)
(1028)
(188)
(590)

Hetblijkt,datalleenbijMndeinvloedvanzuiveringsslibduidelijk
negatiefwas.BijPbenCrisdeinvloednietduidelijk. Inalle
anderegevallenwasdeinvloedmeerofminderduidelijkpositief.
DuidelijkpositiefwasdeinvloedvooralbijZn,datwaarschijnlijkals
antagonistvanMnkanwordenbeschouwd.Verderverdienenvooraldegehalten
aanCdenNiaandacht, dietotdusverslechtseenmaalzijnbepaald.
Despreiding tussendeslibsoortenwaszogroot,datdebovenstaande
gemiddeldennietszeggenmetbetrekking toteenbepaaldeslibsoort.
Zegevenalleeneenalgemenetendensaan.
(4)Resultatennognietbekend.
(5)en (6)Zuiveringsslib en.VAM-compost zijnhiergebruiktals
grondverbeteringsmiddelvooreenlichtezandgrond eneenzwarerivierkleigrond.Steltmendeopbrengstenvanhetjaar1972voordezandgrondop
100danzijndievoordekleigrond 202, slibLeeuwarden629,Apeldoorn
317,Leiden0,Eindhoven6,Assen286,Heerlen539enVAM-compost319.
Hetdrainwater istotdusver tweemaalonderzocht,nl.vóórdeperiode
april-^september1972enseptember 1972-april1973.Indeeersteperiode
bedroegdehoeveelheid lekwaterperpotvan150literca.20liter
(erwerd toenextrawatergegevenaanhetgewas)enindetweedeperiode
ca.40liter.Dehoeveelhedenvandeverschillendeelementeninhetlekwaterin%vandehoeveelheden inhetsubstraatvoordeperiode
april1972-april 1973zijnvermeld intabel254-III.

Achterzijde niet beschrijven.
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TAKEL254-III
Zandgrond
N
P
K
Ca
Mg
Na
Cl
Fe
Mn
Zn
Pb
Cu
Cr
Cd
Ni

0,70
0,01
0,18
5,11
1,08
1,67
100,00?
0,00
0,08
0,22
0,00
0,74
0,01
0,00
0.08

Kleigrond Slibsoorten
(gemiddeld)
0,54
0,01
0,03
1,33
0,08
0,98
35,30?
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0.02

6,62
0,12
7,02
18,58
8,85
32,26
80,00?
0,02
0,91
0,44
0,00
0,09
0,09
0,14
0,99

VAM-compost
1,01
0,05
21,64
3,42
9,51
29,52
93,44?
0,00
0,14
0,01
0,00
0,03
0,07
0,00
1,55

Inhetalgemeenblijkendeelementeninzuiveringsslib enVAM-compost
mobieler tezijndanindegrond enmetnameinkleigrond,waarde
mobiliteitnogweergeringerisdaninzandgrond.Inafvalstoffenzijn
dezwaremetalenenookhetfosfaatrelatiefweinigbeweeglijk.Bijde
zwaremetalenzijnernogwelweerverschillen.Mangaan (irizuiveringsslib)ennikkelzijnhetmeestmobielenookzink (inzuiveringsslib)
isvrijmobiel.
(7),(8), (9)en (10)Opditogenblikgeenmededelingen.
(11)InonderzoekzijngenomenzuiveringsslibvanLeeuwardenen
Heerenveen,resp.armenrijkaanzwaremetalen.Erisuitgegaanvan
vloeibaar slib.Aldadelijkbleekereenduidelijkverschil inontwaterbaarheid tussendebeideslibsoortentebestaan.Daaromwerd
vaneentientalslibsoorten,waarvanvootanderedoeleindenmonsters
aanwezigwaren,deontwateringskaskteristiekbepaalddoorzetestorten
ineen150-litervatopeenonderlaagvanscherpzand enperiodiekhet
lekwateraftetappen.Van10slibsoortenuitdeprovincieFriesland
isinhetkadervaneenonderzoekdoorleerlingenvandeBijzondere
HogereLandbouwschool teLeeuwardenopverschillendemanieren eenontwateringskarakteristiekbepaald.Vandezeslibsoortenismetbehulpvan
potproevenook delandbouwkundigewaardebepaald,terwijlvanhetslib
vanLeeuwardendeverandering indesamenstellingvanhetdrainwateris
nagegaantijdensdeontwateringsperiode.Vanditonderzoekisdoorde
leerlingenvandeBHLSeenverslag gemaakt,datdoormijisgecorrigeerd.
Publikatiesenz.
S.deHaan,R.Karper,H.M.J. Scheltinga,J.vanSeim,T Teeuwenen
J.Verhaagen.Methodenvanslibverwerking.H„0 6(1973356-367.
H.C.Vierveijzer enSdeHaan.Bepalingvandegehaltenaanvoorhet
gewasbeschikbareenuitspoelbarezwaremetaleninzuiveringsslib
H 2 0 6 (1973)546-549.
U.Nijholt,R.RiederenJ.Willems.Landbouwkundigegeschiktheid,ontwat
'-••:•'baarheidenchemischeveranderingen tijdensdeontwateringvanslib
vanafvalwaterzuiveringsinstallaties indeprovincieFriesland.
AfstudeeronderzoekBijzondereHogereLandbouwschoolLeeuwarden1973,
37 b l z .

Achterzijde niet beschrij
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Voortzettingvanhetonderzoekresp.publikatievanderesultaten.

Achterzijde niet beschrijven.
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Invloedvanorganischebemestingophetgehalte
vandegrondaanorganischestof

Registratie nr.:

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f

Semi-directe kosten

)

Middelbaar personeel
Lager personeel

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19_/ ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Deproefwerdopdegewonewijzevoortgezet.
B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoek.Afrondingvanhetverslagoverdeeerste
10proefjaren.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Invloedvanhetondervrerkenvanstroopde
bodemvruchtbaarheid
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ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

DeproefVP877,waaringedurende 15proefjarendegevolgenwerdenbestudeerd
vanhetjaarlijksonderwerkenvaneengrotehoeveelheid stro,werdafgeslotenmet
eenpotproefmetN-trappenopverschillendeobjectenvandevakproef ensnijmoes
alsproefgewas.Degegevensvandezepotproef zijnnognietbewerkt.
B.Plan1974
BewerkingvandegegevensvanVP877enVP 1114.VoortzettingvandeobservatievakkenIB1132/1134opeenbedrijfwaarhetstroregelmatigwordtondergewerkt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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48
De invloedoplangetermijnvanstalmestop
hetproduktievermogenvanzandgrasland ende
kwaliteitvandezode

Onderzoeker(s)

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectnummer

Registratie nr.;

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Hetoudstebemestingsproefveld opgrasland inNederland,IB692(voorheen
WF1enWF2)opAmeland,aangelegd in1899,werd eind 1972afgesloten.Hetstalmestobjectkreeggedurendedezeperiodegemiddeld 62endeNPK-enPK-objecten
107kg/ha/jaarP2O5toegevoerd.Ophetonbemesteobjectwasereenjaarlijksverlies
dooronttrekkingvan 12kgP205/ha.Inhetprofielvondeenverrijkingmetfosfaat
(P-totaalenP-water)indeobjectenstalmest,NPKenPKplaatstotca.50ä60cm.
OpbasisvandevolumegewichtenvandeverschillendelagenmoetophetNPK-object
jaarlijksgemiddeld 22kgP2EJ5perhanaardieperelagenzijningespoeld.Daarentegenvondopdestalmest-enPK-objecteneenverrijkingplaatsmetresp.18
en31kgP2O5perjaardienietaanhetbemestingsoverschotkanwordentoegeschreven.
B.Plan1974
Verderebewerkingvandegegevens terafsluitingvanditproject.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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99
Oorzaakenbestrijdingsmogelijkhedenvande
T-ziekte

Registratie nr.:

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 3 .

Aanditprojectisnietgewerkt.Hetonderzoek,datinsamenwerkingmetde
PD,StibokaenCAR (Schagen)wordtverricht,isvrijwelafgesloten.
Eensamenvattendepublikatie (dissertatie)zaldoorir.Kuiper (PD)Wjfrdengeschreven.Denogteverzamelengegevenszullenonderproject224(ir.P.Boekei)
wordenvermeld,waarmeeditprojectwordtafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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112
Bepaling van normen en gebruikswaarde van
meststofbelangen.

Registratie nr.:

ir. L.C.N,de laLande Cremer

Projectleider
Afdelingshoofd

dr. ir.K.W. Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(1)IndoorA. Kemp (IBS)verzameldemonsters krachtvoer waarin
alleenhet fosfaatgehalte werd bepaald werd door ons een aanvullend
onderzoek naar verschillendeoverigemineralenverricht (tabel 112-1)
TABEL 112-1
Samenstell ing in

% van

de droge

n
23
rundveebrok
kunstmelkpoeder 9
mestvarkenmeel 17
17
legkippenmeel
8
mestkuikenmeel

stof.

ds

Nt

P-205

K-20

Cao

MgO

Cu (p.p.m.)

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

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

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

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

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

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

n.b.
n.b.
216
n.b.
26,1

Inmiddels isdoor dewerkgroep mineralen inkrachtvoer in relatie
totbemesting enmilieu eenuitgebreider landelijk onderzoek naar de
variatie in samenstelling van diversekrachtvoeders begonnen.
(2)Op eenoudeveenkoloniale grond bleek de stikstofwerking van
inhet voorjaar toegediende batterijmestvan kippenbij fabrieksaardappelen 75%tebedragenvankas-N. Het loof bleef tot aan de
eerstenachtvorst groen.Voor deuitbetalingsgewichten lag het
maximum bij 80 ton/ha.Dezekonwordenverkregenmet 15 ton /ha
mest + 140kg N en 30 ton/hamest + 40kg N. Bij alleenkunstmest bleek
200kg Nnog nietvoldoende omditmaximum tebereiken,hiervoor zounog
60kg Nmeer nodig geweest zijn.De onderwater^gewichtendaalden van
466 grambij geenN tot 417 grambij 30 tonmestmet 200kg extra-N.
Erwas een goede correlatie met deopneembare hoeveelheid N.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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(3)Bijdeditjaaraangelegdesoortgelijkeproefmetkippestrooiselmestopdezelfdegrondsoortbleekeengiftvan30ton/ha
schadelijktewerkenopdeopkomstvandeaardappelen.
(4)Indeproefmetinhetnajaar toegediendekippedrijfmestaan
consumpt:ie-aardappelenopkleigrondbleekdeN-werkingscoëfficient
tevariërenvan27%bij20tonmest/hatot20%bij60tonmest.
Demaximaleopbrengstlagbij200kg/hakunstmest-Nenbedroegbij
20,40en60tonmestresp.78,81en83ton/ha.Bijkunstmestalleen
werd78tonaardappelengeoogstbij160kgN/ha.Deonderwatergewichtendaaldenvan385grambij0Ntot321grambij60tonmest+
200kgN/ha.Ookhierwaseenduidelijkverbandmetdebeschikbare
N-hoeveelheid.
(5)Ineensoortgelijkeproefmetrundveedrijfmestopdezelfde
grondwerdmet160kgN/ha78tonconsumptieaardappelengeoogst;
50ton/hainhetnajaartoegedienderundveedrijfmestleverde
eenzelfdeopbrengstbijdezelfdeN-gift.Met100tonmestwerd79 ton
aardappelenverkregenbij160kgNenmet150tonmest78tonaardappels
bij80kgN.Deonderwatergewichtendaaldenvan385grambijgeenN
tot315grambij150tonmest+200kgN,eveneensduidelijkmetde
N-giftgecorreleerd.
(6)Detotnutoegehanteerdeproduktienormenvan5,2kgPoOc
en5,2kgK20pervarkensplaatsblijkentelaagtezijnwanneermen
uitgaatvanhethuidigevoerverbruikendesamenstellinghiervan.
Beidezullentot8,5en7,3kg
moetenwordenopgetrokken.Daar
desamenstellingvandemestpraktischnietisgewijzigdindeafgelopen
jaren,moetdemestproduktieookhogerliggendantotnutoewerd
aangenomen.
Voordemestkalverenmestligtdekaliproduktieeveneensveelhoger,
hoewelditmaargedeeltelijkuitdesamenstellingblijkt.HetK2Ogehaltevan0,26%indezemestvarieertnamelijk-nietmethetdrogestofgehalte.PermestkalverenplaatszaldeK^O-produktieongeveer 5.,3kg
bedragen.
(7)Hetpre-adviesvandr.ir.Ch.H.Henkensover"Plaatsingsmogelijkhedenvanmestopgraslandenakkerbouw"werdbestudeerd.
DewerkgroepBemestingenBodemverontreiniging beslootzijnhierin,
opgenomenvoorstelomeeneventueeloptredendkalitekortnagebruik
vandeophetbedrijfgeproduceerdehoeveelheid rundveemestopgrasland
aantevullenmetvarkens-ofmestkalverenmesttoteenfosfaatgiftdie
deonttrekkingmetnietmeerdan50kgtebovengaat,teaanvaarden
ondervoorbehoud,datnieuweinzichtenditstandpuntkunnenwijzigen.
B.Planvoor1974
Voortzettingvanhetonderzoekoverproduktie,samenstelling
engebruikswaardevanorganischemeststoffen.

Achterzijde niet be8chrij>

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

199

Projecttitel

De invloed van dunne mest op de k a l i h u i s h o u d i n g
en op de b o t a n i s c h e s a m e n s t e l l i n g van g r a s l a n d

Onderzoeker(s)

i r . L . C . N , de l a Lande Cremer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
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Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
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Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Aanditprojectwerdnietgewerkt.
B.Plan1973
Rapporteringvandegegevensvanserie48enafsluitingvanhetproject.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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i r . L . C . N , de l a Lande Cremer

Projectleider
Afdelingshoofd
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Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
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—
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Lager personeel
—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3•

(1).DenotavandedoorhetKoninklijkInstituutvanIngenieurs ingestelde
werkgroepLandbouwenBioindustrieverscheenalshoofdstuk4,blz41-56,in
Toekomstbeeld derTechniek 18,MensenMilieu,deel3,1973,onderdetitel
"Veehouderijenwaterverontreiniging".
(2).OpdeMegistadageninWageningenop28februarien1maartwerdeen
drietalinleidingengehouden.
(3).^Aandehandvandegegevensover 1971berekendenwijdeN- 9%0renK 2 0produktieindemestperhacultuurgrondvoorallelandbouwgebieden.Deprodukties
varieerdenvan 6-250kgN/ha
6-170kgP20^/ha
8-215kgK20/ha
VandeNkomt35%uitdeveredelingsbedrijven,vandeP20c5 0 ^ e n v a n d e K 2°
23%.42%vanonsareaalcultuurgrond (waarvan80%ingrasland ligt)ontvangt
alleenuitdedierlijkemestreedsmeerdan50kgP2Û5/ha.Deze5Qkgistevens
degewogenbehoeftevandegewassenbijeendergelijkegrasland :bouwlandverhoudingopzandgrond,enkomttevensovereenmethetgemiddeldP205~verbruikperha
cultuurgrond indevormvankunstmest.
Vanaf 1950hebbenhetgroeiendaanbodaandierlijkemest,hetconstantgebleven
gebruikaankunstmestfosfaat,dedalingvanhetareaalcultuurgrond,endetoename
vanhetgraslandareaal ertoebijgedragendathettotaleverbruikaanfosfaatveel
groter isdannodigvoorhetcompenserenvandeverliezendooronttrekking enuitspoeling.
(4). Inhettweedejaarvanhetlaagsgewijsonderzoekvanhetprofielvanhet
proefveldmetvarkensdrijfmestVredepeel 18bleekhetPw-getalreedstot40cmdiepteflinktezijngestegent.o.v.hetkunstmestobject.OokdeCu-enMgO-gehalten
warensterktoegenomen.
(5). OpIB 1694,zandgrasland,bleekdezodelaagvandeobjectenmethethoogsteP-aanbod (verschillendesoortenkippemest)reedsnatweejaarverzadigdte
zijnmetPenbegonindedaaronder liggendelaagvan5-20cmhetPw-gehaltete
stijgen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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(6).Deopbrengstenophetvarkensdrijfmestproefveld (v.d.jÉ.)teHarenwaren
in 1972aandelagekant (tabel222-1)
TABEL22fcfl
140N
35t.ha-1 70t.ha-1 280N
70t.ha-1 140t.ha-1
140P9O5 v.d.m. v.d.m. 280P2^5 v.d.m.
v.d.m.
140K2O voorj.
naj.
280K^O voorj.
naj.
aardap.,kg.are
suiker, kg.are -1
maiskorrel,kg.
are
populieren,lengtegroei,cm
populieren,diktegr.,cm

174

278

37,6
30,5

38,6

67

69

12

13

26

162
44,4
28

325
41,6
31

465

275

35

61,2
30,5

62

72

92

91

10

13

14

12

58,9

Opdezearmezandgrondwerdendebesteresultatenverkregenmetdehoogste
drijfmestgifttoegediend inhetvoorjaar.
Hetdrainwateronderzoekleverdenoggeenverschillenop.Intabel222-11zijïi
deeindgewichtenminusafvalin%vanhetoorspronkelijkgewichtvermelddiewei
dengevondenbijbewaarproevenmetdeaardappelenbij2Cna7maandenen3wek«
bewaring.

;

TABEL222-11.
Normalegift Dubbele.gift
kunstmest
drijfmestvoorjaar
drijfmestnajaar

87,9%
87,9%
87,5%

87.4%
86,3%
84.5%

Ditjaarwerd indemaisnogalveelschadeondervondenvankraaien,zowelbi
opkomstvandemaisalsbijhetrijpenervan.
(7).Hetbemonsterenvanverontreinigdebodemoplossingenmetbehulpvanfilt
kaarsenofhetfiltrerenhiervanalsvoorbehandeling inhetlaboratoriumlevert
eensterkafwijkendesamenstellingvanhetfiltraatop,watdefosfaatfracties
betreft.VanP-totaalwerdgemiddeld 37%teruggevonden,vanorthofosfaat41%en
vanorganischefosfaat44%.Despreidingisgrootennietgecorreleerdmethet
gehaltevandeoplossing.Hetbemonsterenvanvervuildwatermetbehulpvanker
mischefilterelementenisvoorkwalitatiefonderzoekeenongeschiktemethode.
(8). (a)DeheerG.J.Bokhorst schreef inzijnstagetijdbijhetIBeentweet
verslagen:
"TerLinde",eenopbiologisch-dynamische grondslaggeleidbedrijfvandekulti
maatschappijLoverendale (31 blz.).
Enkeleaspektenvandebemestingopbiologischeakkerbouwbedrijvenopklei-en
zandgronden (53blz.).
(b)VoordeheerBoeringa (commissieonderzoekbiologischelandbouwmethoden^
werdenigliteratuuronderzoekverricht.
(c)Voorhetboekje"Bemesting enmeststoffen"vanir.W.T.R^àsemawerdt.b.i
de 10edrukdehoofdstukkenm.b.t.deorganischebemestingherzien (ca.50blz
(d)VoorAgromisateWageningenwerd eenvoorlichtingsbrief over"Compostii
Achterzijde niet beschrijv
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detropenenzijntoepassingdoordeinheemseboer"kritischdoorgenomen,aangevuldenverbeterd.
(e)DeheerOverbeek (CBS)kwaminmiddelsmetzijnberekeningenvandemestoverschottenpergemeenteenperlandbouwgebied gereed.Daarsindshetopzettenvan
ditonderzoekverschillendecriterianogalzijngewijzigd enookbepaaldenormen
(zieproject 112),werd inoverlegmetdeconsulentvoorbodem-,waterbeheersingsenbemestingsvraagstukkenditonderzoekvoorlopigopgeschort totdatdenieuwe
normenzijnaanvaard.
B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoek.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
271
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ir.L.C.N.delaLandeCremer,dr.H.vanDijk,drs.H.G.vanFaassen

Projectleider
Afdelingshoofd
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Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel ƒ
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f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 -

Nagegaanwerdheteffectvantoevoegingvandiversechemicaliënaanvarkensdrijfmest.Paraformendichloorbenzeenwerdengekozenomhunoverwegendbacterieremmendewerking;persulfaat,chloorennitratencmhunoxiderendeenderedoxpotentiaalverhogendewerking;ijzerzoutenomdat•zebovendienH2Skunnenbinden
(voorgedetailleerderesultatenwordtverwezennaarhethalfjaarlijksverslag).
Vacuümzuigenvanmest,aldannietnatoevoegenvanCaOofH2SO4,bleekweinig
invloedopdestanktehebben;bijhetvacuümzuigenkandoorplotselingvrijkomen
vangassenuitdemesthetvolumevandemeststerktoenemen»
UitdeproevenkanwordengeconcludeerddatalleenhetmiddelParaformenig
perspectiefbiedt;deanderemiddelenzijnofonvoldoendewerkzaamofveelteduur
indehoeveelhedendienodigzijn.
Ditjaarzijnbacteriepreparatenbeschikbaargekomen,dieinsterkemate
stankbestrijdend zoudenwerkenbijtoevoegingaandrijfmest.Verschillendevandezepreparatenzijnophunwerkingbeproefddoorzetoetevoegenaanversevarkensdrijfmestmet4%drogestof:

Bacteriepreparaat

Getoete te

concentraties

1.DuronLiquidLiveMicroorganisms
2. BigDutchmanOdorControl
3. "
"
LiquidWasteControl
4. Detrobac 2000=Enzobac

100, Î0en 1ppm
800en40ppm
idem
800en120ppm

Erontwikkeldezichnauwelijksminder stankuitdebehandeldemest;tevens
kwamvrijwelevenveelNH3enH2Svrijuitbehandeldealsuitonbehandeldemest.
Demiddelen 1t/m3gaveneengeringeverhogingvandeorganischestofafbraakvan
devarkensdrijfmest.Eentweedeopentingmetdepreparatennazesdagenhadgeen
invloed.
Steekvastmakenvandrijfmestkandezebeterverwerkbaarencomposteerbaar
makenenzostankbestrijden.Om2litervarkensdrijmest omtezettenineen
steekvastproduktwasnodigruim400gtuinturf,of200gturfstrooiselof 1520ghygromull.
Achferzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Uitdeliteratuurwerdgevondendatanaërobeafbraakenmethaangistingvan
mestgeenofslechtseengering stankbestrijdend effectheeft.Overhetalgemeen
zullendenadelenvaneenanaërobeverwerkingvanmest (veelzorgvereisendeprocesvoeringenslechtsgedeeltelijkeafbraak)zwaarderwegendandevoordelen£verwerkingvangeconcentreerdeafvallen/geenzuurstofnodig/geringeslibaanwas/
methaangasproduktie).Decombinatieaërobeverwerkinggevolgddooranaërobeverwerkingvangevormd slibisvoordeligindiezindatstankproblemeneffectief
bestredenworden,terwijldeuiteindelijkehoeveelheid surplussslibminimaalis.
Hetbovengenoemdeliteratuuronderzoekwerdkortweergegevenineenconceptnota.
Faecesvanmestvarkensdieinhunvoer0-250mgCu/kgtoegevoegdkregen,bevatten31-268mgCu/kg.Namengingvandefaécesmetwateren5maandenbewaren
bij2°Ckwamuitdemengsels360resp.30ygH2Svrijuithetkoperarmsteresp.
hetkoperrijkstemengsel;inbeidegevallenkwam35yg;NH3vrij.Bijaanwezigheid
vankoper indemestzalgevormdH2SalsCuSwordengebonden.
Ineenandereproefkwamuit1kgvarkensdrijfmest800jigH2Sen115ygNH3
vrijin21lucht;werdvervolgens 1minuutkrachtiggeschuddanliepditoptot
6.000ygH2Sen70tot280ygNH3.Naherhaaldverversenvandeluchtenomschuddenkwamintotaal 10.000ygH2Sen300ygNH3vrij.Voorvarkensis1.200yg
H2S/1 luchtlethaal.Hetbehoeftdusgeenverbazingdatindepraktijkvarkens
zijnomgekomenbijhetroerenvananaërobemestindestal.
Omdeperspectievenvanstankbestrijdingdooraërobecomposteringnategaanwerd
literatuurgegevensverzameld.
B.Planvoor1974
Hetblijftgewenstomnieuwopdemarktkomendestankbestrijdingsmiddelenin
hetlaboratoriumtetoetsenophunwerking.Somswordtenigedrukopdeboeren
uitgeoefendomdergelijke (vrijdure)middelentegaangebruikenzonderdatvast
staatdatzeafdoendestankkunnenbestrijden.Voortsishetzaakeenoordeelte
vormenoverdepotentiëlemogelijkhedenvannieuwestankbestrijdingsmiddelendie
indeliteratuurwordenvermeld.Erzaleennotaoverdecomposteringvanmest
wordengeschreven.

Achterzijde niet beschrijv«
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dr„ ir.K.W.Smilde,ir.J„Prummel,ing.H.Loman,ing.J.Lubbers,
dr.ir.K.W.Smilde,
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(l)BijdeadviseringopbasisvangrondonderzoekwordthetK-getal
opeendunnebouwvoor gelijkgewaardeerd alsopeendikkebouwvoor,
hoewelinheteerstegevalminderkaliterbeschikking staat,Ineen
vakkenproefblekenaardappelenbijeendunnebouwvooe (12cm)meer
kaligebrek tevertonendanbijeendikkebouwvocr (24cm).Deopbrengstdepressie zonderkalibemestingwasinheteerstegevalsterker.
Bijeenbouwvoorvan12cmwasdekalibehoefteongeveer 100kgK£0
perhameerdanbijeenbouwvoorvan24cm. Volgensdezegegevenszou
menbijdeadviseringrekeningmoetenhoudenmetdebouwvoordikte.
Eenherhalingvanhetonderzoekin1973heeftnietaanzijndoelkunnen
beantwoorden,omdatbijgeenvandebouwvoordiktendemaximaleopbrengst
werdbereikt.Eeninteractietussendekalibemesting endebouwvoordikte
konzodoendenietwordenvastgesteld.
(2)Indemaand augustuskwamdeliteratuurstudieovergecondenseerde
fosfatengereed.Hetdoelvandezeliteratuurstudiewasbetergeïnformeerd tegerakenoverhetbelangen.hetgedragvangecondenseerdefosfaten
bijgebruik indelandbouw.Deontwikkelingvandiversegecondenseerde
fosfatenheeftproduktenopgeleverd dieduidelijke landbouwkundigekwaliteitenbezitten.Zeverschillennietalleeninchemischeeigenschappen,
maarookinhunstructuurformule.Zowordendevoordelandbouwbelangrijksteproduktenonderscheiden:metafosfatenmetkleineringstructuren
(algemeneformuleMe n (Pn03n))enpolyfosfatenmetrechteketenstructuren
(algemeneformuleMe n +2(Pn03n+l))« B^J dezelaatstekandecondensatiegraadnallewaardentussen ienongeveer 106aannemen» Indemoderne
ontwikkeling inAmerikaspelendepolyfosfatenmetrechteketens tot10Patomeneengroterol,hetgeenverbandhoudtmethunoplosbaarheid.De
produktenvormenvaakmengselsvanortho-,pyro-,tripoly-,tetrapoly-,
pentapolyfosfaat,enz.Deproduktievaneenvormigeproduktenvancalcium-,
natrium-,kalium-enammoniumpolyfosfateniseveneensmogelijk.
InAmerikahebbenvooraldeammoniumpolyfosfatenbijgebruik invloeibarevormbewezenwaardevollemeststoffen tezijnopdiverse grondenenvoor
diversegewassen.MaarookalsvastemeststoffenzijndezeammoniumpolyAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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fosfateninhunwerkingvaakgelijkaanofzelfsbeterdanmonoammoniumfosfaat,monocalciumfosfaatofdicalciumfosfaat.Doorhunbyzondere
eigenschappen (dragersvanspoorelementen,oplossendewerkingt.o.v.Al
enFe)kunnengecondenseerdefosfatenopbepaaldegrondenzelfs
superieur zijn.Bijhunwerking spelendebiologischeactiviteitvande
grondendetemperatuureengroterol,daarhydrolysetotorthofosfaat
essentieelis.OokdepHspeelthierbijeenbelangrijkerol,maarde
polyfosfatentoondeneengoedewerkingopdiversegrondenineenbreed
pHtraject.GeziendevelegunstigeervaringenzouookonderNederlandse
omstandighedeneengunstigresultaatvansommigepolyfosfatenkunnen
wordenverwacht.
(3)DoorPA,Kali-MijenIBwerdenin1973tweeproefveldenmet
rooitijdeninfabrieksaardappelenaangelegdomnadereinformatiete
verkrijgenoverdeNxK-interactiegedurendehetgroeiseizoen,vooral
inverbandmetdeproduktielaatinhetseizoen (september).Naarmate
erlaterwerdgerooid, werdhetnadeligeeffectvaneenhogeN-gift
steedskleiner.OpGV133,waarinseptemberdeproduktiegemiddeld
13tonha~lbedroeg,werdbijdeeindoogst (8oktober)hethoogsteuitbetalingsgewichtverkregenbijdehoogsteN-gift(320 kg).Hetproefveld
AGM 154hadop22augustustelijdenvaneenzwarenachtvorst.Daardoor
werdhierdeproduktieinseptemberbeperkttot4tonha1'.Mededoor
denachtvorstbleefde"eindsprint"vandehogereN-trappenachterwege
zodathethoogsteuitbetalingsgewichtwerdverkregenbijdelaagste
N-gift (80kg).Opbeideproefveldenwerdhetfabrieksgewichtweinig
beïnvloed,doordekalibemesting.Eriseentendensdatdekalibehoefte
gedurendehetseizoenietstoeneemt.Hetonderwatergewichtwerd zowel
doorN-alsdoorK-bemestingduidelijkverlaagd.
(4)Indeveldproefmetgekorreldeschuimaarde,dieinheteerste
jaareenwerkinggaftezienvan90%eninhettweedejaarvan110%ten
opzichtevanhatteschuimaarde,werdin1973zomertarweverbouwd.De
relatievewerkingvangekorreldeschuimaardewasinditproefjaariets
beterdandievannatteschuimaarde.
(5)LandbouwenOntwikkeling,hetverkoopkantoorvanMaërl,claimt
voorzijnprodukteenaantaleigenschappenwaardoorMaërlsuperieurzou
zijnaanoverigekalkmeststoffen.Omdittetoetsenwerdenhuneigen
proevenstatistischbewerkt.Vanderuim75proevenkonopdertienproefveldeneenvariantieanalysewordenuitgevoerd.Slechtsopdrieproeven,
namelijkmetsuikerbieten (biet),metslabonen (bonen)enmetsnijmais
(kolf)konwordenvastgestelddattenminsteéénvandetweeMaërlobjecten
betrouwbaarhogereopbrengstengafdaneen(magnesium)kalkmeststof.
ErisdusgeenredenaantenemendatMaërltenopzichtevanandere
kalkmeststoffeneenbeterewerkingheeft.
Publikaties
H.Loman.Maërlkoraalalg,eenkalkmeststofmetsuper-ieureeigenschappen?
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota4(1973).
J.Lubbers.Gecondenseerdefosfaten.Eenliteratuurstudie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,ref.no.0108-1973 (1973).

Achterzijde niet beschr

vervolgblad nr.

2

van prqj^jgfgi&HJïdïnQc/ projectverslag

Onderzoekinstelling

jg

Projectnummer

J5 3

1973
Registratie nr.:

B.Plannen1974
(a)Herhalingvanhetonderzoekoverdeinvloedvandebouwvoordikteopdekalibehoeftevoorhetgewas.
(b)EindverslagvandeNK proevenmetfabrieksaardappelen,
(c)EindverslagIB 1764(gekorreldeschuimaarde).

Achterzijde niet beschrijven.
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ing.H.Loman

Projectleider
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dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

)

f
ƒ

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 ' 3 .

Inditverslagjaar isgewerktaanheteindrapportvanditonderzoek.
B.Plan1974
Rapporteringvandeproefresultatenenafsluitenvanhetproject.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken
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Waarderingvanveeljarigeorganischebemesting
opzand-endalgrond

Registratie nr.:

ing.J.Lubbers

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73-

Hetprojectdientomvasttestellenwelkevormenenintensiteitenvanorganischebemesting indepraktijkkunnenwordentoegepastentotwelkeopbrengstensaldiverhogingendezeleidenbijgeregeldetoepassing.
Ophetstalmest-stoppelgewassenproefveldP0168opdeproefboerderij
"Overijssel"teHeinogroeidenditjaaraardappelen.Dedaarvoor inaanmerking
komendeobjectenmetstalmestkregen30tonstalmestperhatoegediend.Opdegroenbemestingsobjectenwerd snijtarweondergeploegd.
Het.gewasaardappelen-rasPrevalent-heeftietsvandedroogtegeleden.
Deverkregengroeicurvenhaddenalleeenopvallendhorizontaalverloop,waardoor
bijenkeleobjectendeoptimanietkondenwordenberekend.
Demetkwadratischefunctiesberekendeoptimavoorhetuitbetalingsgewicht knollenä300g-zijnvermeld intabel49-1.
Deonderwatergewichten (owg)gavenbijtoenemendestikstofgiftenweereen
duidelijkeverlaging tezien.Dezeverlagingvanhetowgkwamookbijdeobjecten
metorganischebemestingduidelijknaarvoren.BehalveobjectVIhaddenalleobjecteneenduidelijklagerowgdanobjectX-hetnulobject.HetproefveldPrl437
opdeproefboerderij "Craenendonck"teMaarhezewerdheffst1972opgeheven.Vijf
vandeachtobjectenvanditstalmest-stoppelgewassenproefveld werdenovergebracht
ineenvakproef (VP1105)ophetterreinvanonsinstituut.Deobjectenmetde
laagsteintensiteitvanorganischebemestingwerdennietovergebracht.
OpVP1105kregendedaarvoor inaanmerkingkomendeobjecten30tonstalmest
perha.Eengroenbemestingkondoorhetoverbeengenvandeprggfnietwordenverkregen.Het (eerste)gewaswasaardappelen (Prominent).Degewassenenvruchtopvolging
zullengelijkzijnaandievoorP0168.
Deaardappelenhebbenzichgoedontwikkeld.Medioaugustuswerdhetloofbij"*
dehoogsteN-trappenslapdoordroogte.Erisdaarnaherstelingetreden.Rondmedio
septemberkregendeaardappelenhetweerbijnatedroog.Ermoethierbijworden
opgemerktdatvanhetoorspronkelijkeprofielalleendebovenste40cmisovergebrai
naardevakkenendatdezezandgrond inhetalgemeenergdroogtegevoeligis.
Deverkregengroeicurvenhebbenalleeenfraaiverloop.Deoptimakondendaardoorgoedwordenvastgesteld.Zijwerdenmetkwadratischefunctiesberekendvoor
hetuitbetalingsgewicht -knollenà300g-enzijnvermeld intabel49-11.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

van piujeilbeMJnij villij/piojeclveibldy 19..7.3,.

vervolgbladnr.
Onderzoekinstelling
Projectnummer

:

Registratie nr.:

IB
:49

TABEL49- •I
No.
object

Omschrijving
object

I

Hoofdgewas stalmest
Stoppelgewas stalmest
Stoppelgewas afoogsten

-

-

Hoofdgewas stalmest
Stoppelgewas geen stalmest
Stoppelgewas afoogsten

-

-

565

99

Hoofdgewas geen stalmest
Stoppelgewas stalmest
Stoppelgewas onderploegen

-

-

Hoofdgewas geen stalmest
Stoppelgewas geen stalmest
Stoppelgewas onderploegen

561

125

Hoofdgewas geen stalmest
Stoppelgewas geen stalmest
Stoppelgewas afoogsten

607

146

577

106

542

134

Hoofdgewas stalmest
Geen stoppelgewas

524

100

Hoofdgewas geen stalmest
Geen stoppelgewas

557

153

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Hoofdgewas geen stalmest
Stoppelgewas stalmest
Stoppelgewas afoogsten

Hoofdgewas lxper3 jaar
stalmest (voor aard.)
Stoppelgewas geen stalmest
Stoppelgewas afoogsten
Hoofdgewas lxper3 jaar
stalmest (voor aard.)
Geen stoppelgewas:

Als object %

Maximale
opbrengst ina/ha

-

Optimale
N-gift in kg/ha

-

* D evruchtopvolging is aardappelen-winterrogge(stoppelknollen)-zomergerst(sni
tarwe).
De stikstoftrappen hadden geen duidelijke invloed opdeowg.OoH de organi
sehe bemesting hadweinig invloed opdeowg.Gemiddeld over d e objectenmet
organische bemesting lagen d eowgnetiets lager d a nd i eopobject 1-hetnul
object.
Achterzijde niet beschr

w^n pnr^jo^«Kpcrhrij»ing / prnjpr-tvarglag 1 9 . 7 3

vervolgblad nr. 2
Onderzoekinstelling

Registratie nr.:

: IB
:
49

Projectnummer

TABEL 4 9 - 1 1 .

No.
object

Omschrijving
object

Maximale
opbrengsting/ha

Optimale
N-gift inkg/ha

719

248

811

251

Stalmestvooraard.
Stalmestvoorstoppelgewas
Stoppelgewasafoogsten

797

221

Stalmestvooraard.
Stalmestvoor stoppelgewas
Stoppelgewasonderspitten

817

219

771

288

Geenstalmest
Geenstoppelgewas

1

Stalmestvooraard.
Geenstalmestvoorfetoppelgewas
Stoppelgewasonderspitten

Stalmestvooraard.
Geenstoppelgewas

Bijhetbeoordelenvanknolaantastingenbleekgeenverschil tussendeobjecten
voor tekomen.Welbleekdeaantastingdoor PBhizootonia (lakschurft),eninminderemateookruwschilligheid,kleinertezijnnaarmatedeN-trappenhogerlagen.
Groeischeurtjeskwamenduidelijkmeervoorbijgroterehoeveelhedenstikstofen
hetoptredenvanzilverschürftwerddoordestikstofgiftnietbeïnvloed.
B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoekenpublikatievanderesultaten.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
119
Organische en m i n e r a l e bemesting op humusarme
zandgrond i n o n d e r l i n g verband

Registratie nr.:

ing.J.Lubbers

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

Hetprojectdientom (1)demineralenbalansvasttestellenvanbedrijvenmet
eenomvangrijkeveredelingsproduktie (rundvee,varkens,kippen)en (2)nategaan
onder invloedvanwelkefactorenbemestingstoestanden opzandgrondveranderen.
Indeverslagperiode zijnomgewerkterapportenvantweeproefbedrijvenklaar
gekomen.
Deconclusieuitdezerapportenisdatereerdereenfosfaat-daneenkalioverschotontstaat,hetgeeninverband staatmetdebewegelijkheidvankaliinde
grond (uitspoeling)enluxeconsumptiedoorhetgewasbijeenruimaanbod.De
aanvoervanmineralenmetaangekochtekrachtvoedersisgroot.
Publikaties
J.Lubbers.Mineralenbalansoverdriejarenvaneengraslandbedrijfopzandgrond
metmelkveeenmestvarkensteNijnsel.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.11-1973:
26blz.
J.Lubbers.Mineralenbalansoverdriejarenvaneengemengdbedrijfopzandgrond
metmelkveeenfokvarkensteDiessen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.13-1973:
31blz.
B.Plan1974
Voortzettingvandepublikatievanderesultaten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
163
Hulpbijonderzoekvanandereinstantiesen
kortlopendeonderzoekingenbetreffende
anorganischebemesting enmeststoffen.

dr.ir.K.W.Smilde,ir.J.Prummel,ing.H.Loman,ing.J.Lubbers,
dr.ir.K.W.Smilde.
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Registratie nr.:

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(l)BijdeadviseringopbasisvangrondonderzoekwordthetK-getal
opeendunnebouwvoorgelijkgewaardeerd alsopeendikkebouwvoor,
hoewelinheteerstegevalminderkaliterbeschikking staat.Ineen
vakkenproefblekenaardappelenbijeendunnebouwvooe (12cm)meer
kaligebrek tevertonendanbijeendikkebouwvoor (24cm).Deopbrengstdepressiezonderkalibemestingwasinheteerstegevalsterker.
Bijeenbouwvoorvan12cmwasdekalibehoefteongeveer 100kgK£0
perhameerdanbijeenbouwvoorvan24cm. Volgensdezegegevenszou
menbijdeadviseringrekeningmoetenhoudenmetdebouwvoordikte.
Eenherhalingvanhetonderzoekin1973heeftnietaanzijndoelkunnen
beantwoorden,omdatbijgeenvandebouwvoordikten.demaximaleopbrengst
werdbereikt.Eeninteractietussendekalibemesting endebouwvoordikte
konzodoendenietwordenvastgesteld.
(2)Indemaandaugustuskwamdeliteratuurstudieovergecondenseerde
fosfatengereed.Hetdoelvandezeliteratuurstudiewasbetergeïnformeerd tegerakenoverhetbelangenhetgedragvangecondenseerdefosfaten
bijgebruik indelandbouw.Deontwikkelingvandiversegecondenseerde
fosfatenheeftproduktenopgeleverd dieduidelijke landbouwkundigekwaliteitenbezitten.Zeverschillennietalleeninchemischeeigenschappen,
maarookinhunstructuurformule.Zowordendevoordelandbouwbelangrijksteproduktenonderscheiden:metafosfatenmetkleineringstructuren
(algemeneformuleMe n (Pn°3n))e n polyfosfatenmetrechteketenstructuren
(algemeneformuleMe n +2 (Pn03n+].))•Bijdezelaatstekandecondensatiegraadnallewaardentussen ienongeveer 106aannemen.Indemoderne
ontwikkeling inAmerikaspelendepolyfosfatenmetrechteketens tot10Patomeneengroterol,hetgeenverbandhoudtmethunoplosbaarheid.De
produktenvormenvaakmengselsvanortho-,pyro-,tripoly-,tetrapoly-,
pentapolyfosfaat,enz.Deproduktievaneenvormigeproduktenvancalcium-,
natrium-,kalium-enammoniumpolyfosfateniseveneensmogelijk.
InAmerikahebbenvooraldeammoniumpolyfosfatenbijgebruik invloeibarevormbewezenwaardevollemeststoffen tezijnopdiverse grondenenvoor
diversegewassen.MaarookalsvastemeststoffenzijndezeammoniumpolyAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

v e r v o l g b l a d nr.

^
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Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

163

'

3

Registratie nr.:

fosfateninhunwerkingvaakgelijkaanofzelfsbeterdanmonoammoniumfosfaat,monocalciumfosfaat ofdicalciumfosfaat.Doorhunbyzondere
eigenschappen (dragersvanspoorelementen,oplossendewerkingt.o.v.Al
enFe)kunnengecondenseerdefosfatenopbepaaldegrondenzelfs
superieur zijn.Bijhunwerking spelendebiologischeactiviteitvande
grondendetemperatuureengroterol,daarhydrolysetotorthofosfaat
essentieelis.OokdepHspeelthierbijeenbelangrijkerol,maarde
polyfosfatentoondeneengoedewerkingopdiversegrondenineenbreed
pHtraject.GeziendevelegunstigeervaringenzouookonderNederlandse
omstandighedeneengunstigresultaatvansommigepolyfosfatenkunnen
wordenverwacht.
(3)DoorPA,Kali-MijenIBwerdenin1973tweeproefveldenmet
rooitijdeninfabrieksaardappelenaangelegdomnadereinformatiete
verkrijgenoverdeNxK-interactiegedurendehetgroeiseizoen,vooral
inverbandmetdeproduktielaatinhetseizoen (september).Naarmate
erlaterwerdgerooid, werdhetnadeligeeffectvaneenhogeN-gift
steedskleiner.OpGV133,waarinseptemberdeproduktiegemiddeld
13tonha-lbedroeg,werdbijdeeindoogst (8oktober)hethoogsteuitbetalingsgewichtverkregenbijdehoogsteN-gift (320kg).Hetproefveld
AGM 154hadop22augustustelijdenvaneenzwarenachtvorst.Daardoor
werdhierdeproduktieinseptemberbeperkttot4tonha~l.Mededoor
denachtvorstbleefde"eindsprint"vandehogereN-trappenachterwege
zodathethoogsteuitbetalingsgewichtwerdverkregenbijdelaagste
N-gift (80kg). Opbeideproefveldenwerdhetfabrieksgewichtweinig
beïnvloed,doordekalibemesting.Eriseentendensdatdekalibehoefte
gedurendehetseizoenietstoeneemt.Hetonderwatergewichtwerd zowel
doorN-alsdoorK-bemestingduidelijkverlaagd.
(4)Indeveldproefmetgekorreldeschuimaarde,dieinheteerste
jaareenwerkinggaftezienvan90%eninhettweedejaarvan 110%ten
opzichtevanhatteschuimaarde,werd in1973zomertarweverbouwd.De
relatievewerkingvangekorreldeschuimaardewasinditproefjaariets
beterdandievannatteschuimaarde.
(5)LandbouwenOntwikkeling,hetverkoopkantoor vanMaërl,claimt
voorzijnprodukteenaantaleigenschappenwaardoorMaërlsuperieurzou
zijnaanoverigekalkmeststoffen.Omdittetoetsenwerdenhuneigen
proevenstatistischbewerkt.Vanderuim75proevenkonopdertienproefveldeneenvariantieanalysewordenuitgevoerd.Slechtsopdrieproeven,
namelijkmet suikerbieten (biet),metslabonen (bonen)enmetsnijmais
(kolf)konwordenvastgesteld dattenminsteéénvandetweeMaërlobjecten
betrouwbaarhogereopbrengstengafdaneen(magnesium)kalkmeststof.
ErisdusgeenredenaantenemendatMaërltenopzichtevanandere
kalkmeststoffeneenbeterewerkingheeft.
Publikaties
H.Loman.Maërlkoraalalg,eenkalkmeststofmetsuper-ieure eigenschappen?
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota4 (1973).
J.Lubbers.Gecondenseerdefosfaten.Eenliteratuurstudie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,ref.no.0108-1973 (1973).

Achterzijde niet besch

vervolgblad nr.
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Onderzoekinstelling

:

Projectnummer

•• 163

IB

Registratie nr.:

B.Plannen1974
(a)Herhalingvanhetonderzoekoverdeinvloedvandebouwvoordikteopdekalibehoeftevoorhetgewas.
(b)EindverslagvandeNK proevenmetfabrieksaardappelen.
(c)EindverslagIB1764(gekorreldeschuimaarde).

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
197
Despoorelementenvoorzieningvanplantenop
veensubstraten

Registratie nr.:

dr.ir.K.W.Smilde,ingB.vanLuit

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Ineenpotproefmetbolsterveen (pH-KCltraject3,9-6,2)werdendereacties
vansnijchrysanten (cv.Spidersuperwhite,Indianapoliswhite,pinkMarble)en
potchrysanten (cv.Neptune,PrincessAnnsupreme,yellowMandalay)optekorten
aanresp.B,Cu,MoenFebestudeerd.Deenigesymptomendiewerdenwaargenomen
wanneerdezeelementennietwerdentoegediend,warendievanFe-gebrek,enwel
bijdehoogstekalkgift (pH-KCl6,2).Integenstelling toteerdergenomenproevenmetcv.Neptune (verslag 1972)werdgeenCu-gebrekwaacgeno|BÄ|n.Degegevens
overdeaantallenbloemenvanverschillendeafmetingenmoetennogwordenbewerkt.
Dehoudbaarheidvandebloemindevaaswerdnietdoordebehandelingenbeïnvloed.
Eenproefmetdechrysantenvariëteiten SpiderenIndianapolisop"Finpeat",
weinigverteerdFinsbolsterveen,bijpH-KCl6,3weesuitdatFe-gebreknietkon
wordenvoorkomendoortoedieningvanfritFTE32(2,66%Fe).Daarentegenbleek
chelaatFe-EDDHA (Fe138;5%Fe)reedsbijeengiftvan 16mg/leenvoldoendewerking tebezitten.Deresultatenwerdenbevestigd ineenvolgendeproef,waarin
behalveFTE32(2,66%Fe)ookFTE54(27%Fe)wasopgenomen)Geenvanbeidefrittenhadeenvoldoendewerking,ooknietbijlagerepHwaarden (pH-KCl5,4).
Despoorelementbehoeftevandesierboomgewassen Hypericum hookerianum,
Ribes
aureum en Chamaecyparis lawsonïana columnaris opbolsterveenwerd instudiegenomen.InhetpHKCl-traject3,2-5,6werdheteffectvanmogelijketekortenaan
resp.B,Cu,Mo,Mn,ZnenFeopdegroeibestudeerd.Mo-gebrekwerdwaargenomen
bij Hypericum en Rites indeO-MoobjectenbijpH-KCl3,2,Fe-gebrekbij Ribes
en Chamaecyparis indeO-FeobjectenbijpH-KCl4,0enhoger,B-gebrekbij Ribes
indeO-BobjectenbijpH-KCl4,0enhoger.Fe-gebrekkonnietwordenvoorkomen
metFe-EDTA;Fe-EDDHAbleekveelwerkzamer tezijn.Deopbrengstresultaten zijn
nognietbewerkt.
Publikaties
K.W.Smilde.Tracenutrientrequirementsofsomeplantspeciesonpeatsubstrates.
Proc.4th.Int.PeatCongr.Otaniemi,1972,3:239-257.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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vervolgblad nr. 1
Onderzoekinstelling

: jg

Projectnummer

: J97

Registratie nr.:

B. Plan 1974
Voortzetting onderzoekmetsierboomgewassen.
Publikatieresultatenonderzoekmetchrysanten.

Achterzijde niet besch

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
2Ï9
Optreden van k o p e r - en zinkgebrek i n gewassen
en r a s s e n i n l a n d - en tuinbouw

Registratie nr.;

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

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Opdekoper-stikstofproefveldenmetzomertarweinhetkleigebiedvanNoordGroningenzijnookbijlagekopertoestand (Cu-HNO-j<3dpm)totdusverregeen
effectenvanCuwaargenomen (zieookverslagover 1972).DeresultatenvanonderzoekinnoordwestDuitslandkondennietwordenbevestigd.
Dekorrelopbrengsten (inkg/are)voordebeidein1973aangelegdeproefvelden
wordenintabel219-1vermeld.
TABEL|J?-I.Korrelopbrengsten (kg/aredrogestof),zomertarweproefvelden
IB2057 (Cu-HN033,1)enIB2058 (Cu-HN033,4)
T
-1
IB2057,kgCu.ha
IB2058,kgCu.ha
0
80kgN.ha"!
120kgN.ha"1
160kgN.ha!
160kgN.ha +

CCC

42,0
40,5
40,0
46,0

41,6
40,8
40,0
46,3

10

<D

44,2
42,8
39,4
44,5

47,9
52,2
52,2
54,0

10
51,9
55,1
54,1
52,5

51,3
51,0
51,6
50,2

Deresultatenvanwiskundigebewerkingmoetenwordenafgewachtalvorensconclusiesteteekken.
B.Plan1974
Publikatievanderesultatenvanpot-enveldproevenwaarnahetprojectkan
wordenafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vërvolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
282
Onderricht inmethodenvanonderzoekenvan
bewerkingderverkregenresultaten

Registratie nr.:

i n g . J . R i s , ing.B.van Luit
dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 ' 3 .

Erwerd eensyllabusgeschrevenvooralmetdebedoelingomstudentenduidelijk
temakenopwelkewijzebemestingsonderzoekkanwordengedaanenhoetoteenverantwoordeinterpretatievanresultatenresp.opstellingvaneenadviesschemakan
wordengekozen.
HiermeewerdvoldaanaaneenverzoekvandeLandbouwhogeschool teWageningen
uiteentezettenopwelkewijzedoorhetIBadviesschema'svoordebemestingp -op
basisvangrondonderzoek-zijnopgesteld.Aandehandvandezesyllabuswerdgedurende3wekeneencursusgegevenaanvijfstudenten,afkomstiguitGhana,
Thfeilanf,Indonesië,ArgentiniëenMexico.Inhetbijzonderwerdhierbijaandacht
gegevenaanhetonderzoekdatnodigisenaandeproblemendiezichbijdebewerking
vanhetcijfermateriaalkunnenvoordoen.Praktischeoefeningenwerdenuitgevoerd
metbehulpvan22voorditdoelopgesteldewerkstukken.
De3wekendurendecursuswerdbeslotenmeteenexamen(i.v.m.eenteverkrijgenMSc-graad).
Publikatie
J.RisenB.vanLuit.Theestablishmentoffertilizerrecommendations onthebasis
ofsoiltests.InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Haren,1973
B.Plan 1974
Voorbereidingvoornieuwecursus.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
66
Fosfaatbemestingvangrasland opfosfaatvastleggendeijzerhoudendegronden.

Registratie nr.:

ir.J.Prummel

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

HetonderzoekopbeekbezinkingsgrondeninOverijsselenveengronden inGroningenenDrenteheeftaangetoond,datdezegrondenhetmetdebemesting toegediende
fosfaat sterkvastleggen.Dezegrondenwordengekenmerktdooreenhooggehalteaan
ijzer,eenlaaggehalteaanvoordeplantenbeschikbaar fosfaat,ookalszijruim
wordenbemest,eneensterkeachteruitgangvandefosfaattoestandnavoorraadbemesting.
Dematevanvastlegginghangtsamenmethetijzergehalte.Defixaliebegint
vooraloptetredenbij2à4%E^Oo enneemtgemiddeld toemethogeregehalten.
Omdelagefosfaattoestandvandegrond teverhogenisveelalbijzonderveelfosfaatnodig.Navoorraadbemesting looptdefosfaattoestandweersterkterug.De
nawerkingvaneenvoorraadbemestingblijftopdeduurdanookbenedenheteffect
vaneengeregeldejaarlijksebemesting.Hetheeftdaaromgeenzindefosfaattoestandvandezegrondendoorzwarevoorraadbemesting teverhogen.Denadrukmoet
wordengelegd opeenregelmatigetoedieningvanfosfaatomindefosfaatbehoefte
tevoorzien.
Opsommigegrondengaateenlagefosfaattoestandvandegrondnietgepaardmet
sterkfosfaatgebrek,zodathetnietnodig isdezegrondenextraruimtebemesten.
Voordeopbrengst iseengiftvan60à100kgP2O5perhavoldoende,voorhetfosfaatgehaltevanhetgras moetdegift 100à120kgP2O5bedragen.Eensterkereactieinopbrengstgaatsamenmeteenlaagfosfaatgehaltevanhetgras.
Stalmestgeeftgeenverminderingvandevastlegging.Dewaardevanhetfosfaatuitdestalmestkomtinwerkingongeveerovereenmetdievanhetfosfaatuit
dekunstmest.
Fosfaatbemestingverbetertdehoedanigheidsgraadvanhetgrasbestand dooreen
toenamevandebeteresoorteneneenachteruitgangvandeminderwaardigesoorten.
Deresultatenvanditonderzoekzijnineenverslagsamengevat.
Hetproject ishiermeeafgesloten.
Publikatie
J.Prummel.Onderzoekoverdefosfaathuishoudingvanenkeleijzerhoudendegraslanden, (terperse).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onyoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling

: IB

Projectnummer

: 69

Projecttitel

: I n v l o e d van bodem en bemesting op de Mg- en Kg e t a l l e n van weidegras

Onderzoeker(s)

:ir.

Registratie nr.:

J.Prummel

Projectleider
Afdelingshoofd

: d r . i r . K . W. S m i l d e
Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Inkomsten

f

)

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1970 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Aan d i t p r o j e c t i s n i e t g e w e r k t . Daar v e r d e r e bewerking van de r e s u l t a t e n w e i
n i g p e r s p e c t i e v e n b i e d t en andere p r o j e c t e n thans u r g e n t e r z i j n , z a l d i t p r o j e c t
worden a f g e s l o t e n .
Publikatie

C.M.J.Sluijsmans.Invloedvanbemestingmetkieserietenkalizoutophetmagnesiumgehaltevanweidegras (serie71,1962/1964).Proefstn.Akker-Weidebouw,
Gestenc.Versl.Interprov.Proeven 120(1967)58blz.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
95
Aangelegenheden inverbandmethetmeststoffenbesluit.

Onderzoeker(s)

ir.R.Reuderink,ir.J.Prummel

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd
Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Gedurendedeverslagperiode zijnbesprekingengevoerdmetde
NederlandseKunstmestFederatiebetreffendehetmeststoffenbeleidin
Nederland enoverdeonderhandelingenmetI^aeluxenEEG.Denieuwe
EEG-partnershebbennogalwatbezwarennaarvorengebracht,vooral
overdeindeEEG-lijstopgenomenfosfaatmeststoffenenmengmeststoffen.
InhetkadervandeBeneluxisovereenstemmingverkregenover
Thomasmeel endegekorreldeThomaskaliprodukten enverderoverdebemonsteringenvanmeststoffen.Erisgeenovereenstemmingbereiktinzake
hettoevoegenvanspoorelementenaanN-,P-en/ofK-meststoffen,wegens
het ter-.\™ nemenvanKobaltuitdevoorstellendoorBelgië.InLuxemburg
isnueenmeststoffenwetvankrachtgeworden.
VerscheideneadviezenzijnuitgebrachtaanhetRijkslandbouwproefstationvoorMeststoffen-enVeevoederonderzoek teMaasstrichtbetreffendeaanvragenvoorontheffingvanmeststoffen,vooralbladvoedingsstoffen,rioolslib,langzaamwerkendemeststoffen,bodemverbeteringsmiddelenenanti-stuifmiddelen.
Uiteenvergelijkend onderzoekmetbetrekking totdii^lcAu-cf.:sr3atinmeststoffenbleekdateengewijzigdeAAC-methode (extractiemetalkalische
ammoniumcitraat)eengoedescheidinggeefttussendicalcium-entricalciumfosfaat.
Hetverslagvanderesultatenvaneenpotproef envanveldproeven
in1972metverschillendefosfaatmeststoffenbijvoortgezet gebruik
vandezemeststoffen isgereedgekomen.Rhénan"...fosfaatenRhekaph0s
kwamenopzandgrond inwerkingpraktischovereenmetsuperfosfaaten
Thomasmeelenopkalkrijkezeekleigrondmetsuperfosfaat.Hyperfosfaat
enHyperpïoskaliverhoogdenhetPw-getalopzandgrondminder sterkdan
deanderemeststoffen,vooralbijpH-KCl4,6a4,7 enhoger.Dezemeststoffenwerktenopzuregrond (pH-KCl4,1 à4,3)vrijwelevengoedals
tl.,anderemeststoffen.Heteffectvandemeststoffenopdefosfaatopnamedoorhetgewaswordtbepaalddoordematewaarinhet inwateropAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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vervolgblad nr. 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
95

Registratie nr.:

losbaarfosfaatindegronddoordebemestingwordtverhoogd.
DewerkingvanThomaskalihingafvandekorrelgrootte.Eendiametervan2-3mmgafietsbetereresultatendankleinereengroterekorre!
mogelijkalsgevolgenerzijdsvaneengeringevastlegging,anderzijds
vaneenbetereverdelingvandemeststofkorrels indegrond.Dezeuitkomstenbevestigendievanhetvorigejaar.Hetonderzoekisin1973
voortgezet.Deresultatenhiervanzijnnoginbewerking.
Inverbandmetaanvragenvoorontheffingvanbladvoedingsstoffen
alsmeststoffenzijnenkeleliteratuurgegevenshierover samengesteld.
Hetlijktzeeronwaarschijnlijk,dateeneventuelewerking toegeschreven
zoukunnenwordenaandezeerkleinehoeveelhedenvoedingsstoffen,die
metdezeproduktenwordentoegediend.
Publikaties
J.Prummel.Resultatenfosfaatvormen-proevenoogstjaar 1972.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-1973(1973)28blz.
P.A.vonBarnauSijthoff.Bladbespuitingmetgroeistimulerendemiddelen
bijcultuurgewassen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,ref. 079(1973)
3blz.
B.Plan1974.
Voortzettingvanhetadvieswerk.
Voortzettingvandeveldproevenmetverschillendefosfaatvormenen
fractiegroote(superfosfaat,Thomasmeel,Thomaskali,Rhenaniafosfaat,
Rhekaphos,Carolonfosfaat,HyperpTioskali).

Achterzijde niet besch

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
97
Wijzeentijdvantoedieningvankunstmeststoffen.

Registratie nr.:

ir,J.Prummel

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicat
B. Plan komende jaar.

ies

A. Verslag over 197 3 •

Opzeekleigrondenbestaatdelaatstejarenopnieuwbelangstellingvoorhettijdstipvantoedieningvanfosfaat-enkalimeststoffen.Toediening inhetnajaarvóórhetopwintervoorploegenheeftdevoorkeur,omdatdegronddangoed teberijdenis.
Voorjaarsbemesting geeftstructuurbederf enkansopzoutschadevoor
hetgewas.Daar staattegenoverop
kalkrijkegrond eenmogelijke
achteruitgang inwerkingvanfosfaatdoorvastlegging,enoplichte
zavelgrondenmogelijkeverliezenaankalidooruitspoeling.
Deresultatenvandefosfaatproevenin1971bijaardappelenen
bietenopkalkrijkezeekleigronden zijnvastgelegd ineenrapportvan
hetProefstationvoordeAkkerbouw.Toediening infebruarienlater
overdebouwvoor envervolgens inwerkenwasgemiddeldoveralle
proevenbeterdanbemestinginhetnajaarvóórhetopwintervoor
ploegen.Ditwasookhetgevalbijeenaantalproevenin1972.
Gemiddeld overalleproevenwasditverschil tengunstevande
winterbemesting indatjaarechternietvoldoendebetrouwbaar.Een
proef in1972metsuikerbietenopeensterkfosfaatreagerende opkalkrijke
zeekleiindeNoordoostpolder gafweleenduidelijkverschiltengunste
vandewinterbemesting (bijna3tonbietenperhameerdanbijnajaarsbemesting).Indeproevenvan1973wasdebemestingindewinterook
meestalbeterdaninhetnajaar. Dezeuitkomstenwijzenopeen
mindergoedewerkingvanfosfaatbijtoediening inhetnajaarop
kalkrijkezeekleigronden.Deresultatenzullennogineeneindverslag
wordensamengevat.
Deresultatenvanonzeproevenmetkalibemesting inhetvoorennajaarbijaardappelendedendeCommissieBemestingBouwlandbesluitenopzeeklei,inverbandmetdeblauwgevoeligheid,nieuwebemestingsadviezenopstellen. J
Vk.Hogekaligiftenblijkenvolgensdezeproevendeblauwgevoeligheid
sterktereduceren.Daaromisinhetadvieseentoeslagopdebouwplanbemesting gegeven.Inditsysteemkandebemestingvandegewassen

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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vervolgblad nr.
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
97

73
Registratie nr.;

naaardappelenachterwegewordengelaten,metuitzonderingmisschien
vanspinazie (suikerbietenenuien)alsderdegewasnaaardappelen.
In"Bedrijfsontwikkeling"wordteentoelichtingopditnieuwe
adviesgegeven.

Publikaties
C.Mulder enJ.Prummel.Resultatenfosfaataanwendingstijdenproeven.
Proefstn.Akker-Weidebouw,Lelystad-Wageningen,februari1973,
9blz.
J.Prummel.Kalibemesting enblauwgevoeligheidvanaardappelen.
Bedrijfsontwikkeling4 (1973)595-599.
Ch.H.Hen.kensenJ.Prummel.Kalibemestingsbeleid ineenbouwplan
metconsumptieaardappelenopkleigronden.
Bedrijfsontwikkeling4(1973)926-927

B.Plan1974
Voortzettingvanhetonderzoekoverdetijdvantoedieningvan
fosfaatopkalkrijkezeeklei.
Onderzoekoverdetijdvantoedieningvankalibijaardappelen
opzeekleienloss,inverbandmetdeblauwgevoeligheid,insamenwerkingmethetIBVL.
DeProefstationsinderegiohebbenvierkalibouwplanbewerkingsproeveninuitvoering,waarbij toedieningvankalieensindevier
jaar (aardappelen),eensindetweejaar (aanrooivruchten)en
jaarlijksaanallegewassenwordtvergeleken.

Achterzijde niet besch

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onclerzoeker(s)

IB
142
Invloedvangroenbemestingenstructuuropde
beschikbaarheidvanbodemfosfaat.

Registratie nr.:

ir.J.Prummel

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Tervoorbereidingvaneenverslagoverenkeleproevenoverdeinvloedvan
groenbemesting enstructuuropdebeschikbaarheidvanbodemfosfaatwerdendegangbare
meningenhierovergetoetstmetgegevensuitdeliteratuur.Groenbemesting zoubij
deontledingvandeorganischestofeenversneldeaantastingvanmoeilijkoplosbarefosfaatverbindingengevenendefixatieverminderenalsgevolgvandevorming
vanchelaten.Debenuttingvanhetweinigbeweeglijkefosfaatneemttoenaarmate
degrond eenbeterestructuurbezitendaardoorbeterdoorworteldis.
B.Plan1974
Bewerkingvandeproefveldgegevensenafsluitingvanhetproject.

Achterzijde niet beschrijven. Bij,onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
145
Bemestingvangrove
bouwgronden.

Registratie nr.:

:uinbouwgewassenopland-

iraJ.Prummel

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73-

Oplandbouwgrondenwerd indejaren 1969,1970en1971eenonderzoekverricht
overdegewenstefosfaat-enkalibemestingvanconservenerwten.Opgrondvandit
onderzoekwerd inoverlegmetdeCommissieBemestingBouwland eenbemestingsadvies
opgesteld.Defosfaatgiftenzijnvolgenshetnieuweadvieshogerdandebestaande
normenvoorvlinderbloemigen.Voordekalibemestingbestond geenaanleidingeen
nieuwadviesintevoeren.Deresultatenvanhetonderzoekzijngepubliceerd.
Eensoortgelijkonderzoekisindeafgelopenjarenverrichtmetspruitkool.
Deuitkomstenvandezeproevenzijninovereenstämmmingmetdehuidigerichtlijnen
voorhetbemestingsadvies oplandbouwgronden,d.w.z.fosfaatalsvooraardappelen,
kalialsvoorvlinderbloemigen.Eenverslagvanderesultatenvanditonderzoekis
persklaargemaakt.
Hetfosfaat-enkalionderzoekbijtuinbonenoplandbouwgrondenisin1972ge*?
start.Inongeveerdehelftvandegevallenheeftditgewasopdebemestinggereageerd (totaal9fosfaat-en11kaliproeven).Zonderfosfaat-ofkalibemestingbedroegdeopbrenstdepressieaanbonenindezegevallengemiddeld 10%(spreiding
van6tot 19%).Detotaleopbrengstaanstengels,peulenenbonenreageerdesoms
sterkeropdebemestingdandeopbrengstaanbonen,somsdaaldedeopbrengstzelfs.
Deeconomischeoptimalegiftlagtussen 100en200kgP2^5P e rn a (gemiddeld 135kg)
entussen 120en240kgK2Operha (gemiddeld 200kg). Openkelesterkopfosfaat
reagerendegrondenverlaagdefosfaatbemestinghetTM-getal (maatvoordehardheid
vandebonen).Hetonderzoekisin1973voortgezetmeteennieuwe serieproeven.
Inverschillendegevallenreageerdehetgewasopzandgrond ookbijvrijhoogPw-getalsterkopdefosfaatbemesting.Opkleigrondwaserinsommigegevalleneensterkekalireactie.Deresultatenzijninbewerking.
Publikatie
J.Prummel.Fosfaat-enkalibemestingvoor conservenerwtenoplandbouwgronden.
Bedrijfsontwikkeling 4(1973)928-930.
P.A.vonBarnanSijthoff.Fosfaat-enkalibemestingvanspruitkooloplandbouwgronden.Bedrijfsontwikkeling5 (1974),terperse.
i. Plan1974
Voortzettingvanhetfosfaat-enkalionderzoekbijtuinbonen.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

IB
163
Hulpbijonderzoekvanandereinstantiesen
kortlopendeonderzoekingenbetreffende
anorganischebemestingenmeststoffen.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde,ir.J.Prummel,ing.H.Loman,ing.J.Lubbers,
dr.ir.K.W.Smilde.
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

Registratie nr.:

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73.

(l)BijdeadviseringopbasisvangrondonderzoekwordthetK-getal
opeendunnebouwvoorgelijkgewaardeerd alsopeendikkebouwvoor,
hoewelinheteerstegevalminderkaliterbeschikking staat.Ineen
vakkenproefblekenaardappelenbijeendunnebouwvooe (12cm)meer
kaligebrek tevertonendanbijeendikkebouwvoor (24cm).Deopbrengstdepressie zonderkalibemestingwasinheteerstegevalsterker.
Bijeenbouwvoorvan12cmwasdekalibehoefteongeveer 100kgK2O
perhameerdanbijeenbouwvoorvan24cm. Volgensdezegegevenszou
menbijdeadviseringrekeningmoetenhoudenmetdebouwvoordikte.
Eenherhalingvanhetonderzoekin1973heeftnietaanzijndoelkunnen
beantwoorden,omdatbijgeenvandebouwvoordikten.demaximaleopbrengst
werdbereikt.Eeninteractietussendekalibemesting endebouwvoordikte
konzodoendenietwordenvastgesteld.
(2)Indemaandaugustuskwamdeliteratuurstudieovergecondenseerde
fosfatengereed.Hetdoelvandezeliteratuurstudiewasbetergeïnformeerd tegerakenoverhetbelangenhetgedragvangecondenseerdefosfaten
bijgebruikindelandbouw.Deontwikkelingvandiversegecondenseerde
fosfatenheeftProduktenopgeleverd dieduidelijkelandbouwkundigekwaliteitenbezitten.Zeverschillennietalleeninchemischeeigenschappen,
maarookinhunstructuurformule.Zowordendevoordelandbouwbelangrijksteproduktenonderscheiden:metafosfatenmetkleineringstructuren
(algemeneformuleMe n (Pn03n))enpolyfosfatenmetrechteketenstructuren
(algemeneformuleMe n +2(Pn°3n+ l))- Bijdezelaatstekandecondensatiegraadnallewaardentussen ienongeveer10&aannemen.Indemoderne
ontwikkeling inAmerikaspelendepolyfosfatenmetrechteketenstot10Patomeneengroterol,hetgeenverbandhoudtmethunoplosbaarheid.De
produktenvormenvaakmengselsvanortho-,pyro-,tripoly-,tetrapoly-,
pentapolyfosfaat,enz.Deproduktievaneenvormigeproduktenvancalcium-,
natrium-,kalium-enammoniumpolyfosfateniseveneensmogelijk.
InAmerikahebbenvooraldeammoniumpolyfosfatenbijgebruikinvloeibarevormbewezenwaardevollemeststoffentezijnopdiverse grondenenvoor
diversegewassen.MaarookalsvastemeststoffenzijndezeammoniumpolyAchjerzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

v e r v o l g b l a d nr.
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Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

163

Registratie nr.:

fosfateninhunwerkingvaakgelijkaanofzelfsbeterdanmonoammoniumfosfaat,monocalciumfosfaatofdicalciumfosfaat.Doorhunbyzondere
eigenschappen (dragersvanspoorelementen,oplossendewerkingt.o.v.Al
enFe)kunnengecondenseerdefosfatenopbepaaldegrondenzelfs
superieur zijn.Bijhunwerking spelendebiologischeactiviteitvande
grond endetemperatuur eengroterol,daarhydrolysetotorthofosfaat
essentieelis.OokdepHspeelthierbijeenbelangrijkerol,maarde
polyfosfatentoondeneengoedewerkingopdiversegrondenineenbreed
pHtraject.GeziendevelegunstigeervaringenzouookonderNederlandse
omstandighedeneengunstigresultaatvansommigepolyfosfatenkunnen
wordenverwacht.
(3)DoorPA,Kali-MijenIBwerdenin1973tweeproefveldenmet
rooitijdeninfabrieksaardappelenaangelegdomnadereinformatiete
verkrijgenoverdeNxK-interactiegedurendehetgroeiseizoen,vooral
inverbandmetdeproduktielaatinhet seizoen (september).Naarmate
erlaterwerdgerooid, werdhetnadeligeeffectvaneenhogeN-gift
steedskleiner.OpGV133,waarinseptemberdeproduktiegemiddeld
13tonha--'-bedroeg,werdbijdeeindoogst (8oktober)hethoogsteuitbetalingsgewichtverkregenbijdehoogsteN-gift (320kg).Hetproefveld
AGM 154hadop22augustustelijdenvaneenzwarenachtvorst.Daardoor
werdhierdeproduktieinseptemberbeperkttot4tonha1.Mededoor
denachtvorstbleefde"eindsprint"vandehogereN-trappenachterwege
zodathethoogsteuitbetalingsgewichtwerdverkregenbijdelaagste
N-gift (80kg). Opbeideproefveldenwerdhetfabrieksgewichtweinig
beïnvloed,doordekalibemesting.Er iseentendensdatdekalibehoefte
gedurendehetseizoenietstoeneemt.Hetonderwatergewichtwerd zowel
doorN-alsdoorK-bemestingduidelijkverlaagd.
(4)Indeveldproefmetgekorrelde schuimaarde,dieinheteerste
jaareenwerkinggaftezienvan90%eninhettweedejaarvan 110%ten
opzichtevanhatteschuimaarde,werd in1973zomertarweverbouwd.De
relatievewerkingvangekorreldeschuimaardewasinditproefjaariets
beterdandievannatteschuimaarde.
(5)LandbouwenOntwikkeling,hetverkoopkantoor vanMaërl,claimt
voorzijnprodukteenaantaleigenschappenwaardoorMaërlsuperieur zou
zijnaanoverigekalkmeststoffen.Omdittetoetsenwerdenhuneigen
proevenstatistischbewerkt.Vanderuim75proevenkonopdertienproefveldeneenvariantieanalysewordenuitgevoerd.Slechtsopdrieproeven,
namelijkmetsuikerbieten (biet),metslabonen (bonen)enmetsnijmais
(kolf)konwordenvastgesteld dattenminsteéénvandetweeMaërlobjecten
betrouwbaarhogereopbrengstengafdaneen(magnesium)kalkmeststof.
ErisdusgeenredenaantenemendatMaërltenopzichtevanandere
kalkmeststoffeneenbeterewerkingheeft.
Publikaties
H.Loman.Maërlkoraalalg,eenkalkmeststofmetsuper-ieureeigenschappen^
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota4 (1973).
J.Lubbers.Gecondenseerde fosfaten.Eenliteratuurstudie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,ref.no.0108-1973 (1973).

Achterzijde niet besch
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1974

(a)Herhalingvanhetonderzoekoverdeinvloedvandebouwvoordikteopdekalibehoeftevoorhetgewas.
(b)EindverslagvandeNK proevenmetfabrieksaardappelen.
(c)EindverslagIB 1764(gekorreldeschuimaarde).

Achterzijde niet beschrijven.
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Onderzoekinstelling
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183
Verloop van de k a l i t o e s t a n d op bouwland

Onderzoeker(s)

ir.J.Prummel

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 •

Voorhetonderzoekoverdebetekenisvandekalitoestandvandegrondvoor
hetgewaszijnin 1972tweeproevenaangelegd,eenopzandgrond eneenopkleigrond.Heteigenlijkonderzoekvindtplaatsin1974,waarbijhetgaatomde
vraagofvoorhetgewaseenhogekalitoestandvandegrondnodig isofdateenzelfderesultaatkanwordenbereiktdoor eenruimebemestingbijeenlagekalitoestand.
B.Plan 1974
Uitvoeringvanhetonderzoeknaardebetekenisvandekalitoestandvande
grondvoorhetgewas.

Achterzijde nie^ beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)
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193
Toetsingvanhetgrondonderzoekopkaliop
overgangsgronden

Registratie nr.:

ir.J.Prummel

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 ' 3 .

Aanditprojectkonin 1973geenaandachtwordenbesteed.
B.Plan1974
Bewerkingvandegegevensvaneenpotproefmetkalibemestingopverschillendebodemsoorten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vèrvolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
268
Veranderingenindefosfaattoastandvan
bouwlandoplangetermijn

Registratie nr.:

ir,J.Frummel,dr.ir.H.A. Sissingh,ir.P.deWilligen

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir,K„W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel
,, -materieel
Semi-directe kosten
Omslag algemene kosten

f
f
f
f

Totaal
Inkomsten

f
f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

(a)Voorhetonderzoekoverdebetekenisvandefosfaattoestand
vandegrondvoorhetgewaszijnin1972tweeproevenaangelegd,een
opzandgrond eneenopkleigrond.Heteigenlijkeonderzoekvindtplaats
in 1974,waarbijhetgaatomdevraagofvoorhetgewaseenhoge
fosfaattoestandvandegrondnodig isofdateenzelfderesultaatkan
wordenbereiktdooreen r.rne bemestingbijeenlagefosfaattoestand.
Hetverloopvanhetfosfaatgehaltevandegrond inhetbemestingsproefveld ZGr 1opoudedalgrond inBorgercompagniewasaanleiding
degegevensvanditveeljarigeproefveldvoordeobjectenmetenzonder
fosfaatbemestingsamentevatten.Ondankshetsedert 1918weglatenvan
defosfaatbemestingvertonendegewassengeensterkereactie,integenstelling totreactiebijweglatenvandestikstof-enkalibemesting.
Deopbrengstdepressie zonderfosfaatbedraagtvoorgranengemiddeld
ongeveer 10envooraardappelen20%.Omstreeks 1960verandertdesituatie
echter,Indeafgelopenjarenisernl.vrijwelgeenreactiemeer.Dit
stemtovereenmetdestijgingvanhetP-getalenhetPw-getalopdeonbemesteobjectenindiejaren (resp.tot 10en43). OokP-AL isindie
periodegestegen.Erkonaannemelijkwordengemaaktdatdezestijging
eengevolgisvanhetdieperploegen,waardoorhetonderliggendeveen
indebouwvoor isgebracht.Deoplosbaarheid vanhetbodemfosfaatis
daardoor gestegen.Hetfosfaat inhetveenisinvergelijkingmetdat
indebouwvoornl.veelbeter inwateroplosbaar.Omdeverplaatsingvan
hetmetdebemesting toegediendefosfaatnategaanzijnvanditproefveld
grondmonstersgenomentoteendieptevan 1m.
(b)Uitonderzoekvanbouwvoormonstersvanveeljarigefosfaatbemestingsproefveldenwasgebleken,dathetgehalteaanP-totaal eenaantal
jarentoeneemtendaneenlimietwaardebereiktdie-opeenbepaaldproefveld-samenhangtmetdejaarlijks toegediendehoeveelheid fosfaat.
Naastdefosfaatonttrekkingdoorgewassenmoeterookfosfaatnaarlagen
onderdebouwvoorverplaatst zijn.Dematewaarinditgeschiedt,zalmede
afhangenvanfactorenalsgrondsoort,uitgangsfosfaattoestand,pH,neerslagenz
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Deverplaatsingresulteertnaverloopvantijdineenbepaaldeverdeling
vanhetfosfaatoverhetprofiel.Omhiervaneenkwantitatieveindruk
tekrijgen,werdenvandeveeljarigefosfaatbemestingsproefvelden
NGe-84teRuurloenZGr-1 teBorgercompagniemonstersgenomenvan
opeenvolgendegrondlagen cot3meterdiepte.Aandezemonsterswerd
uitgebreid chemischonderzoekverricht,o,m.opP-totaal,Pw-getal,
P-concentratie vanhetbodemvocht,pH,Fe-enAl-gehalte,enhet
volumegewicht.
Enkelevermeldenswaardigeresultatenzijn:
(1)DeinvloedvandefosfaatbemestingopP-totaal strektzich
nietofnauwelijksverderuitdantot50à60cmdiepte.Ditgeldtbij
benadering zowelvoorhetproefveld teRuurloalsvoordatteBorgercompagniematlooptijdenvanrespectievelijk 38en55jaren.Defosfaat>
verdelingovereenbelangrijkgedeeltevanhetprofielvanheteerst
genoemdeproefveldvertoonteenregelmatigheid diehetmogelijkmaakt"':'
dezeopeenvoudigewijzewiskundigtebeschrijven.
Naderonderzoekmoetuitmakenofopbasisvandezebeschrijvingookvoor
anderebodemprofielendevertikaleverplaatsingvanfosfaatmetenkele , <.
parameterskanwordengekarakteriseerd.
(2)Dedieptevandeindringingvanfosfaatindebodemlijkt
vrijwelonafhankelijk tezijnvandebemestingsdosis.
(3)Defosfaatconcentratievanhetbodemvochtvertoonteeninvloed
vandebemestingdie,evenalsvoorP-totaal,nietdiepergaatdan
50à60cm.
(4)Opvallend ishethogegradiëntvanhetverloopvangenoemde
fosfaatconcentraties invertikalerichting.Eenvoorbeeld,betrekking
hebbendophetproefveld teBorgercompagnie:
ObjectNPK:laag25-35cm,concentratie 21,8mgP205/1 .,.;
laag65-75cm,
"
0,04 " "
Hethogefosfaatbufferend (en-fixerend)vermogenvandegrondwordthiermeeduidelijkgedemonstreerd.
(5)Ookdeplantewortelskunnenfosfaatnaarbodemlagen-onderde
bouwvoor transporteren*Hetobject0-Pvanhetproefveld-te,,Ruurlo vertoont
eenonttrekkingszonediezichuitstrekt toteendieptevan,40ä45cm;
eenaanwijzingdatdebewortelingtotdezediepteisgegaan.,,Bijdeobjectenmethogerefosfaatbemestingenkandoordewortelsfosfaattotdeze
ofwellichtnogwatgroteredieptegetransporteerd zijn.Ofdeverplaatsing;
vanfosfaat inhoofdzaakdoorplantewortelsofdoortransportmetdevocht-;
stroomgeschiedt,konnognietwordenvastgesteld. -•
;
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B.Plan1974
Uitvoeringvanhetonderzoeknaardebetekenisvandefosfaattoestand \
vandegrondvoorhetgewas.
!
Opdiversegrondsoorten zalhetverloopvanP-totaal indebouwvooronder
invloedvanlangdurigvoortgezettefosfaatbemestingenwordennagegaan
I
inverbandmethetonderzoekoverdefosfaataccumulatieentransport inde j
grond.Dezemonsters zijnafkomstigvanindertijduitgevoerdeveeljarige j
bemestingsproeven.
Verderebestuderingvaneigenschappenvandebodemmetbetrekking totj
devastlegging enverplaatsingvanfosfaatmedealsbijdrageaanhet
j
fosfaateutrofiëringsonderzoek.

!

j

Achterzijde niet beschrij

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
280
Gedeelde stikstofbemesting bij aardappelen

Registratie nr.:

ing.J.H.Schepers

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagein

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Hetonderzoekisditjaaropëënproefveldmetfabrieksaardappelenvoortgezet,
Indezeprpefwerdnagegaanofhetgebruikvaneenlangzaamwerkendemeststofals
sulfur-coated ureum (afkomstigvanTVA,Amerika)eensoortgelijkeffectheeftals
delingvandestikstofgiftenofdaarmeeeenverhogingvanhetopbrengstniveau
kanwordenverkregen.
Totdetweedehelftvanaugustusreageerdehetgewas,ondanksdedroogte,duidelijkophetstikstofniveau (200 à 250kg/haleekoptimaal)endeoverbemesting
naar 50kgN/haalskasindetweedehelftvanjuni.Indetweedehelftvanaugustusheefthetproefveldveelschadegehaddoornachtvorst.Wateenenandervoor
invloedheeftgehadopdeuiteindelijkeopbrengstblijktuittabel280-1.
TABEL280-1.Eindopbrengstknol,verston/ha (0N=36,5ton/ha)
Meststof

kas (ineens)
kas (gedeeld)
gecoateureum

N,kg /ha

100

150

200

41,2
41,5
39,6

43,0
45,7
44,6

41,2
43,4
.42,9

250

300

43,6
41,8
41,4..

42,1
40,9

4J,2

Demaximaleopbrengst (dielaagis)werdreedsbij 150kgN/habereikt.DelangzaamwerkendeN-meststof endeoverbemestingnaar50kgN/hahebbenbijeentotale
giftvan 150en200kgNeenopbrengst-verhoging gegeven,bij250en300kgNeen
verlagingvandeopbrengst.
B.Plan1974
Deproefvan 1973metfabrieksaardappelen zalwordenherhaald.
Erkomteenproef inconsumptieaardappelenmeteenietsbescheideneropz-et.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
284
Dehergroeisnelheidvangrasland inafhankelijkheidvandezwaartevandevoorafgaandesnede
envandehoogtevandevoorafgaandestikstofgift

Registratie nr.:

dr.ir.P.F.J.vanBurg,G.J.G.Rauw,J.Postmus

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Eriseenproefveldaangelegdwaaropbijverschillendestikstofgiftende
hergroeisnelheid vanhetgrasbepaald zouwordenopzodenmetverschillendeuitgangstoestanden.Dezetoestandenmoestendanbereiktwordendoorhijtweestikstofniveaushetgrasophetzelfdetijdstip,bijeenzelfdeproduktietemaaien.
Doordedroogteaanheteindevanditeerstehalfjaarisdatonmogelijkgeblekenenisdezeproefgestoptenuitgesteld totvolgendjaar.
B.Plan1974
Hetligtindebedoeling in1974eensoortgelijkproefveld aanteleggen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
290
Hetgroeiverloopvangrasland endestikstofreactiegedurendeeenseizoen

Registratie nr.:

dr.ir.P.F.J„vanBurg,G.J„G,Rauw,J.Postmus

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomoten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Erwerd eenproefveld aangelegd,met 1136veldjesgerangschikt inblokkenmet
eenverschillend niveauvanstikstofvoorbehandeling.Qpverschillende tijdstippen
inhetseizoenwerddegroeisnelheid vanhetgrasbestudeerdbijverschillende
stikstofgiftenopverschillendemaaitijden.
Deresultatenzijnnoginbewerking.Vluchtigebestudering leertdatderesultaten
in 1973inprincipenietveelafwijkenvandiein 1972,ondankshetzeergrote
verschil inweersomstandigheden tussenbeidejaren.
B.Plan1974
Erzaleenproefwordenaangelegd dieingrotelijnendezelfdeopzetheeft
alsdiein1973.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
Projecttitel
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292
DeinvloedvandepHvandeguondopheteffect
vanstijgendestikstofgiftenopdeopbrengsten
dekwaliteitvanhetgras

Onderzoeker(s)

G.J.G.Rauw

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

StatistischonderzoekvanhetLandbouwkalkbureaudeedvermoedendaterop
grasland eeninteractiebestaattussendepHvandegrondendestikstofreactie.
Aangezienertegenwoordig steedsmeerverzurendemeststoffentoegepastworden
endepHdusoverhetalgemeenlagerzalworden,ishetnoodzakelijkoverde
gevolgenhiervanmeertewetentekomen.
pH-trappenproeven.Erzijntweeproevenaangelegdwaaropmetkalksalpeter(ks),
kalkammonsalpeter (kas)enzwavelzureammoniak (za)waarvaniedere 10dagen
30kgNperhagegevenverd",pH-verschillenwerdenaangebracht.Deproefbegint
daneigenlijkpasin 1974,wanneerdestikstoftrappenzullenwordenaangebracht.
In 1973weedtotaal480kgN/hagegevendoorperiodiekeoverbemestingenmetks,
kas,ureumenzaopbeideproeven.DeinvloedvandeverschillendeN-meststoffen
opdepH-KClisnaéénseizoenalduidelijkaanwezig,zoalsuittabel292-1
blijkt (uitgangstoestandvoorjaar 1973was 5,2)
TABEL292-1
N-meststof

pH-KCl(0-5cm)

ks
kas
ureum
za

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

Debeideproevenwerdensteedsmetschapen beweid.Omdeinvloedvandediverse
N-meststoffenopdeopbrengstnatega^n,werddelaatstesnedevanéénproefgemaaid.Opbrengstverschillenvanbetekeniswerdennietgevonden.Welbleefhetzaobjectachterinverseopbrengst,maardooreenhogerdrogestofgehaltewerddit
opbrengstverschilgecompenseerd.
Proefmetkas-23enkas-26%-N.Erisookeenproefaangelegdomheteffectte
bestuderenvandeverhogingvanhetstikstofgehjitevankalkammonsalpeter opde
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
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Projectnummer
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Registratie nr.:

pHvandegrondendechemischesamenstellingvanhetgewas.Deproefbestaatuit
tweeidentiekeseriesdieomenomgeweidengemaaidworden.
TussendezetweeN-meststoffenwerdengeenopbrengstverschillenvanbetekenis
gevonden.WellijktdepHenigszinstedalendoorkas-26i.p.v.kas-23tegebruiken,zowelbijhetlage(n)alsbijhethoge(N)stikstofniveau.Deverschillen
zijnevenwelgering (tabel292-11).
TABEL292-11.
Totaald.s.100kg/ha
n
kas-23 73,9
kas-26 73g2

N
101,0
100,6

pH-KCl(0-5cm)najaar1973
kas-23
kas-26

-n
4,9
4,8

N
4,8
4,7

Deinvloedvandebeidestikstofsoortenopdechemischesamenstellingvanhet
gewasisnognietbekend.
B.Plan1974
OpéénvandepH-trappenproevenwordenindeloopvan1974stikstoftrappen
aangelegd.VanbelanghierbijiseeneventueelverschilinN-niveau,ontstaan
doordediverseN-meststoffen.Ditzald.m.v.grondonderzoekopN-mineraalwordennagegaan.EeneventueelverschilinN-niveaukanmogelijkwordengenivelleerd
doordeeerstesnedengelijktebemestenmetbijv.kas,endeN-trappenproeflater,bijv.injuliaanteleggen.Opdeandereproefwordtin1974deperiodieke
bemestingmetks,kas,ureumenzavoortgezetomdepH-verschiliennogverderte
vergroten.
In 1974wordtdeproefmetkas-23enkas-26voortgezet.

Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
95
Aangelegenhedeninverbandmethetmeststoffenbesluit.

Onderzoeker(s)

ir.R.Reuderink,ir.J.Prummel

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd
Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Gedurendedeverslagperiodezijnbesprekingengevoerdmetde
NederlandseKunstmestFederatiebetreffendehetmeststoffenbeleidin
Nederland enoverdeonderhandelingenmetBeneluxenEEG.Denieuwe
EEG-partnershebbennogalwatbezwarennaarvorengebracht,vooral
overdeindeEEG-lijstopgenomenfosfaatmeststoffenenmengmeststoffen.
InhetkadervandeBeneluxisovereenstemmingverkregenover
ThomasmeelendegekorreldeThomaskaliprodukten enverderoverdebemonsteringenvanmeststoffen.Erisgeenovereenstemmingbereiktinzake
hettoevoegenvanspoorelementenaanN-,P-en/ofK-^meststoffen,wegens
het terug nemenvanKobaltuitdevoorstellendoorBelgië.InLuxemburg
isnueenmeststoffenwetvankrachtgeworden.
VerscheideneadviezenzijnuitgebrachtaanhetRijkslandbouwproefstationvoorMeststoffen-enVeevoederonderzoek teMaasstrichtbetreffendeaanvragenvoorontheffingvanmeststoffen,vooralbladvoedingsstoffen,rioolslib,langzaamwerkendemeststoffen,bodemverbeteringsmiddelenenanti-stuifmiddelen.
Uiteenvergelijkend onderzoekmetbetrekkingtotdicxtlciumfosfaatinmeststoffenbleekdateengewijzigdeAAC-methode (extractiemetalkalische
ammoniumcitraat)eengoedescheidinggeefttussendicalcium-entricalciumfosfaat.
Hetverslagvanderesultatenvaneenpotproefenvanveldproeven
in1972metverschillendefosfaatmeststoffenbijvoortgezetgebruik
vandezemeststoffenisgereedgekomen.Rhenaniafosfaat enRhekapj^s
kwamenopzandgrond inwerkingpraktischovereenmetsuperfosfaaten
Thomasmeelenopkalkrijkezeekleigrondmetsuperfosfaat.Hyperfosfaat
enHyperphoskaliverhoogdenhetPw-getalopzandgrondminder sterkdan
deanderemeststoffen,vooralbijpH-KCl4,6ä4,7enhoger.Dezemeststoffenwerktenopzuregrond (pH-KCl4,1 à4,3)vrijwelevengoedals
deanderemeststoffen.HeteffectvandemeststoffenopdefosfaatopnamedoorhetgewaswordtbepaalddoordematewaarinhetinwateropAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

van pr5§^8&ëSSKKj*ra§ / projectverslag 19.7.3.

vervolgblad nr. 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
95

Registratie nr.:

losbaarfosfaatindegronddoordebemestingwordtverhoogd.
DewerkingvanThomaskalihingafvandekorrelgrootte.Eendiametervan2-3mmgafietsbetereresultatendankleinereengroterekorre
mogelijkalsgevolgenerzijdsvaneengeringevastlegging,anderzijds
vaneenbetereverdelingvandemeststofkorrels indegrond.Dezeuitkomstenbevestigendievanhetvorigejaar.Hetonderzoekisin1973
voortgezet.Deresultatenhiervanzijnnoginbewerking.
Inverbandmetaanvragenvoorontheffingvanbladvuedingsstoffen
alsmeststoffenzijnenkeleliteratuurgegevenshierover samengesteld.
Hetlijktzeeronwaarschijnlijk,dateeneventuelewerkingtoegeschreven
zoukunnenwordenaandezeerkleinehoeveelhedenvoedingsstoffen,die
metdezeprodukténwordentoegediend.
fublikaties
J.Prummel.Resultatenfosfaatvormen-proevenoogstjaar 1972.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-1973(1973)28blz.
P.A.vonBarnauSijthoff.Bladbespuitingmetgroeistimulerendemiddelen
bijcultuurgewassen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,ref. 079(1973)
3blz.
B. Plan1974.
Voortzettingvanhetadvieswerk»
Voortzettingvandeveldproevenmetverschillendefosfaatvormenen
fractiegroote(superfosfaat,Thomasmeel,Thomaskali,Rhenaniafosfaat,
Rhekaphos,Carolonfosfaat,Hyperphoskali).

Achterzijde niet bescl

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
252
Deoptimalebemestingbijaanleg enonderhoud
vansportvelden

Registratie nr.:

ing.F.RiemVis

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
-rmandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73.

Hetonderzoekisgeri^hijtopdeinvloedvanbemestingopdekwaliteitenhet
vermogentotherstelvandezodevansportvelden.
Literatuurgegevenswordenverzameld ensystematischgerangschikt.
OpsportveldenvandegemeenteHarenwordtsinds 1971inenkeleproevendebetekenisvanbemestingmetfosfaatenkalivoordekwaliteitvandezodeonderzocht.Totnutoekondengeeneffectenwordenvastgesteld.Ditwijstopeengeringebehoefteaanfosfaatenkali.Uitonderzoekblijktdatdefosfaat-enkalitoestandvandegrondbijlagemeststofgiftengelijkblijftofietsterugloopt.
Eenzwaarderebemestingbrengteenduidelijkeverhogingteweeg.
Ineeninhetvoorjaarvan 1972aangelegenproefwerdenindelagen0-5 (opgebrachtwoudzand)en5-20cm (leemhoudendezandgrond)devolgendepH-KClniveaus
aangebracht:4,5,5,5,6,5 en7,0met 1%CaCO«.Verhogingvande?Hhadeen
gunstigeinvloedopdeontwikkelingvandezode.Deverschillenwordengeleidelijk
kleiner.
Eenin1971aangelegdestikstofproefmetverschilleninfrequentievanafvoer
vanhetgemaaidegrasleverdeeenaantalinteressanteaspectenop.
Injanuari 1973werddepenetrometerweerstandvandetoplaagbepaald.Hierbij
werd eenkromlijnigverbandmetdestikstofhoeveelheid gevonden;deverschillen
watenechterklein:
-1
-1
kgN.ha"*.jaar
penetrometerweerstand (kg.cnf^)

60
33,4

120
36,8

180
36,8

240 300
36,2 35,6

Eind junitradzodeverbranding op.Dezedeoogteschadewasernstigernaarmate
meerstikstofwasgegeven.
Devisuelebeoordelingvandezodedichtheid gafditjaarwatonregelmatige
uitkomsten.Gemiddeld over 15waarnemingenbedroegdeoptimalestikstofgift
192kgN.ha .In1972werdhiervoor 240kgN.ha""*gevonden.Hetverschiltussen
dejarenberustwaarschijnlijkopeenverminderingvandestikstofbehoeftebij
hetouderwordenvandezode.Ookhetfeitdatdeinvloedvandestikstofbemesting
opdekleurvanhetgraskleinerwasdaninvoorgaandejarenwijst indezerichting.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling

: IB

Projectnummer

: 252
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Registratie nr.:

Uitgrondonderzoekbleekdatafvoervanhetgemaaidegrashetkaligehalte
vandetoplaagheeftverlaagd.Hethumusgehaltetoondenoggeenobjectsverschillen.Afvoervanhetgemaaidegrashadgeeninvloedopdebotanische samenstelling
vandezode.
Bijstijgendestikstofgiftenkwamenonkruiden,klaver, Phleum. nodosum en
Cynosurus or-istatus mindervoor.Tussendestikstofgiftenenhetvoorkomenvan
Poa annua werdweereenkromlijnigverbandgevondenmeteenmaximumbij265kg
N.ha-1 inmeien195kgN.ha-1 injuli.In 1972werdhiervoor 180kgN.ha gevonden.
Delineaireverhogingvandedrogestofproduktiedoorstikstofbemestingbedroegbijhetobjectmetgrasafvoerbijelkekeermaaien,2kgds.a .jaar-'
pereenheidvan60kgN.ha".jaar-1.In 1972wasdit 1,9kgds.a-1.jaar-1.
Eenproefmetverschillende stikstofhoeveelheden enverschilinbetredingsintensiteitwerd inhetvoorjaarvan 1972aangelegd.Uitdewekelijksevisuele
beoordelingvandezodedichtheid blijktdatinelkgevalinheteerstejaareen
ruimestikstofbemestingmoetwordengegevenomeengoedgeslotenzodetekrijgen.
Sindsmediomei 1973wordtverschilinbetredingaangebrachtdoor 1,2,3of4
maalperweekterollenmetdenoppenrol.Inmiddelszijndoordezebehandelingen
duidelijkeverschilleninzodedichtheidontstaan.
Indeherfstvan 1972werdaantastingvanhetgrasdoordeschimmel Corticium
fuoifovme verminderddoorbemestingmetstikstof inoktoberpfnovember.
Verschilleninzodedichtheid enkleurvanhetgrasalsgevolgvan dezeherfstbemestingwarentotlaatinhetvoorjaarzichtbaar.
Tijdenseenstudiereisvan4t/m8juni 1973werdeninstituteninWest-Duitsland
bezochtdieonderzoekdoenophetgebiedvansportvelden.TevenswerddeelgenomenaanhetVIInternationalesRasenkolloquiumdatvan6t/m8september 1973
inGiessenwerdgehouden.
Dein1973ingesteldeBegeleidingscommissievoorhetsportveldonderzoek,waarin
vertegenwoordigersvanIB,NSF,LC,HeidemijenGrontmijzittinghebben,stimuleerthetonderzoek.
Ditprojectwordtaanheteindaan 1973afgesloten.Hetonderzoekwordtin
projecten299,300en301voortgezet.
Publikaties
F.RiemVis.Verslagvanenkelebemestingsproevenopsportveldenindegemeente
Harenover 1972.Inst.Bodemvruchtbaarheid,getyptverslag,maart1973.
F.RiemVis.enP.Boekei.Eenkritischebeschouwingvandeliteratuurgegevensover
deverdichtingvandebovengrond opsppot-enspeelvelden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Ref.0 127-1973 (1973).
F.RiemVis.Onderzoeknaardeinvloedvanstikstofbemestingenvandefrequentie
vanafvoervanhetgemaaidegrasopdehoedanigheidvandezodevansportvelden.Verslagvandeproef IB 1768over 1972.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Ref.0 130-1973 (1973).
F.RiemVisenC.vanOuwerkerk.Hetonderzoek inzakeaanleg enonderhoudvan
grassportvelden inGiessen,BonnenBetzdorf (BRD).Verslagvaneenstudiereisvan4t/m8juni 1973.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Ref.0 192-1973 (1973)
F.RiemVis.VIInternationalesRasenkolloquiumderJustuswLiebig-Universität,
Giessen 1973.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Ref.0219-1973 (1973).
F.RiemVis.Onderzoeknaardebeméstingseisenvangrassportvelden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota 1(1973).
F.RiemVis.Anwendungsmöglichkeiten der"Point-Quadrat"MethodefürBestandsaufnahmenbeiRasen.Rasen-Turf-Gapon4 (1973)85-87.
K.W.Smilde.Chemischmilieugrasvelden.Bijdrageinpostacademialecugsus"GrasveldenvoorGebruiks-enSierdoeleinden"mei 1974,22pp.
Achterzijde niet beschrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
270
Mogelijkhedentotgebruikvanafvalwatervan
aardappelmeelfabriekenoplandbouwgronden

Registratie nr.:

ing.F.RiemVis

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Aandehandvangegevensuiteigenonderzoek,deliteratuur endelandbouwpraktijkwordtdeinvloedvanafvalwatervanaardappelmeelfabriekenopgronden
gewasonderzocht.
HetverslagvandeWerkgroepTNOvoorOnderzoekIrrigatieAfvalwaterAardappelmeelfabrieken,waarvoor eenbijdragewerdgeleverd,kwamgereed.
Debelangrijksteconclusieuithetverslagvandeveldproef IB1921,waarvoorhet
InstituutvoorRationeleSuikerproduktiehetkwaliteitsonderzoekverrichtte,
luidt:bemestingvansuikerbietenmetbeperktehoeveelhedenvruchtwaterbehoeft,
geziendeonderdegegevenomstandighedenverkregenresultaten,nietontradente
worden.Deinvloedvanonteiwitgeconcentreerdvruchtwater opdesuikeropbrengst
enopdeverwerkingskwaliteitvandebietenwasgunstigerdandievanfabricagewater.
Volgensdevoorlopigeresultatenvaneenproefmetzomertarwe,dieindeherfst
van 1972werdaangelegd,isdewerkingscoëfficiëntvoor stikstofuitonteiwitgeconcentreerdvruchtwater,0,30.Voor stikstofuitfabricagewaterwerd eerdereen
WEkkingscoëfficiëntvan0,20bijgranengevonden.
Enigevoorlopigeresultatenvaneenproef,dieindeherftstvanl972werdaangelegdomdeinvloedvanonteiwitgeconcentreerdvruchtwater opdemineralesamenstellingvanweidegrasnategaan,werdenbesproken metdeCommissieMinerale
VoedingTNO.
Indeherfstwerd,insamenwerkingmethetICW,begonnenmeteenproefwaaringeconcentreerdvruchtwaterwordtverregend oppraktijkschaal.
Publikaties
RiemVis,F.VerslagvanIB1998,proefmetafvalwatervandeaardappelmeelfabricage.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Ref.0 Î65-1973 (1973).
RiemVis,F.Onderzoeknaardeinvloedvanafvalwatervanaardappelmeelfabriekenop
dn deopbrengstvansuikerbietenenopeigenschappenvandebietdievanbelang
zijnvoorhetrendementvandesuikerfabricage.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Ref.0 186-1973 (1973).
DeHaan,F.A.M.,G.J.HoogeveenenF.RiemVis.Aspectsofagriculturaluseofpotato
starchwastewater.Neth.J.Agric.Sei.21 (1973)85-94.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
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Projectnummer
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Registratie nr.:

B.Plan 1974
Resultatenvantotnutoeverrichtonderzoeksamenvatten.
Naderonderzoekinzakedeinvloedvanvruchtwateropdemineralesamenstelling
vanweidegras.

Achterzijde niet beschrijven

PROJECTBESCHRIJVING
* ) Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projecttitel

Registratie nr.:

IB
299
Betekenisvanhethumusgehaltevoorde
kwaliteitvandetoplaagenvandegrasmat
vansportvelden.Kwantitatievebenaderingvan
-o.beheersingvanhethumusgehalte

Documentatieaspecten:

Onderzoeker(s)
ing. F.RiemVis
Projectleider
Afdelingshoofd
dr. ir.K.W.Smilde
*) Samenwerking
incidentele contacten met :

veelvuldig overleg met

: i r . P . B o e k e i , i r . C. v a n Ouwerkerk ( I B )

— georganiseerd (werkgroepen e.d.) in:

Begeleidingscommissie Sportveldenonderzoek

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn: Nor , ( j r o n t m i j ,
KNHM, L a n d e l i j k e C o n t a c t r a a d v a n d e g e m e e n t e n

Verlenging

Haren
Plaats(en) van uitvoering
1974
Jaar van aanvang
5jaar
Vermoedelijke duur
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.): 2 5 2
Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar ƒ - 3 7 . 5 0 0 , —
(personeel + materieel) P e r
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:

Afgesloten
Vervolgd met

Jaar

— Hoger personeel
~ mandagen
— Middelbaar personeel
5 0 mandagen p e r j a a r
— Lager personeel
5 0 mandagen p e r j a a r
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen
— Engels

Frans

— Duits

Humuscontentasameasureofthequalityofthetoplayerandthe
turfofathletiefields.Quantitativeapproximationforthe
regulationofthehumuscontent
L'importancedutauxd'humuspourlaqualitédelacouchesupérieure
etdugazondesterrainsdesport.Approximantionquantitative
deladominationdutauxd'humus
BedeutungdesHumusgehaltesfürdieQualitätderOberschichtundder
GrasdeckevonSportplätzen.QuantitativeAnnäherungderBeherrschung
desHumusgehaltes

Algemene opmerkingen

) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze f>ethodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Detoplaagvansportveldenmoetvoldoendestevigmaardaarbijschokdempend zijnenwater enluchtgoedkunnendoorlaten.Hetisvanbelang
debetekenisvanhethumusgehaltevoordezeeigenschappenvandetoplaag
envoordetoplaagalssubstraatvoordegrasbegroeiing tekennen.Wanneer
eenindrukisgevormdoverhetgewensteniveauvoorhethumusgehaltevan
sportveldenzalonderzochtmoetenwordenhoehumusopbouwen-afbraak
onder sportveldomstandighedenverlopen.
B.Motivering:
Eengoedekwaliteitvantoplaagenzodeimpliceerteenhogebespelingsresistentieeneengoedebespelingskwaliteit.Gestreefdwordtnaareen
toestandwaaôij desportonderoptimaleterreinomstandighedenkanworden
bedrevenendebespelingsfrequentiehoogkanwordenopgevoerd ionderdat
ernstigeschadeaanzodeentoplaagwordtaangericht.
C.Werkwijze:
Ophetproefveld IB 1768zullenonder invloedvanverschilin
stikstofbemesting eninfrequentievanafvoervanhetgemaaidegras,
verschillendehumusniveauskunnenontstaan.Hetverloop indetijdvan
hethumusgehaltevandetoplaag (0-2en0-5cm)wordtvervolgd.Dehoeveelhedenafgevoerd drooggraswordenbepaald.I/oorvisuelewaarnemingen
wordtderesistentievandegrasmat tegenbetredennagegaan.
Debetekenisvanhethumusgehaltevoorrelevantefysischeeigenschappenvandetoplaag,zoalsstevigheid enschokdemping,zalworden
nagegaan.Wijhopeninoverlegmetdeskundigenophetgebiedvansportveldenenmetgrondmechanicihiervoor adequatemeetapparatuur tekunnen
inschakelen.
D.Vroegereonderzoekingen:
Hetproefveld IB 1768 (proj.252)wordt inditprojectondergebracht.
J.Kortleven.Kwantitatieveaspectenvanhumusopbouwenhumusafbraak.
Versl.Landbouwkd.Onderz.69.1 (1963)
F.RiemVis.Onderzoeknaardebemestingseisenvangrassportvelden.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota (1973).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruikei
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

IB
299
Betekeninsvanhethumusgehaltevoordekwalitei
vandetoplaagenvandegrasmatvansportvelden
Kwantitatievebenaderingvandebeheersingvan

Registratie nr.:

hethumusgehalte.
Onderzoeker(s)
Projectleider

ing.F.Riem Vis

Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel ƒ
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73,) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.

B.Plan1974
Wanneer eenindrukisgevormd overhetgewensteniveauvanhethumusgehalte
vansportvelden,zalonderzochtmoetenwordenhoehumusopbouwen-afbraakonder
sportveldomstandighedenverlopen.
Ditprojectiseenvervolgophetin1973afgeslotenproject252.Gegevensover
dehoedanigheidvandezodeincombinatiemetbepalingvanhethumusgehalteen
fysischeeigenschappenvandetoplaag zullenhetgewensteinzichtmoetenverschaffen.Naastdebestaandeveldproef IB1768komenookpraktijkveldenvoor
meerjarigeobservatieinaanmerking.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTBESCHRIJVING
* ) Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met

13
300
Stikstofbemestingvangrassportvelden;
hoeveelheid,verdeling overhetseizoen
enmeststofvorm.

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

ing.F.RiemVis
dr, ir.K.W.Smilde

— veelvuldig overleg met

georganiseerd (werkgroepen e.d.) ^ B e g e l e i d i n g s c o m m i s s i e S p o r t v e l d e n onderzoek

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn: jjgp G r o n t m i i
KNHM, L a n d e l i j k e C o n t a c t r a a d v a n d e g e m e e n t e n

Haren,Groningen
Plaats(en) van uitvoering
1974
Jaar van aanvang
5jaar
Vermoedelijke duur
Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.): 2 5 2

Verlenging

Afgesloten
Vervolgd met

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar f
-;Q QOO
(personeel + materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van_direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel
— Middelbaar personeel

'0

mandagen
mandagen

Per

jaar

— Lager personeel

70

mandagen

per

jaar

perjaar

Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

TitelvertalingenNitrogenfertilizationofathleticturfs;amounts,distribution
— Engels :overtheseason,andfertilizermaterials

Lafumureazotéedesterrainsdesport;quantitérepartition
Frans -danslasaisonetsortesd'engrais

— Duits

Stickstoffdüngunggrasbewachsener Sportplätze;Menge,Verteilung
:überdieVegetationszeitundDüngerformen

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Destikstofbemestingvangrassportveldenmoetafgestemd zijnophet
krijgenenbehoudenvaneengrasmatdievoldoendebespelingsresistentie
enherstellingsvermogenheeftomintensievebespeling teverdragen.Het
isdaaromvanbelangdeinvloedvanbemestingmetstikstofopdeeigenschappenvandegrasmatdiebepalend zijnvoordegebruikswaarde tekennen.
Voordebemestingmetstikstof,isdeoptimalehoeveelheid endeverdeling
vandetotalehoeveelheid overhetjaarvanbelang.Voordelaatstevraag
moetaandachtwordenbesteedaanhetgebruikvanlangzaamwerkendestikstofmeststoffen,dieeenanderbeschikbaarheidspatroonhebbebdandeconsentionele
meststoffen.Ookbemestingmet stikstof indeherfstverdientaandacht.
B.Motivering:
Stikstofbemesting iseenvandebelangrijkegroeifaktorenvoor
gras.Overdebetekenisvanstikstofbemestingvoorhoudbaarheid enherstelvermogenvandegrasmatvansportveldenisweinigbekend.
C.Werkwijze:
Inproevenopkleineschaalenonderpraktijkomstandigheden zalde
interactietussenstikstofbemesting enhoudbaarheidvandegrasmatworden
nagegaan.Bovengenoemdeaspectenvandestikstofbemestingmoeteninhet
onderzoekwordenbetrokken.Naastvisuelewaarnemingenaandezodemoeten
defysischeeigenschappenvandegrondwordenbepaald eniswortelonderzoek
gewenst.
D.VroegereOnderzoekingen:
Hetproefveld IB 1954(proj.252)wordt inditprojectondergebracht.
Vnl.buitenlandseliteratuurgegevens.
F.RiemVis.Onderzoeknaardebemestingseizoenvangrassportvelden.
Inst.Bodemvruiitbaarheid,Nota 1(1973).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

300

Projecttitel

Stikstofbemestïngvangrassportvelden,hoeveelheid,verdelingoverhetseizoenenmeststofvormen

Onderzoekers)

ing.F.RiemVis

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 ' 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19

B. Plan 1974
Stikstof
fernestingiseenvandebelangrijkegroeifactorenvangras.Overde
betekenisvanstikstofbemestingvoordehoudbaarheid enhetherstelvermogen
vandegrasmatvansportveldenisweinigbekend.
Ditproject iseenvervolgophetin1973afgeslotenproject252.Debestaande
veldproevenbetreffendedeinteractietussenstikstofbemestingenbetredingsintensiteitendebetekenisvanstikstofbemestingindeherfstwordenongewijzigd
voortgezet.Uitbreidingvanhetonderzoekisgewenst.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTBESCHRIJVING
* ) Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projecttitel

IB
301
OnderzoeknaardeoptimalepHendeoptimale
fosfaat-enkalivoorziening bijaanlegen
onderhoudvangrassportvelden.

Registratie nr.:
Documentatieaspecten:

Onderzoekers)
ing.F.RiemVis
Projectleider
Afdelingshoofd
dr.ir.K.W.Smilde
*) Samenwerking —
— incidentele contacten met :
— veelvuldig overleg met

:

georganiseerd (werkgroepen e.d.) in: B e g e l e i d i n g s c o m m i s s i e S p o r t v e l d e n onderzoek

De bij de werkgroepen e.d. betrokken instellingen zijn: NSF, G r o n t m ij ,
KNHM, L a n d e l i j k e C o n t a c t r a a d v a n d e g e m e e n t e n

Plaats(en) van uitvoering
Jaar van aanvang
Vermoedelijke duur

Verlenging

Haren
1974
5jaar

Vervolg op vroeger onderzoek (proj. nr.):

Afgesloten
Vervolgd met
252

Geraamde directe kosten voor max. 5 jaar f 2 5 . 0 0 0 , —
(personeel + materieel)
Geraamde tijd voor max. 5 jaar van direct bij het project betrokken personeel:
— Hoger personeel
'
mandagen
— Middelbaar personeel
^ 0 mandagen P e r j a ^ r
— Lager personeel
^ 0 mandagen P e r j a a r
Bijzondere aanschaffingen of voorzieningen (omschrijving en bedragen):

per j a a r

Overige opmerkingen t.a.v. de kosten:

Titelvertalingen
— Engels

SearchfortheoptimumpHandoptimumphosphorusandpotassium
supplydesiredforestablishmentandmaintenanceofathletic
turfs

Frans

RecherchedupHoptimaletdesquantitiesoptimales d'engrais
phosphatiquesetpotassiquespourlaposeetl'entretiendes
terrainsdesportherbeux

— Duits

OptimalisierungvonpHundPhosphat-undKaliversorgungbei
NeuanlageundPflegegrasbewachsener Sportplätze

Algemene opmerkingen

*) Namen van instellingen op de gebruikelijke wijze afkorten.

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A. Probleem en doel
B. Motivering (economisch of wetenschappelijk perspectief)
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
D. Vroegere onderzoekingen.
A. Probleem en doel:

Onderzoeknaardeoptimalebemestingstoestand vandegrondennaar de
meststofgiftendienodigzijnomdezetoestand tebereikeneninstand
tehouden.
B.Motivering:
Alsgevolgvanhetfrequentmaaien,hetalsregelnietafvoerenvanhet
gemaaidegras,enhetbespelenzullendeeisendiehetgrasopsportveldenaandebemestingstoestand vandegrondenaandebemesting stelt
nietgelijkzijnaandieopproductiegrasland.Exactegegevenszijn
hierovernauwelijksbeschikbaar.
C.Werkwijze:
Door literatuur-enveldonderzoekwordengegevensverzameldoverde
bemestingseisenvansportvelden.Inveeljarigeproevenwordtperiodiek
grondonderzoekverrichtomderelatietussenbemestingenbodemvoorraadnategaan.
D.Vroegereonderzoekingen:
Bibliography insports,turfand lawns;soilsandfertilizing (19681950)CommonwealthBureauofSoils,Harpenden,1968,21pp,97réf.
R.denEngelse.Inleiding totdeprobleemstellingbetreffendedeaanlegenhetonderhoudvansportveldenengazons.Tussentijdsrapport,
Gemeenteplantsoenen 's-Gravenhage,1969,41pp.
F.RiemVis.Onderzoeknaardebemestingseisenvangrassportvelden.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Nota 1(1973).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruikt

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

IB
301
OnderzoeknaardeoptimalepHendeoptimale
fosfaat-enkalivoorzieningbijaanlegen
onderhoudvangrassportvelden.

Onderzoeker(s)

ing.F.RiemVis

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19

B.Plan1974
Alsgevolgvanfrequentmaaienenbespelenzullendeeisendiehetgrasop
sportveldenaandebemestingstoestandvandegrondenaandebemesting stelt,niet
gelijkzijnaandieopgrasland.Exactegegevenszijnhierovernauwelijksbeschikbaar.
Ditprojectiseenvervolgophetin1973afgeslotenproject252.Deresultaten
vanbemestingsproevenopsportveldenvandegemeenteHarenzulleninpopulaire
vormwordengepubliceerd inverschillendeperiodieken.
HetonderzoeknaardebetekenisvandepHvandegrond zalwordenvoortgezet.
Ineenbestaandeproef zullendepH-verschilienopeenhelftvandeveldjesdoor
jaarlijksebekalkingoppeilwordengehouden.Opdeanderehelftzaldenawerkingvandebekalkingbijaanlegwordenvervolgd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

IB
208
Vaststellingvandeeconomischverantwoorde
fosfaatgiftopbouwland inafhankelijkheid
vandefosfaattoestandvandegrond.

Onderzoeker(s)

ing.J.Ris

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73-

Deresultatenmetaardappelenvanhetindejaren 1958/1960en 1968/1970i
uitgevoerdeproefveldenonderzoekwerdengepubliceerd.Eennieuwschemavoorde
adviseringvanfosfaatbewerkingopbouwland,opbasisvandePw-getalmethode,
isinmiddels ingebruikgenomen.
Deverschenenpublikatieismedebedoeldomaantegevenopwelkewijzeeen
bemestingsschemaopbasisvangrondonderzoekkanwordenopgesteld enwelkonderzoekhiervoornodigis.
Hetprojectisafgesloten.
Publikatie
J.RisenB.vanLuit.Theestablishmentoffertilizerrecommendations onthebasis
oftailtests.InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Haren,1973.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

IB
280
Gedeelde stikstofbemesting b i j aardappelen

Registratie nr.:

ing.J.H.Schepers
dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

Hetonderzoekisditjaaropéénproefveldmetfabrieksaardappelenvoortgezet.
Indezeprpefwerdnagegaanofhetgebruikvaneenlangzaamwerkendemeststofals
sulfur-coated ureum (afkomstigvanTVA,Amerika)eensoortgelijkeffectheeftals
delingvandestikstofgiftenofdaarmeeeenverhogingvanhetopbrengstniveau
kanwordenverkregen.
Totdetweedehelftvanaugustusreageerdehetgewas,ondanksdedroogte,duidelijkophetstikstofniveau (200ä250kg/haleekoptimaal)endeoverbemesting
naar50kgN/haalskasindetweedehelftvanjuni.Indetweedehelftvanaugustusheefthetproefveldveelschadegehaddoornachtvorst.Wateenenandervoor
invloedheeftgehadopdeuiteindelijkeopbrengstblijktuittabel280-1.
TABEL280-1.Eindopbrengstknol,verston/ha (0N=36,5ton/ha)
Meststof

kas (ineens)
kas (gedeeld)
gecoateureum

N,kg/ha

100

150

200

250

300

41,2
41,5
39,6

43,0
45,7
44,6.

41,2
43,4
42,9

43,6
41,8
41,4

42,1
40,9

4J,2

Demaximaleopbrengst (dielaagis)werdreedsbij150kgN/habereikt.DelangzaamwerkendeN-meststof endeoverbemestingnaar50kgN/hahebbenbijeentotale
giftvan 150en200kgNeenopbrengst-verhoginggegeven,bij250en300kgNeen
verlagingvandeopbrengst.
B.Plan1974
Deproefvan 1973metfabrieksaardappelen zalwordenherhaald.
Erkomteenproef inconsumptieaardappelenmeteenietsbescheideneropzet.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer

IB
286

Registratie nr.

Projecttitel

Bemestingswaardeentoepassingsmogelijkhedenvan
vloeibaremeststoffen,inhetbijzondervanmeststofoplossingen.

Onderzoeker(s)

dr.ir.P.F.J.vanBurg,dr.ir.K.Dilz,ing.J.H.Schepers

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197,3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

(a)Opdriegraslandproeven,resp.opklei,zandenveenwordtdewerking
vaneenureum-ammoniumnitraatoplossing (39vol.%;d.i.32gew.%N)vergeleken
metkas enureum.
Dejaaropbrpngsten (100kgd.s/ha),gemiddeld overdrieN-niveaus,zijnals
volgt:
N-meststof

Klei

kas
133,0
ureum
129,4
urean (N-opl.) 129,0

Zand
115,0
112,1
115,3

Veen
128,9
131,5
129,2

Deverschillenzijn,vooralopzand,veelkleinerdaninanderejaren.
(b)Deproevenoverstikstofoplossingenopaardappelenensuikerbieten
hebbenvanjaartotjaarekvangrondsoorttotgrondsoortwisselendeuitkomsten
gegeven.Hetisduszaakdezeproevenmeerderejarenvoorttezettenomzo
voldoendegegevenstekunnenverzamelen.Ditjaarwerdenweerdrieaardappelprpevenaangelegd,resp.opzand,kleienveenkolonialegrond,alsmedeeen
suikerbietenproef opveenkolonialegrond.
Opdeveenkolonialegrondendekleiwasdestikstofreactievanaardappelen
maargering.Bij 120kgNperhawerdreedsdema&imumopbrengstbereikt.Dit
komtvooreendeeldoordedroogte,watookwelblijktuitdelageopbrengsten.
OpdezandgrondwaseenzeersterkeN-reactiediewaarschijnlijkdetopbij
240kgNperhanognietbereikthadjUitdeopbrgngstresultatenkrijgtmen
deindrukdatmetureandeopbrengstenietslagerliggendandiemetdestandaardmeststoffenkasofks.(Ditkomtbovendienovereenmetdewaarnemingen
gedurendehetseizoen).
Indesuikerbietenproef opveenkolonialegrondwerddemaximaleopbrengst(ca.
54ton)reedsbij50kgNperhabereikt.Deverschilleninsuikeropbrengst
tussendeN-soortenwarenmaarergklein.Tochwarendeopbrengstenvanurean
t.o.v.kasietshoger,maarditisbijeennftgatieveN-reactie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr.

1

van projectbeschrijving / projectverslag 19.7.3

Onderzoekinstelling

:jg

Projectnummer

:

Jistratie nr.:

286

(c)Naastdezegewonemeststofvergelijkingenwerdenzowelinaardappelenals
suikerbietennogtweeproevenaangelegdomtebestuderenofdetoepassingvan
mestfitofoplossingengekombineerd zoukunnenwordenmetdetoedieningvanherbicideninhetvoorjaar.Alleen,hettijdstipvantoedieningvandestikstofoplossingisdanwelgebondenaanhethettijdstipvanherbicidetoediening,bijv.
vlakvooropkomstvandeaardappelenensuikerbieten.Deproevenwerdendanook
opgezetalsproevenovertoedieningstijdenmetofzonderinwerkenvandemeststof.Ongetwijfeldhebbendeweersomstandigheden,dievanjaartotjaarwisselen
eengroteinvloedopderesultaten.Hettijdstipvantoedieningvankasenurean
hadweinig invloed opdeopbrengstvanaardappelen (cons,enfabr.).Vooreen
grootdeelmoetdittoegeschrevenwordenaandegeringeN-reactie.
Bijsuikerbietenkrijgtmendeindrukdaturean,nietingewerktendirectna
hetzaaienvandesuikerbietentoegediend,debesteresultatengeeft.Ditwerd
ooktijdenshetgroeiseizoenwaargenomen.
B.Plan1974
(a)Deproevenzulleninvereenvoudigdevormwordenvoortgezet.
(b)Verderevoortzettingvanditsoortproevenzalweinigaandebestaande
kenniskunnentoevoegen.
(c)Dezepr^Mfvenzullenwordenvoortgezet.

Achterzijde niet beschri

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

IB
287
De invloed vangroeiregulâtoren en gewasbeschermingsmiddelen ophetmet stikstofbemesting tebereiken opbrengstniveau van granen

Onderzoeker(s)

dr.ir.K.Dilz, ing.J.H.Schepers

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel
,, -materieel
Semi-directe kosten
Omslag algemene kosten
Totaal
Inkomsten

f
f
f
f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
mandagen
Middelbaar personeel
—
mand
Lager personeel
—

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Op drie voor deverbouw van tarwe representatieve plaatsen - Noord-Groningen,
wintertarwe; westelijk Noord-Brabant, wintertarwe; Veenkoloniën, zomertarwe werden proefvelden aangelegd. Hetwaren telkens twee proeven, waarvan de voornaamste ging over het effect vanchloormequat enbenomyl 1 n combinatie daarmat 'verschillende stikstoftrappen. Inde andere proef werden nog eens tijdstippen enhoeveelheden voor de benomyltoediening bestudeerd.
Hoewel inhetvroege voorjaar de gewassen invrij sterke mate waren aangetast
door meeldauw enplaatselijk ookdoor septoria, zijn deze ziekten door het gunstige weer binnen de perken gebleven. Alleen meeldauw kwam omstreeks de bloei
vrij veel voor. Bespuiting metbenomyl bijhetinaarkomen gafeen duidelijke
onderdrukking vandehoeveeheid meeldauw opvlagblad enaar gedurende de periode
van korrelvulling. Metbenomyl en chloormequat werden opbrengstverhogingen van
300-700, resp 0-600kg korrel/ha verkregen.
Toepassing vanbenomyl bijhetinaarkomen ishetmeest doeltreffend. D i tjaar
is voor het eerst de toepassing vanbenomyl, aldanniet metmaneb gemengd,
officieel toegestaan enhetisdanookdoor veel tarwetelers jjni__dejjraktijk toegepast.
~'
" "*'""""•"" -•••..•*-•<-_•••

B. Plan 1974
Deze proeven worden voortgezet, waarbij inde stikstofgiften ende verdeling
daarvan watmeer variatie wordt aangebracht.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)

IB
144
Onderzoeknaardebetekenisvandekalktoestand
vandeondergrond.

Registratie nr.:

ir.P.deWilligen

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
-rmandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

DevakproefVP860,metzestienkunstmatigeprôfiielenvantweegrondsoortenin
vier lagen,lietin1971metnieuwingezaaidgrasziendataanvankelijkalleende
bovenste25cmvanhetprofieldeopbrengstaangrasbepaalde.Bijdelateresnedenenin1972leverdenallelageneenbelangrijkebijdrageaandeopbrengst.In
1973echterwerdendeverschillen inopbrengstnauwelijksdoordelaag0-12^cm,
maarvrijwelgeheeldoordelaag 12^-50cmbepaald.
Inhetvoorjaarvan 1973vondgrondonderzoekplaats.Tussenderijkeenarme
grondwatenugeenwezenlijkeverschilleninkali-enfosfaattoestand.Erwaswel
eenverschil inpHenMgO-gehalte.VoorpHenMgO-gehaltewerdenindelaag
0—12^cm waardengevondenvan4,8 en67dpminderijkegrond,en3,9 en29dpm
indearmegrond.DepHenhetMgO-gehaltevaneenlaagwordenbepaalddoorde
oorspronkelijketoestand èndoordetoestandvandebovenliggende laag(lagen).
B.Plan1974

Voortzetting VP860.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
212
Simulatievandestikstofhuishoudingvande
grond.

Registratie nr.:

dr.ir.Th.J.Ferrari,ie.G.J.Kolenbrander,ir.P.deWilligen

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.Th.J.Ferrari
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
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Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Eenbeginisgemaaktomhetsimulatiemodelvandeuitspoelingvananionenin
degrondgeschikttemakenvoordeberekeningvandegewenstehoeveelheidspoelwater intuinbouwkassen,eenenanderinsamenwerkingmethetproefstationte
Naaldwijk.Debedoeling isommetbehulpvanmodelberekeningen tekomentothet
formulerenvanenigevuistregelsvolgenswelkedeuitspoelingvanmetClverontreinigdezandgrondendienttegeschieden.
Destudievandeliteratuurovereenstikstofhuishouding,inhetbijzonder
overdedenitrificatie,werdvoortgezet.
Eenaantalvoordrachtenencollegesoversimulatie-onderzoek ensysteemdynamicawerdgegeven.
Publikatie
Th.J.FerrariandJ.L.Cuperus.Dynamic simulationofverticalnon-adsorbed anion
transport.PlantSoil38(1973)425-438.
B.Plan1974
Hetklaarmakenvanhetmodeloverdewaterbeweging enzoutuitspoelingvoor
gebruikdooranderen.
Hetopstellenvaneensinu1atie-modeloverdedenitrificatie.Hetverzamelen
vangegevensoverdeparametersaanwezig inhetdenitrificatie-model.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
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Besteding in geld
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f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

(1)VanhetproefveldmetpH-enN-trappenopgescheurd enopnieuwingezaaid
grasland zijndeopbrengstenvandeeerstesnedenbekend.Devoorlopigeconclusie
isdatdeopbrengstweinigdoordebekalking enduidelijkdoordeN-trappenwordt
beïnvloed.EenNxpH-interactie isnietaantegeven.
Hetgewasonderzoekvandeeerstetweesnedenlaatziendatdoordebekalking
hetCa-gehalteduidelijkwordtverhoogd,n.1.van0,55 tot0,71%bijdeeerste
snedeenvan0,70 tot0,84%bijdetweedesnede.Onder invloedvan'deN-trappenwordt
hetN-gehalteduidelijkverhoogd.DeK20-gehaltenwordendoordeN-giftenzwak,de
MgO-enCaO-gehaltensomsniet,somswelverhoogd.
(2)BijdeovergangvanpH-H20naarpH-KClin1952werdendecurvenvan
Castenmilleruit 1948,diedereactievandegewassenopverschillen inpH-^O
aangaven,metbehulpvanhetgemiddeldevftrbandtussenpH-^O enpH-KClomgerekend
inpH-KCl-curven.OpdezeomgerekendecurvenwerdhetpH-adviesgebaseerd.Sindsdienzijnvoorbieten,stoppelknollenenbladkoolcurvenberekend diegebaseerd
zijnopgemetenpH-KCl-waarden.
Thanszijn,voordeherzieningvanhetpH-advies,ookvooraardappelen,gerst
tarweenmaisnieuwecurvengeconstrueerd diehetverbandweergeventussenopbrengstengemetenpH-KClwaarden (tabel 253-1).
TABEL253-1.Verband tussenpH-KClendeopbrengstopzandgrond
H-KC1

Aardappelen
oud

ni*A

^Tarwe...

^Z.gerst^
oud

nieuw

oud

nieuw

Mais
oud

.-^

nieuw

zt wt
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

82
97
100
97
94
—

82
93^
99|
99£
97
92

40
85
97
99
100
100

23
75
91
98
100
99

70 35 —
94 83 84
99 97 97
100 100 100
100 98£ 96|
99 96 91

_
-

51
85
97
100
97
88
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VolgensdenieuweberekeningenheeftdeaardappeleenpH-optimumbijca.4,7
enisdeopbrengstdalingbijhogerepHduidelijkgeringerdandeoudecurveaangeeft.TarweengerstvrageneenenigszinshogerepHdanvolgensdeoudecurve;
torrelmais ensnijmaisvertoneneenzelfdepH-reactie,dieovereenkomtmetdievai
tarwe.
Tussendeproefveldenkunnengroteverschillenvoorkomenininvloedvande
pHopdeopbrengst.Getrachtwerddezeverschillenaandehandvanhetuitgebrei
deproefmateriaalvanaardappelen,teverklarenuitenkelebodemfactoren.Het
bleekdathetopbrengstniveaualsmaatvoordealgemenebodemvruchtbaarheidstoestand,defosfaattoestandendefosfaatbemestinggeeninvloedhaddenopheteffe
vanverschilleninpHopdeopbrengst.Hethumusgehaltehadditwel.Erisaange
toonddatbijhogerehumusgehaltenmeteenlagereadvies-pHkanwordenvolstaan.
DitwordtverklaarddoordehuidigemethodiekvandepH-bepaling.Naarmateerzi
meeradsorberendmateriaal indeafgewogen5ggrondbevindt,wordteenlagerep
gemeten.Hierdoorkanopdehumusrijkeregrondenmeteenlagereadvies-pHworder
volstaandanopdehumusarmeregronden.
Publikaties
H.Loman.Kalkverliezenopzandbouwland.Bedrijfsontwikkeling4(1973)921-922,
herplaatst.
H.Loman enY.Bakker.Betekenisvandekalktoestandvanzandgrondenvoordeopbrengstvangewassen.Bedrijfsontwikkeling4 (1973)919-920.
Y.BakkerenH.Loman.Bemestingsbeleidvoorkalkenmagnesiumopbouwlandop
zand-endalgrond.Bedrijfsontwikkeling4(1973)923-925.
H.Loman.DeinvloedvanbodemfactorenopdemeestgewenstepH-KClvoorgewassen
opzandgronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.,terperse.
B. Plan1974
VoortzettingpH-proevenopgrasland.

Achterzijde niet beschrij'

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer

Projecttitel

Onderzoekers)

IB
268
Veranderingenindefosfaattoestandvan
bouwlandoplangetermijn

Registratie nr.:

ir.J.Frummel,dr.ir.H.A.Sissingh,ir.P.deWilligen

Projectleider
Afdelingshoofd

dr. ir.K.W.Smilde
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel
„ -materieel
Semi-directe kosten
Omslag algemene kosten

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

f
f
f
f
f
f

Totaal
Inkomsten
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B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

(a)Voorhetonderzoekoverdebetekenisvandefosfaattoestand
vandegrondvoorhetgewaszijnin 1972tweeproevenaangelegd,een
opzandgrond eneenopkleigrond.Heteigenlijkeonderzoekvindtplaats
in 1974,waarbijhetgaatomdevraagofvoorhetgewaseenhoge
fosfaattoestand vandegrondnodig isofdateenzelfderesultaatkan
wordenbereiktdooreen rwr:ie bemestingbijeenlagefosfaattoestand.
Hetverloopvanhetfosfaatgehaltevandegrondinhetbemestingsproefveld ZGr 1opoudedalgrond inBorgercompagniewasaanleiding
degegevensvanditveeljarigeproefveldvoordeobjectenmetenzonder
fosfaatbemesting samentevatten.Ondankshetsedert 1918weglatenvan
defosfaatbemestingvertonendegewassengeensterkereactie,integenstelling totreactiebijweglatenvandestikstof-enkalibemesting.
Deopbrengstdepressie zonderfosfaatbedraagtvoorgranengemiddeld
ongeveer 10envooraardappelen 20%.Omstreeks 1960verandertdesituatie
echter.Indeafgelopenjarenisernl.vrijwelgeenreactiemeer.Dit
stemtovereenmetdestijgingvanhetP-getalenhetPw-getalopdeonbemesteobjectenindiejaren (resp.tot 10en43).OokP-AL isindie
périodegestegen.Erkonaannemelijkwordengemaaktdatdezestijging
eengevolgisvanhetdieperploegen,waardoorhetonderliggendeveen
indebouwvoor isgebracht.Deoplosbaarheid vanhetbodemfosfaatis
daardoor gestegen.Hetfosfaatinhetveenisinvergelijkingmetdat
indebouwvoornl.veelbeter inwateroplosbaar.Omdeverplaatsingvan
hetmetdebemesting toegediendefosfaatnategaanzijnvanditproefveld
grondmonstersgenomentoteendieptevan lm.
(b)Uitonderzoekvanbouwvoormonstersvanveeljarigefosfaatbemestingsproefveldenwasgebleken,dathetgehalteaanP-totaal eenaantal
jarentoeneemtendaneenlimietwaardebereiktdie-opeenbepaaldproefveld-samenhangtmetdejaarlijkstoegediendehoeveelheidfosfaat.
Naastdefosfaatonttrekking doorgewassenmoeterookfosfaatnaarlagen
onderdebouwvoorverplaatst zijn.Dematewaarinditgeschiedt,zalmede
afhangenvanfactorenalsgrondsoort,uitgangsfosfaattoestand,pH,neerslagenz.
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Deverplaatsingresulteertnaverloopvantijdineenbepaaldeverdeling
vanhetfosfaatoverhetprofiel.Omhiervaneenkwantitatieveindruk
tekrijgen,werdenvandeveeljarigefosfaatbemestingsproefvelden
NGe-84teRuurloenZGr-1teBorgercompagniemonstersgenomenvan
opeenvolgendegrondlagentot 1meterdiepte.Aandezemonsterswerd
uitgebreid chemischonderzoekverficht,o.m.opP-totaal,Pw-getal,
P-concentratievanhetbodemvocht,pH,Fe-enAl-gehalte,enhet
volumegewicht.
Enkelevermeldenswaardigeresultatenzijn:
(1)DeinvloedvandefosfaatbemestingopP-totaal strektzich
nietofnauwelijksverderuitdantot50à60cmdiepte.Ditgeldtbij
benaderingzowelvoorhetproefveld teRuurloalsvoordatteBorgercompagniemetlooptijdenvanrespectievelijk 38en55jaren.Defosfaat
verdelingovereenbelangrijkgedeeltevanhetprofielvanheteerst
genoemdeproefveldvertoonteenregelmatigheid diehetmogelijkmaakt
dezeopeenvoudigewijzewiskundigtebeschrijven.
Naderonderzoekmoetuitmakenofopbasisvandezebeschrijvingookvoor
anderebodemprofielendevertikaleverplaatsingvanfosfaatmetenkele
parameterskanwordengekarakteriseerd.
(2)Dedieptevandeindringingvanfosfaatindebodemlijkt
vrijwelonafhankelijktezijnvandebemestingsdosis.
(3)Defosfaatconcentratievanhetbodemvochtvertoonteeninvloed
vandebemestingdie,evenalsvoorP-totaal,nietdiepergaatdan
50à60cm.
(4)Opvallend ishethogegradiëntvanhetverloopvangenoemde
fosfaatconcentraties invertikalerichting.Eenvoorbeeld,betrekking
hebbendophetproefveld teBorgercompagnie:
ObjectNPK:laag25-35cm,concentratie21,8mgP2O5/I
laag65-75cm,
"
0,04 " "
Hethogefosfaatbufferend (en-fixerend)vermogenvandegrondwordthiermeeduidelijkgedemonstreerd.
(5)Ookdeplantewortelskunnenfosfaatnaarbodemlagenonderde
bouwvoor transporteren.HetobjectO-Pvanhetproefveld teRuurlovertoont
eenonttrekkingszonediezichuitstrekttoteendieptevan40 si45cm;
eenaanwijzingdatdebeworteling totdezediepteisgegaan.Bijdeobjectenmethogerefosfaatbemestingenkandoordewortelsfosfaattotdeze
ofwellichtnogwatgroteredieptegetransporteerd zijn.Ofdeverplaatsing
vanfosfaatinhoofdzaakdoorplantewortelsofdoortransportmetdevochtstroomgeschiedt,konnognietwordenvastgesteld.
B.Plan1974
Uitvoeringvanhetonderzoeknaardebetekenisvandefosfaattoestand
vandegrondvoorhetgewas.
Opdiversegrondsoorten zalhetverloopvanP-totaal indebouwvooronder
invloedvanlangdurigvoortgezettefosfaatbemestingenwordennagegaan
inverbandmethetonderzoekoverdefosfaataccumulatie entransportinde
grond.Dezemonsters zijnafkomstigvanindertijduitgevoerdeveeljarige
bemestingsproeven.
Verderebestuderingvaneigenschappenvandebodemmetbetrekkingtot
devastlegging enverplaatsingvanfosfaatmedealsbijdrageaanhet
fosfaateutrofiëringsonderzoek.
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A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Indrieproevenopzandgrondwordtgetrachtdoortoedieningvankalkengips
hètoptredenvanstipterugtedringen.Inheteersteproefjaarwerdgeenduidelijkeffectop;stipwaargenomen.Inhettweedeproefjaarwerkteoptweeproefveldenbekalkinggunstigenopdrieproefveldengips.Inhetproefjaar 1972/1973
kwaminhetgehelelandweinigstipvoor.Kalkengipsverlaagdendeaantasting
doorstipenigszins,opproefveld IB 1602werktedetoevoegingvanextragips
duidelijkgunstiger (tabel 149-1).Inhetbladwerdhetcalciumgehalteverhoogd
doorbekalkingennogmeerdoorgips.Hetmagnesiumgehaltedaaldeonderinvloed
vangips.
TABEL 149-1.
CaO% ds blad

1. geenkalk
2. kalktotoptimalepH
3. als2+50%
kalk
4. als2+3000
kggips
5. als3+3000
kggips

Percentagestip

in1972/73

IB1600

IB1601

IB1602

IB1600

IB1601

IB1602

1,67

1,36

1,56

2,2

4,0

7,3

1,68

1,51

1,66

0,8

1,0

6,0

1,84

1,48

1,64

0,5

1,2

5,2

2,01

1,63

1,85

1,0

1,5

4,6

1,83

1,66

1,78

1,9

0,8

1,7

DepH-KClvandelaagvan0-5 cmwerddoordebekalkingduidelijkverhoogd,maar
dievandelaagvan5-20cmslechtsingeringemate.Eendeelvanhetbeoogdeeffectvandebekalkingopdezuurgraadvandegrondistenietgedaandoorhetbr
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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genvandegrasmulchopdeboomstrook,watverzurendwerkt.Bovendienwerkthet
gebruikvankalkammonsalpeter,vooraldehuidigemet26%stikstof,ookverzurend.
Eenoriënterend onderzoekwerdverrichtnaarhetverband tussendebladsamenstellingendechemischerijkdomvandegrond.Hetmateriaalwasafkomstigvan
vroeger onderzoekenwasverzameld op50bedrijvenopzeeklei,50bedrijven;op
zand intweeproefjarenenop IOCbedrijvenoprivierklei.Naastroutinebèpalinge
werdenverscheideneandereextractiemethodenuitgevoerd terbepalingvan'Hetseven
tueelvoordeplantbeschikbarekalium,calciumenmagnesium.Overhetalgemeenv;
decorrelatietussenhetgehalteaaneenbepaald elementinhetbladvan,deappel
enhetgehaltedaarvanindegrond teleurstellend laag,ookalshetmateriaal!
onderscheidenwerd ingroepennaardezwaartevandegrond.Voorkaliumwashet
verbandnoghetbeste,maarvoormagnesiumenvooralvoorcalciumwas4esamgnhar
gering.Doorhetinrekeningbrengenvananderebodemfactorenwerddecorrelatie
watverbeterd.0$lzeekleibleekhetgloeirestextracteenzeerbelangrijkefadtofc
tezijn,diedecorrelatietussenblad-engrondgehaltevoorkaliumencalcium
aanzienlijkverbeterde.Hetlijkteropdatookvooreenmeerjarig gewasalsappel
deconcentratievandebodemoplossing inprincipemaatgevend is.Hetwasnietigo<
mogelijkdevoorhetbladvastgesteldegrenswaardenvoordekansopstipingrem
waardenvoorgrondanalysecijfersomtezetten,behalvemeteenzekerematevänb<
trouwbaarheidvoorK-HC1enK-getal.
Voordederdeachtereenvolgendemaalisonderzoekverrichtomnategaan„of
hetmogelijkisinbeginaugustuseenbetrouwbarevoorspelling tedoenoverHet
optredenvanstipinCox'sOrangePippinappelsnabewaren.Dezevoorspellingen
rustenopbeoordelingenvanhetgewasindeboomgaardenopbladönderzoekin;de
Heerstehelftvanaugustus.Erwerd eenstatistischbetrouwbarecorrelatiegeyond
tussendevoorspeldestipaantasting enhetpercentagegevondenstip (bc=+0J58)
Inmultipeleregressieberekeningenwerdnagegaaninwelkematehetbewaarstipj
samenhingmetblad-envruchtgehaltenbijdéplukenschattingscijferrsvoordjrac
enregelmaat,vandedracht.Bijdecombinatievancijfers-VOO'?drachtenregalma
drachtme\tde (K+Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.)indevruchtwerddoordemultipjele
regressiebecekeningca.59%vandevariantieindestipaantastingverklalard.IVoc
dezelfdeverhouding inhetbladwerdca.56%gevonden.Degoed teomschrijveij
schattingvandedrachtvolgensdemethodeWintergafeenhogerecorrelatiemet
vruchtkwaliteitdandenormaleschattingscijfersvoordrachtineenschaalvan(
tot5.
Dekritiekegrenswaardenwaarbijgeenstipteverwachtenis,zijnvoorde(I
Ga-verhouding (eq%*/eq.)indevruchtvoordejaren 1969,1970en 1971resp.1)2,1
11,4.en12,3.Voordegrenswaardenvandezeverhoudinginhetbladwerdendevol
waardengevonden:0,55,0,33 en0,41.
Hoeweldégrenswaardeneenvrijgoedeovereenstemmingvertonen,isdemaat'
inhetstippercentageverandertmetdemineralesamenstellingvanbladenvri|ch
vanjaartotjaarwisselend.Erzijndusnoganderevaninvloedzijndefactoten
indebeschouwingopgenomen.
|
IneenvakproefmetJamesGrieveenCoxTsOrangePippinopzandgrondwordjt
studeerd,hoedoorbekalking,gipstoedieningenbespuitingmetkalksalpejterati
inappelskanwordenteruggedrongen,enhoedezefactorenelkaarkunnenverster
of^vangen.Bijhetbladönderzoekinmiddenaugustuswashetcalciuiiigehalteva
hetbladvanJamesGrievehetsterkstgestegendoordebespuitingenmetkalksal
teroplossing enwelvangemiddeld 1,51%CaOnaar 1,88%.Danvolgdeingroottev
heteffectdegipsbemesting,waarbijhetgehalteverhoogdwerdvan 1,57%CaOna
1,82%.Bekalkinggafeenveelgeringereverhogingvanhet
.1
calciümgehalte inhetblad.HetaantalappelsmetstipnambijJamesGrieveaf
doordebespuiting engipstoediening hadeengunstigeffectopdeveldjes, vae
wasgespoten.Spuitenverminderdehetaantalzachteappels.Opdeveldjeswaar
wastoegediend,
Achterzijde niet beschrij
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leverdendebomenminderzachteappels,vooral alstevenswasgespoten.Bekalking
hadpraktischgeeneffectophetvoorkomenvanstip,maarbijdehoogstebekalkingstrapkwamminderzachtvoor.
DegegevensvaneentweejarigeproefmetJamesGrievewerdbewerkt,waarinde
volgendefactoreninfactoriëlecombinatievoorkwamen:overbemestenmetkalksalpeter,bespuitenmetkalksalpeteroplossing,vruchtdunneneerstejaarentweedejaar,
enpluktijdstip.Deresultatenvandeverwerkingv%ndegegevenslatenzichals
volgtsamenvatten.Indeappelstradveelstipop,vooralindegrotevruchten.
Debehandelingenhaddenhieropmaar eenbetrekkelijkgeringeffect,zelfshet
herhaaldespuitenmetkalksalpeteroplossing inhetseizoen.Doorspuitenwerdniet
zozeerhetpercentageaangetasteappelsverlaagd,alsweldematevanaantasting
indegroteappels.Dunnenverergerdevooraldematevanaantastingindegrote
appels.Laatgepluktegroteappelshaddeneenlagerpercentageaangetastevruchten,
maardeaantastingzelfwasernstiger indegroteappels.
Devruchtsamenstellingvandegrotevruchtenwasandersdandievandekleine:
hogeregehaltenaandrogestofenlageregehaltenaanas,N,K,CaenMg.Erwas
eenduidelijkesamenhangtussenhetpercentagestipenhetcalciumgehaltevanen
de (K+Mg)/Ca-verhoudingindevruchtvandediversesorteringsklassen,waarbijhet
effectvandevruchtgroottegeheelteverklarenwasuitdeonderinvloedvanhet
verderuitgroeienvandevruchtveranderdesamenstelling.Ditmaakthetwaarschijnlijkdateenbepaaldgehalteaancalciuminhetweefselbepalend isvoorhetalof
nietoptredenvanstip.Dehellingvanderegressielijnentussenstipenvruchtsamenstellingwasechtervoordetweeproefjarenverschillend.
Publikaties
J.vanderBoon.Hetverband tussenbladsamenstelling engrondanalysecijfersbij
deappel.Oriënterend onderzoekoppraktijkbedrijven inverbandmetdekansop
hetoptredenvanstip.Rapp.Inst.Bodemvruchtbaarheid,15-1973.
J.vanderBoon,insamenwerkingmetA.Pouwer.Invloedvanstikstofbemesting,spuitenmetkalksalpeter,dunnenenpluktijdstipopstipinappelsvanJamesGrieve.
Rapp.Inst.Bodemvruchtbaarheid,invoorbereiding.
A.Das.BewaaradviesvoorCox'sOrangePippininverbandmetstipgevoeligheid.3.BewaaronderzoekbijCox'sOrangePippinoppilootbedrijven,1971.Rapp.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,terperse.
B.Plan1974
Voortzettingvandebekalkingsproeven.Verslaggeving.

Achterzijde niet beschrijven.
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Onderzoeker(s)
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IB
190
Deoorzakenvangroeistoornissenvanfruitbomen (metnameCox'xOrangePippin)opjonge
zeekleigronden.

Registratie nr.:

ir.P.Boekei,dr.L.K.Wiersum,dr.ir.J.vanderBoon
dr.ir.J.vanderBoon
dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Debewerkingvanhetuitgebreidemateriaalwerdvoortgezet,eengedeelte
werdgereedgemaaktvoorcomputerverwerking.
B.Plan1974
Voltooiingvandebewerkingvandegegevens;rapportering.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
196
Kweekmogelijkhedenvantuinbouwgewasseninpotteninverbandmetbemestingsproeven«

Registratie nr.:

dr„ir.J\,vanderBoon

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 •

Indeverslagperiodewerdnietaanditprojectgewerkt.
B.Plan1974
Bewerkingvanhetmateriaal.Verslaggeving.

Achterzijde n|et beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
221
Onderzoeknaardeperiodiciteitvandestikstofopnamevanbloembollen.

Registratie nr.:

dr«ie,J.vanderBoon

Projectleider
Afdelingshoofd

dr*ir«J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Seml-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 ,

Degegevensvandrieproefjarenmetstikstofbemestingsproevenbijtulpwerdenverwerkt enhetresultaatgerapporteerd» Deproevenwarenuitgevoerd insamenwerkingmettuinbouwconsulentschappen enproeftuinen.Indeproefwarengevarieerd:dehoeveelheid stikstof,deverdeling ervanoverwinter-envoorjaarsbemestingendeoverbemesting inmei.
Erwasperproefveld eengoedesamenhangvandeopbrengstenhetstikstofgehalte,vanblad enbolmetdebeschikbarehoeveelheid stikstof indegrond inmiddenfebruari-beginmaart,vermeerderdmetdevoorjaarsgiftenook,maar somsin
minderemate,metdehoeveelheidbeschikbare stikstof indegrond inmei.Omde
stikstofbehoeftevanhetgewastepeilenzaleenbemonsteringvan0-40cmgemiddeld
hetbestezijn.Deuitdegrafiekengeschatteoptimavoordestikstofbemesting
liepenuiteennaarproefveld enproefjaar.Hetoptimumophetproefveld inLisse
wasduidelijk lager,deoptimalegiftenindeWieringermeerlagenhoog.Voorhet
stikstofgehaltevanhetondersteblad,verzameld inbeginmei,laghetoptimum
tussen3,1 en4,0%N.Deoptimavoorhetstikstofgehaltevandenieuwebolnade
oogstlagenvoordediverseproefveldenenproefjarentussennauweregrenzen,en
wel tussen1,35en1,7%opdedrogestof.Bijtegenvallendeoogstkandusaanhet
stikstofgehaltevandenieuwebolwerdennagegaanofersprakeisgeweestvaneen
onvoldoendestikstofvoorziening„
Ineenveldproefwerddeinvloedvanhettijdstipvanstikstofbemestingbestudeerd inafhankelijkheid vandestikstofvoorraad indebol.Destikstofgiftvan
100kgNperhawerdverdeeld invijfverhoudingen tusseneenbemesting indecemberofeeninfebruari.Erwerdenvierziftmatenuitgeplant,afkomstigvanniet
enwelmetstikstofbemesteveldjes.Deschattingvandebladkleur gafdehoogstewaarderingvoordebladkleurvandeveldjes,waar75%vandestikstof indecemberwasgegevenen25%infebruari.Bepalingvanhetstikstofgehaltevanhet
bladop25meigafhetlaagstecijfervoordewinterbemesting.Hetstikstofgehaltevanhetbladwashoger,alsvaneengrotereziftmaatwasuitgegaan.Bladeren
vanbollenvanvorigjaarcnbemesteplantenhaddeneenhogerstikstofgehalte.Het
afstervenvanhetbladaanheteindvanhetseizoenwastragervoordeplanten,
ontwikkelduitdegrotereziftmatenenalseengroterdeelvandestikstofmestAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr.1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

vanp'rôjoctboGchrijviwg/projectverslag 1 9 . 73.
:I B
:221

Registratie nr.:

stof infebruariwasgegeven.
OpdeproeftuininLissewerdGold-Nonderzochtopzijngebruiksmogelijkheidvoor
najaars-envoorjaarsbemesting.DeGold-Nwerddaarbijoverdegrond gestrooiden
niet ingewerkt.DeproefwerdvanuithetInstituutbegeleiddoorgrond-engewasonderzoek.Indeproevenbleekhetgehaltevandegrondaaninwateroplosbaar
stikstofbijdebloeinietlagertezijnalsdelangzaamwerkendeGold-Nwerdgebruiktalsvoorjaarsbemesting.Hetstikstofgehaltevanhetblad,eveneensbemonsterd indeeerstehelftvanmei,bleef achter,wanneer inplaatsrvandemengmests
7+20+30enkalkammonsalpeterdeonderzochtemeststofwerdgebruikt.Deoogstgewichtenwarenopdeveldjesmetkalkammonsalpeterhogerdanopdeveldjesmetdez
destikstofhoeveelhedenaanGold-Ninhetvoorjaar.
î.ftihlitaties
J.vanderBoon (rapporteur).Stikstofbemestingsproevenbijtulp.Samenhangtusse
opbrengstenstikstofgehaltevanblad,bolengrond.Rapp.Inst.Bodemvrucht
baarheid 1-1973:51pp.
A.Das.Verslagvannajaars-en/ofvoorjaarsbemestingmetGold-NbijtulpopProef
tuinteLisse (Tl3/14/15).Begeleidend onderzoekvangrond engewasopstikstofdoorhetIB.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren,13september1973.
B. Plan1974
Begeleidingmetgrond-engewasonderzoekopstikstofvanproevenmetGold-N,

Achterzijde niet beschri
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)

IB
242
Deschadelijkheidvanmagnesiumgebrekinbloembollenopduinzandgrond.

Registratie nr.:

dr.ir.J.vanderBoon

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Inhetderdeproefjaarwerdentulpebollenuitgeplant,welofnietmetmagnesiumvoorzieninditenvoorafgaandeproefjaren.Doelvandeproef isduidelijke
verschijnselenvanmagnesiumgebrekoptewekkenentebepalen,metwelkeopbrengstdervingditgepaard gaatenwathetkritiekemagnesiumgehaltedaarvoor inhet
bladis.
Inhetderdeproefjaarwerdenvoorheteerstverschijnselen indebladkleur
aangetroffen,welkelekentewijzenopmagnesiumgebrek.Deplantenhaddenalenige
jarengeenmagnesiumontvangenenwarengeteeldopeenduinzandgrond,welke20-30
dpmMgO-NaClbevatte.
Hetmagnesiumgehaltevanhetonderstebladwaseindmei 1973doordebemesting
vandatgroeiseizoensterkverhoogd,gemiddeldvan0,19 tot0,61%MgO.Destijging
washetsterkstbijdeplantenvandekleinsteziftmaat5(eenbladers).Deweglatingvandemagnesiumbemestinginhetvorigeseizoenkwamternauwernood tot
uiting inhetmagnesiumgehaltevanhetblad,gemiddeld 0,34 t.o.v.o,36%MgOvoor
welbemest.Bijtweejaaruitputtingdaaldehetgehaltetot0,17 enbijëémjaar
tot0,20%.
B.Plan1974
Beëindigingvanproefnemingeninzomer 1974.Rapportering.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)

IB
245
Bemesting en v o c h t v o o r z i e n i n g van boomteeltgewassen i n p o t t e n .

Registratie nr.:

d r . i r . J . van der Boon

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . J . van der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

Erwerdeenpotproefopgezetmetlangzaamwerkende stikstofmeststoffenomte
zieninhoeverrehetoverbemestenoverbodiggemaaktkanworden.Deproefgewassen
waren Chamaeoypavis en Cotoneastev. Erwerdenzevenstikstoftrappentoegediend:
indevormvanammoniumnitraatinvierkeergegeven;alsFloranid,waarbijde
werkingscoëfficiënt tevorenop40%werdgeschat;alsmetzwavelomhuldureum,
Gold-N,enalsOsmocote (14+14+14).
Bijdebeoordeling inmiddenjunitoonde Cotoneastev alduidelijkeverschilleningroei.Eenzwarebasisgiftvanammoniumnitraatbleekduidelijkschadelijk
tewerken.Aanheteindvanhetseizoengafammoniumnitraatdedonkerstebladkleur
tezien,enGold-Ndelichtste.
Degroeizoalsbepaalddoordegemiddeldelengtevandezijtakkenwashetzwaarst
bijtoedieningvanammoniumnitraat,danvolgdeFloranide,Osmocoteenalslaatste
Gold-N.Erwasgeenduidelijkverschilinstikstof-optimum,ditzou;-eropwijzen
datdestikstofuitdedriemeststoffenammoniumnitraat,Gold-NenOsmocoteeven
werkzaamwasgeweest.DestikstofuitFloranidazoudusvoor40%indezeperiode
gewerkthebben.Dekleurbeoordelingendemetingenbij Chamaeoypavis lietengeen
duidelijkeverschillenzientussendemeststoffen,watwerkingopdegroeibetreft
endebeschikbaarheid vanstikstofvoorhetgewas (waarbijvoorFloranideweeris
gerekendopgedeeltelijkewerking).Volgensdegegevensvandezeproefzoudus
overbemestingkunnenwordenvervangendoortoedieningvanlangzaamwerkendestikstofmeststoffenbijdeaanvangvandeteelt.
Ineenandereproefwerdonderzocht,ofinhettweedegroeijaaropnieuwtoevoegingvanspoorelementennoodzakelijkis.Aanpottenmet Cotoneastev en Chamaepavis, afkomstigvanverschillendeproevenuithetvorigjaar,werdendiverse
spoorelemententoegevoegd.Aanheteindvanhetseizoenwerdenbijmetingengeen
systematischeverschillen alnaarbehandelinggeconstateerd.
B.Plan1974
Verderonderzoeknaar langzaamwerkendemeststoffenenoverbemesting.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblàd gebruiken.
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Kunstmatige s u b s t r a t e n voor h e t t r e k k e n van
bloembollen

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:

i r . P . B o e k e i , d r . i r . J . van der Boon, dr.L.K.Wiersum
d r . i r . J . v a n der Boon

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Het isvanbelangnategaan,ofinplaatsvanhetgebruikelijkezandookop
anderesubstratentulpenmetsuccesinbloeigetrokkenkunnenworden..Hierbij
moetookaandachtgeschonkenwoedenaaneenaangepastewatergift.
Ineenproefvandr.VanderBoonmet4mengselsvanzandenveenenmetvier
waterfeiftenwerdendevolgenderesultatenbereikt (tabel 269-1),
TABEL269-1.
Substraten

Lengtespruit

zand
zand/veen1:5
zand/veen 1:10
zand/veen1:20
kunstsubstraat

voorde

oogstin^em

%bloemverdroging
trek 1 ^

trek1

trek2

trek3

23,6
23,2
21,9
23,4
10,2

22,0
28,2
29,2
28,9
26,5

17,0
21,2
21,0
22,4
22,1

14,4
13,1

26,6
27,3
27,7
26,7

20,4
20,1
21,7
19,4

13,5
11,9

28,6
26,5

21,9
22,3

7,7
8,3
16,9

Watergiften
op zand/v eenmengsels
1x3dgn
1x2dgn
1xperdag
2xperdag

24,2
23,5
22,3
22,2

op

kunstsubstraat
9,3

2xperdag
constantniveau

21,0

8,1
9,9
4,4
29,5

Deresultatenvandedrietrekkenzijnnietdezelfde.Bijdeeerstetrekwas
hetmengsel zand/veen 1:10hetminstewatdelengtegroeibetreft.Bloemverdroging
washierhetgeringst,naminhetalgemeenaf,naarmatemeerveenaanwezigwas.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Bijdetweedeenderdetrekbleefzandduidelijkachterenwatendeveenrijke
mengselshetbest.Kunstsubstraat-schuimplastic-leverdegeengoedresultaat.
W A v u ^ rerT,Sanderwatergevenwasindeeerstetrekgunstig,alwerktehet
bloemverdrogingindehand.Indetweedeenderdetrekwasmeerwatergevenbeter
enwel 1xperdagoptimaal.Kunstsubstraatmetconstantwaterniveauwasduidelij
beterdan2xwatergevenperdag.Delaatstegafindeeerstetrekeenzeerongun
stigresultaat.
IneenpH-proefmeteentuinturf/turfstrooiselmengselwerddebruikbaarheid
vanditmateriaalvoorhettrekkenvantulpenbeproefd (tabel269-11).

TABEL 109-11.
Emkal

BepalingpHop
23/10/1972
pH-

pH-

îl2°
•

— •

I I II

P i — m l

$8/1
2
4
6
8
10
12

•

IP

I I I I — I . . . . II

3,48
4,45
5,25
5,41
6,31
6,45
6,56

Lengtespruitvoorde
oogstincm
trek 1

%bloemverdroging

trek2

trek1

KCl
I

•

•

I

•

^^
II m i •

2,72
3,92
4,82
4,90
6,08
6,22
6,31

•

I

• • « • • I »

19,1
26,8
24,0
22,4
23,5
21,9
21,7

• ! • •

I

•

I

•

II

I

I

I

I —

•

•

I

14,5
22,3
23,3
21,4
23,2
22,9
22,7

•• »

—

•

• III!

» I I

I I I — — - ' •

•

70,2
14,4
12,8
13,5
21,0
12,8
36,7

DepHheefteensterkeinvloeduitgeoefend opdeproduktieenkwaliteit
vanbroeitulpen.Bij0gCaCOg/1substraatblijfthetgewasduidelijkachter.
Debollenvormdenpraktischgeenwortels.Deplantenwarenkleiner,bloeidenlatereneengrootpercentagebloemenverdroogde.Intrek 1isdebestegift2-4g
CaCOß/lsubstraat,delateretrekgelijkvallendemet.teek3vandeeersteproef
lijkteenwatminderscherpereactietegevenopdehogekalkgiften.Afgezienva
hetonregelmatig gedragbij6g/lzouhetaantebevelentrajectvoorCaCX^toediening tussen2-8gCaC^/l substraatliggen.
Debijdragevandr.Wiersumaanditonderzoekheeftbestaanuithetnagaanva
debewortelbaarheidvaneenaantalsubstraten,waaronder eenserieschuimplastic
Tevenswerdhetwatervasthoudend enwatergeleidendvermogennagegaan.
Dedoorwortelbaarheidvandiverseonderzochtemediableekgeenproblemenop
televeren.Hungedragt.a.v.water isdaarentegenvanveelbelangvoorhunbrui
baarheid.Ineenaantalgevallen,vooralbijschuimplastics ishetwatergeleider
vermogenuitermategering.Ditstaateenalgemenebruikbaarheid indeweg,tenzi
demethodevanwatertoedieningwordtaangepast.
DeverkregeninzichtenwerdenbesprokenopeencongresvandeInt.WorkinggrouponSoillessCulture.
Publikatie
L.K.Wiersum. Supplyofnutrientionstotherootsurfaceinartificialsubstrati
ThirdInt.Congr.SoillessCulture,Sassari,1973,Proc. (1973)119-128.
B.Ulan1974
Geenverderonderzoekdoordr.Wiersum.
Onderzoekvanzand/veenmengselsmetdiversewatergiftenenkalktrappenbij
trekopveendoordr.VanderBoon.
Achterzijde niet beschrij
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277
K r i t i s c h e bewerking van r e s u l t a t e n van oude
bemestingsproeven in de g r o e n t e t e e l t in de
vollegrond

Onderzoeker(s)

d r . i r . J . van der Boon en i r . J . H . P i e t e r s

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . J . van der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 -

Bijditprojectzijnenkeleonderzoekingenondergebrachtmetbetrekkingtot
debemestingvanvollegrondsgroantegewassen.
a. Hoeveelheid en tijdstip
van toediening van stikstof
bij
zaai-uien.
Debelangrijkste conclusiesuitditonderzoekwerdenreedsneergelegd inhet
verslagover 1972.Ditonderwerpwerd afgeslotenmeteenpublikatie:
J.H.PietersenJ.L.Koert.Stikstofbemestingbijzaai-uien.Publ.Sticht.Ned.
Uien-Fed.
1973,31blz.
b. Onderzoek naar het effect van boztéumop het optreden van inwendige
bruinverkleuring in
knolselderij.
IndeboriumbespuitingsproefdiedoorhetProefstationteAlkmaar (ing.P.
Nicolai)in1972werduitgevoerdopdeProeftuin"Wieringerwerf"kwaminhet
geheelgeenbruinverkleuringvoor,hoewelerwelverschilleninboriumgehalte
optradentussendedifrversebehandelingen,getuigetabel277-1.
TABEL277-1
Behandeling

geenborium
lxspuiten
2xspuiten
6xspuiten
bemesten

B-gehalteknol
ind.p.m.
36,3
40,6
46,2
66,1
44,2

StijgingB.-gehalteknol
perkgtoegediendeÄorax

2,15
2,48
2,48
0,40

Perbespuitingwerd 100010,2%Borax-oplossingtoegediend;debemestingbestond
uit20kgborax/ha.Waarschijnlijk treedtbruinverkleuringoptengevolgevan
relatief Brgebrek,datkanwordenopgewektdoorstagneringindevochtvoorziening,

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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slechtestructuur,tehogepH,veelvrijeCaCO^indegrondofwellichtnogande
deboriumopneming storendefactoren.Deresultatenvandein1973tervoorkoming
enbestrijdingvanbruinverkleuring uitgevoerdeboriumbespuitingen zijnnogniet
bekend.Indepotproef 1972(VP1071)metzandgrond enlichtezavel,waarbijal
ofniet metboriumwerdbemest (20kgborax/ha)enwaarinalleenbruinverkleuri
voorkwam indeknollenopdeboriumarmenietmetBrbemestezandgrond,werddoor
deboraxbemestingeenaanzienlijkestijgingvanhetboriumgehalteindeknolver
kregen (tabel277-11).
TABEL277-11.
Object

Bruinverkleuring knol

zand

-B
+B
zavel -B

zeerernstig
vrijwelniet

M

ii
*

J.TJ
*

' ™'

^ • ^ • «

B.gehalteknol
ind.p.m.

•

I

•" "

.-—I

H

H

H

H

•• — ' I — ^

II»

I

•

I I

16,3
33,4
24,4
45,8
• • ' Ill

•

I

II

•

— —

—

.

.

.1 - • - • - • •

II II

•

Il

.Il

».

II

Ditverband tussenboriumgehaltevandeknolendematevanbruinverkleuringkoi
ingrotelijnenovereenmetderesultatenvanhetknolselderijonderzoek 1971op
praktijkpercelen,waarbijvrijwelaltijdbruinverkleuring optradbijborium-gehi
tenvandeknolbeneden25d.p.m.
Depotproefwerd in1973opnieuwaangezet (VP1118)meteenboriumarmezandgrond,metalsproefvariabelen:welengeenkalkincombinatiemetboriumbemest
(driehoeveelheden),resp.boriumbespuiting (drietijdstippen).
Toteindejunizaterzeerweiniggroeiindemeesteplanten,hetgeenwaarsch
lijktewijtenwasaanstikstofovermaat.Viadewaterhuishouding enlatermetb
hulpvanCa-bespuitingen,werdgetrachteenbetergroeimilieu tescheppen,hetg
slechtstendeleisgelukt.Erkwameningerotteknollenvoor,maarertraddit
jaargeenbruinverkleuring op.Tussendeobjectenbestondenookgeengroteverschillenwatzwartkokenbetreft.Deboriumgehaltenindeknolzijnnognietbek
B.Plan1974
Verzameling enordeningvanonderzoekgegevens,literatuurstudie,rapporterin
Voortzettingvandepotproepenwaarindeboriumvoorzieningvanknolselderijwor
bekeken.
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Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
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—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 -

6Nx3K-proefinemmers
Dezeproefwerdop23-2-1975.ingezet,Ditverslagbetreftvoor 'Meihelvet'
('Sonia')deperiodevan 1-1 tot 3-1.1-73»voor 'Meger'('Baccara')dievan1-1
totl-7~73(deproefbijditraswerdwegenshetuitvallenvaneentegrootaantal
proefplantenoplaatstgenoemdedatumbeëindigd).Destikstof^rap^eninmgN/emmer
perweekwaren 1:36,2:126,3:216,4:306,5:396,6:486,,Dekalitrappenin
mgK20/emmerperweekwaren I:19,2:225,3:433»
TABEL202-1.Bloemapbrengstinbloemenperplant
K-trap

v...*
i

2

3

4

5
2,3
5,3
5,9
4,5

'Meger'

3
2
3
gem»

3,3
3,3
3,3
3,2

2,1
6,3
5,9
4,8

3,5
4,3
4,8
4,2

3,5
4S8
5,6
4,6

'Meihelvet'

1
2
3
gem.

12,8
9,6
9,9
10,8

21,1
39,9
21 ,3
20,8

16,3
30, 3
29,6
25,3

13,3
24,5
30,8
22,8

6
5,3
6,9
6,1

4,2
i J j J
33,1 22,3
34,6 28,0
25,7 38,1

gem»
2,9
4,9
5,4
4,9
33,3
22,9
25,7
20,6

Deresultatenvandeproefbij 'Meger'zijnnadeligbeïnvloeddoordefahcebtiétgâftg
ingroei,diezichinhetbeginvanhetverslagjaarbijalleplanten,echterhet
meestbijdiemetdelaagsteK-giftmanifesteerde.Uitderesultatenvaltbijde
2een3eK-giftnogweieenzekeregunstigeinvloedvanstikstofopdebloemopbrengstoptemaken;eenscherpoptimumwasechternietaantewijzen.EenduidelijkK-effect isweluitdetabelaftelezenmetK3alsdebesteK-gift«
Bij 'Meihelvet'wassprakevaneengunstig stikstofeffectzowelaisvaneengunstig

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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kali-effect°Pdebloemopbrengst.
5eN-giftoptimaal.

De3eK-trapwasdebesteK-gift;hierbijwasd<

TABEL202-11.Versbloemgewichtingrammenperbloem
K-trap

'Meger'

1
2
3
gem.

'Meihelvet'

1
2
3
gem.

N-trappen

1

2

3

4

5

6

23,5
37,6
25,7
28,9

16,5
40,4
37,6
31,5

16,4
31,4
32,3
26,7

16,0
28,6
27,6
24,1

13,5
27,4
22,6
21,2

17,2
24,631,7
26,428,7
25,526,1

13,7
18,6
16,9
16,4

11,0
26,2
20,5
19,2

11,9

12,3

11,0
15,4
16,4
14,3

10,311,7
13,718,0
15,517,6
13,215,8

ll,0 16,1
20,5
16,8

15,9
14,8

gem.

ToevoegingvanstikstofbijdelaagsteK-traphadbijbeidekloneneenongunstig
invloedopjiettreprae'LiMawigewicht.VerhogingvandestikstofgiftvanNItotN2
gafbijde2een3eK-trapeenverhogingvanhetversebloemgewicht;eenverder«
verhogingvandestikstofgiftgafechterweereendaling.DeoptimaleK-giftm.t
hetversebloemgewichtlaggemiddeldvoorbeideklonenbijde2eK-trap.
Deproefmet'Meihelvet'wordt31december1973beëindigd.
Publikaties
R.ArnoldBikenN.A.Straver.BemestingvanKasrozen:6Nx3K-proefinemmers.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl.1972(1973)109-110.
B.Planvoor1974
Factoriëleproefmetfosfaat-enmagnesiumgiften.Mangaantrappenproef.
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Substratenproefmet Anthwri-iim andfaeanum
Dezeproefwerdop20-4-1971 ingezet;deintabel211-1vermelderesultaten
betreffendeperiode 1-1-73tot 1-10-73.Slechtsdebloemenmet^enbreedtevan
tenminste9cmzijnmeegeteld.
TABEL211-£.Bloemopbrengstinbloemenperplant
Poly-urethaanvlokken Substraten
naaldenbosgrond
geen
25vol.%
gem.

grofDuits
turfstf.

grofFins
turfstr.

10,1
10,1
10,1

8,5
9,8
9,2

9,1
9,4
9,3

gem.
9,2
9,8
9,5

Naarbloemopbrengstkondendepurematerialenvanhoognaarlaagalsvolgt
wordengerangschikt:grofDuitsturfstrooisel,naaldenbosgrond engrofFinsturfstrooisel.Debijmengingmet25vol.%polyurethaanvlokkenhadslechtsbijgrof
Finsturfstrooiseleenduidelijkgunstigeffect.
6Nx3K-proefbij Poinsettïa

'AnnetteHegg'

Opgrondvaneentussentijdsevisuelebeoordelingvanhetgewaskanworden
geconstateerd,datstikstofeensterkgunstigeinvloedheeftopdevormingvan
hetbloemscherm.Kaliheefteensoortgelijkewerking zijhetinietsminderemate.
BijdelaagsteK-trap treedtduidelijkK-gebrekop,hetgeentotuitdrukkingkomt
innecrotischeplekjesopdebladerenenvervroegdeafstervingvanhetoudereblad.
Deproefwordtvoortgezet.

6Nx3K-proefbij Anthwiwn

sohevzevtanum

Eentussentijdsevisuelebeoordelingvanhetéënjaaroudegewasbrachteen
vrijmatiggunstigeffectvanstikstofeneenbehoorlijkgunstigK-effect aanhet
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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licht.DeoptimaleN,K-verhouding lagbij1:1.Deproefwordtvoortgezet.
6Nx3K-proefbijAeahmea

fasoiata

Naareentussentijdsestandbeoordelinguitwees,reageertditgewasrelatief
weinigopstikstof,evenwelrelatief sterkopkali.Heteffectvanditlaatste
voedingselementmanifesteert zichinhetbijzonderineenbrederbladeneenfor
sereplant.
Publikaties
Arnold Bik,R.SubstratenproefmetAnthiœivm andreanum. Proefstn.Bloemisterij
Ned.,Jaarversl.1972(1973),40-41.
Arnold Bik,R.enW.Belgraver.Substraatbemestingsproefmetanjers.Proefstn.Bic
misterijNed.,Jaarversl.1972(1973),31.
ArnoldBik,R.enW.Belgraver.Boriumtrappenproefmetanjersinemmers.Proefst
BloemisterijNed.Jaarversl.1972(1973),31-32.
Arnold Bik,R.Onderzoeknaardeschadelijkheidvanfluorinhetgietwater.Proei
stn.BloemisterijNed.,Jaarversl.1972(1973),113-115.
B.Planvoor1974
FactoriëleproevenmetN-enK-trappenbij Antkurium enpotplanten.
5Kx4Mg-proefbijpotchrysant.
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—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73 .

Onderzoeknaardeinvloedvaneenvoorbehandelingmetzoutoplossingenenstandplaatsopdehoudbaarheidvancyclamenplanten.
Devoorbehandelingbestonduithetregelmatigpercolerenvandegrond inde
potmetNaCl-resp.KCl-oplossingenbijvierconcentraties (, 12,36en72meq.
perliter)inhetstadiumvoorafgaandeaandeeerstebloeiperiode.Aanheteind
vandevoorbehandelingwerdendezoutenmetaq.dest.zoveelmogelijkuitgespoeld.
Tijdensdehoudbaarheidstestwerddeenehelftvandeproefvooreenraamophet
noordwesten (weinigdirecteinstralingvanzonlicht,vrijkoel)opgesteld,deanderehelftvoor eenraamophetzuiden (vrijveeldirecteinstraling,vrijwarm).
Deresultatenkunnenalsvolgtwordensamengevat:
(1)Devoorbehandelingmetzoutoplossing remdedevegetatievegroei,verlaagdedebloemproduktieenverlaattehettijdstipmetmaximalebloemdracht.
(2)Destandplaatshadeengroteinvloed opdeconditievandeplanttijdens
dehoudbaarheidstest.Deplantenophetnoord-wèsten1 ontwikkeldenzichgunstig,
dieophetzuidengingenoverdegeheleliniegeleidelijkachteruit.
(3)Devoorbehandelingmetzoutoplossingenhadopdegunstigestandplaats
geeninvloedopdehoudbaarheid.Opdeongunstigestandplaatswashetpercentage
uitvalvijfmaandennahetbeginvandehoudbaarheidstest,bijdehoogstezoutconcentratiegroterdanbijdelagerezoutconcentratie.
(4)Erwasgeenaantoonbaarverschil tussenNaClenKCl.Dewerkhypothesedat
dehoudbaarheid doorvoorbehandelingmetzoutoplossingwordtverbeterd,wordtdoor
bovenstaandeproefresultatennietbevestigd.Opdeongunstigestandplaatswas
juisthettegenovergesteldehetgeval.
Publikatie
Arnold Bik,R.enS.Oosterloo.Cyclamen:DoorstroomproefmetvierKCl-trappen.Proefstn.
BloemisterijNed.,Jaarverslag 1972 (1973),53-54.
B.Plan1974
Proefmetvierzouttrappen,tweepotgroottenentweestandplaatsen.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19*3 .

Onderzoeknaardesnelheidvanvrijkomenvanmeststoffenuitlangzaamwerkende
meststoffen
Dewerkzaamheidvaneenlangzaamwerkendemeststofwordtbepaalddoordesnelheidvanvrijkomingvandediversevoedingselementen.Hetisdusvanbelangdie
snelheid tekennen.MetdatdoelwerdenvaneenaantallangzaamwerkendemeststoffenoplopendegiftenaanonbemesteRHPA-potgrond toegevoegd.Vervolgenswerdde
potgrond ingeslotenplastic zakkenbijkamertemperatuur opgeslagenenperiodiek
bemonsterd.Debepalingenwerdenverrichtinhetverzadigingsextract.
Plantosan4D20+ 10+12
TABEL 260-1. Stikstof

Stikstof inmeq.N/1

Fosfor inmgP/l
Kali inmeq.K/1

-, fosfor-en

kaligehaltevan

Opslagtijd

g Plantosan 4D

dagen

0

1
2
6
14
28
48
84
112
1
112
1
112

0,9
0,7
0,6
0,9
1,0
1,4
0,6
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1

2
4,0
5,9
8,0
10,0
26,0
30,0
29,0
30,0
1,40

UI
5,3
6,5

het verzadigingsextract

4
9,3
9,4

per 1

potgrond

6
8,8

8

16,0
18,0
37,0
60,0
65,0
69,0

12,0
20,0
24,0
32,0
27,0
28,0
35,0

10,0
11,0
28,0
28,0
37,0
23,0
14,0
20,0

235
224

232
256

256
281

11,0
15,0

17,0
19,0

23,0
24,0

10
12,0
15,0
36,0
34,0
53,0
32,0
11,0
20,0

265
34,8
30,0
30,0

Tot 14dagennatoevoegingnamhetN-gehalteinhetverzadigingsextract (V.E,)
metstijgendemeststofgift toe,daarnawasditalleenhetgevalbijgiftentot
4gper1.
ïot28dagennatoevoeging steegbijallegiften-behalvebijdelaagste-het
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vërvolgblad gebruiken.
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N-gehaltevanhetV.E.metdetijd;erwasgeenduidelijkverband tussende
snelheidvandezestijgingendehoogtevandegift.Na28dagengafalleende
giftvan4gper1eenduidelijkestijgingvanhetN-gehaltevanhetV.E.te
zien.Bijdetweehoogstegiftendaaldeditgehalteechter sterktussen28en
84dagennatoevoeging,terwijlhetbij2en6gmeststofperlitertussen25e
35meq.Nper1V.E.schommelde.Deindrukis,dathetvrijkomenvandestikstc
bijdezemeststof zeeronregelmatigverloopt.
HetfosforgehaltevanhetV.E.bijdehogeregiftenwas 112dagennatoevoeging
hogerdanna 1dag.Hetwasbijeengiftvan2gper1na 1dagechteraldusds
nighoog,dat,watfosforbetreft,zekernietvaneenlangzamewerkinggesprok«
kanworden.Ditkanevenminvandekaliwordengezegd,gezienhetzeergeringe
verschil inKinhetV.E.bijdeverschillendegiften,1dagen 112dagenna
toevoeging.
TenslottekanwordenvermelddatdepHbijdehogeregiftengedurendedeeersti
6 à 14dagensteeg,maardaarnaweerdaalde.Bijeengiftvan 10gper1wasd>
pHvanhetV.E.na 1,6, 14,28,56en 112dag(en)resp.6,7;8,0;8,0;7,5;5
en5,3.
Gold=N_30%_N
TABEL260-11.StikstofgehalteenECe(spec.gel.verm.)vanhetverzadigingsex
tract.

Ninmeq./l

ECeinmmho/cm

Opslagtijd

gGold -Nper

dagen

0

2
6
14
56
84
112
2
28
112

4

6

8

10

11,8
32,0
44,0
41,0

10,4
16,9
19,8
42,0
51,0
§1,0

11,8
21,1
32,5
43,0
40,0
31,0

15,2
29,1
41,5
67,0
64,0
59,0

10,7
36,4
50,3
95,0
89,0
82,0

1,4
2,6
5,3

1,7
2,7
6,2

1,8
4,8
3,8

1,9
7,4
5,6

2,3
6,6
7,2

2

0,98
0,89
0,98

1,9
-

0,9
.1,1
—

1potgrond

6,4
8,9

Gedurendedeeerste 14dagennamNinhetV.E.toeenweldestesterker
naarmatemeermeststofwasgegeven.Daarnableef zebijeengiftvan2en4g
1 indetijdtot84dagenvrijsterkstijgenomdanietstedalgnresp.nogi
testijgen.BijdedriehoogstegiftengingdestijgingvanNslechtsdoorto
dagen,waarnaereenvrijbehoorlijkedaling intrad.Kennelijk isdelangzame
werkingvanGold-Nafhankelijkvandehoogtevandegift;bijgiftenlagerda
4gper1duurtze 14weken,bijhogeregiftenmaar8weken.
HetspecifiekegeleidingsvermogenvanhetV.E.(ECe)liepvrijaardigparalle
metN.OpgrondvandeECe-waardenbij28dagenkanwordengezegd,datvoor2
gevoeligepotplantennietmeerdan4gGoldNper*potgrondmagwordengege\
DepHinhetV.E.liepbijdeGold-N-giftengedurendedeeerste 14dageniets
omdaarnatedalen.Bijeengiftvan6gper1bijv.wasdepHna 1,14en11
dagenresp.7,9;8,2 en6,0.

Achterzijde niet besch
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Qsmoçote_U_+_U_+_H_(3-4_maand)_en_]_8_+_^^
TABEL260-111.SpecifiekgeleidingsvermogenvanhetV.E.inmmho/cmbij25C
Opslagtijd gmeststofper1potgrond
weken

0

2

4

6

8

10

Osm. 14+ 14+14

8
14
17
36

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

1,0
1,6
2,2
3,3
4,0
4,2

1,2
1,6 1,8 2,4
2,5
3,4 4,0 5,2
4,3
6,5
7,0
9,0
6,1
8,6 10,5 12,6
7,0
9,6 12,1 IA, 1
8,0
11,3 14,3 17,2

Osm 1 8 + 6 + 1 2
1
4
8
14
20
36

0,7 0,9
1,0
1,1 1,2 1,3
0,6 1,1
1,5
2,0 2,3 2,7
0,5
1,9
2,9
5,3
4,1
0,5
3,7
6,7
9,4 11,8
0,4
4,5
8,5
11,9 14,3
0,4
4,5
9,9
13,3 14,5

6,6
14,3
17,3
18,2

AlsmaatvoordevrijkomingvandemeststoffenwerdECegebruikt.
Ofschoonna2wekenzelfsbijdehoogstegiftnogbenedendeschadelijke
grens,namdeECebijbeidesoortenOsmocoteduidelijkmetdetijdtoe
enwelhoehogerdegiftdestesterkerdestijging.
Bij 1 4 + 1 4 + 14traddesterkstestijginginECepergiftoptussen
2en8weken;bijdittypewasdeECevoordeovereenkomstigegiften
toentevensbelangrijkhogerdanbij 18+6+12.
DeECe-stijgingbleeftot36wekennatoevoegingdoorgaan,hetgeen
eropwijstdat 1 4 + 1 4 + 1 4 ooknadedoordefabrikantopgegevenwerkingsduurvan4maandenblijftnaleveren.
Osmocote 1 8 + 6 + 1 2 gafdesterksteECe-stijging tussen8en 14weken.
Dithad totgevolgdatna 14wekenbijdittypedeECevoorelkegift
hogerwasdanbij 14+ 14+ 14.Tussen20en36wekenbleefdeECe-stijging
doorgaan,zodatkanwordengezegddatdewerkingsduurvandezemeststof
voldoetaandefabrieksopgavet.w.9maanden.
Omeenindrukteverkrijgeninwelkeonderlingeverhoudingdemeststoffen
voordeplantterbeschikkingkomen,werddeN,P,K-verhoudinginhet
V.E.bepaald,bij 14+ 14+ 14na 17wekenenbij 18+6+ 12na20weken
(tabel 260-IV).

Achterzijde niet beschrijven.
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TABEL 260-IV

Osmocote 14 +

14 + 14

Osmocote 18 +

6 + 12

2
10
2
10

g/l
g/l
g/l
g/l

N

P205

K20

1,6
1,4
8,4
3,6

1
1
1
1

1,2
1,1
4,5
2,2

DepHinhetV.E.daalde,naarmatedegifthogerwas.Dezedalingwasna
2wekengeringerbij 1 8 + 6 + 1 2 danbij 14+ 14+ 14;na36wekenwas
ditverschilverdwenen.
EenlangereopslagbrachtookeenpH-dalingteweeg,diegroterwasnaarmatemeermeststofwasgegeven.
Tabel260-VgeefthetverloopvandepHinhetV.E.weer.
TABEL260-V.pHinhetverzadigingsextract.
Opslagtijd g.meststofper1potgrond
10
Osm. 1 4 + 1 4 + 1 4

2
36
2
36

Osm. 1 8 + 6 + 1 2

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

7,0
5,7
7,4
6,1

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

6,3
4,5
7,3
4,2

6,2
4,0
7,2
4,0

6,0
3,7
7,0
3,8

ProevenmetOsmocote
BijdeproevenwerduitgegaanvannormaleRHPA-potgrond,waaraanvoor
hetplantentoenemendeOsmocote-giftenwerdentoegevoegd.Deplantenuit
deseriemetoverbemestingwerdenvanafvierwekennaoppottenwekelijks
overbemestmet50ml3°/oo 18+6+18perpot.
ProefmetRechsteineria
TABEL260-VI
Osmocote 14+ 14+ 14gperliter
0

1

2

3

4

5

Versgewicht,g/pl,zonderoverbem.
met
overbem.

83
149

110
178

126
192

149
195

159
195

166
211

Bladkleurcijfer,

zonderoverbem.
met
overbem.

1,0
2,5

1,0
2,5

1,3
2,5

2,0
2,8

2,0
3,0

2,0
3,0

%Ninblad

zonderoverbem.
met
overbem.

1,48
1,62

1,30 1,36
1,58 1,71

1,68
1,93

1,59
2,13

1,73
2,05

Achterzijde niet beschri
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Deversgewichtopbrengstnamindeseriezonderoverbemesting
bijhogereOsmocotegiftenduidelijk toe;indeseriemetoverbemesting
wasditookhetgeval,zijhetinietsminderemate.Inbeideseries
werdhetoptimumvoorOsmocotenietbereikt.EenOsmocotegiftvan3gper1zone
per1zonderoverbemestinggafhetzelfdeversgewichtalsnulOsmocote
metoverbemesting.
HetbladkleurcijferwerdpositiefbeïnvloeddoorOsmocotezowelals
doordeoverbemesting,eennormalebladkleurwerdechterpasbereikt
bij4gOsmocoteper 1plusdeoverbemesting.
IngrotetrekkenvertoondehetN-gehaltevanhetbladvanafdeeerste
giftmetOsmocoteeenparallelverloopmetdeversgewichtopbrengsten
hetbladkleurcijfer;debeidegenoemdeobjectenmeteengelijkeversgewichtopbrengsthaddeneenvrijwelindentiekN-gehalteinhetblad.
ProefmetGloxinia
TABEL260-VII
Osmocote 14+ 1 4 + 14gperliter
0

1

2

3

4

5

Versgew.,g/pl.

zonder overbem.141
met
overbem.207

169
238

202
245

229
259

249
250

259
273

Bladkleurcijfer

zonder overbem.1,0
met
overbem.1,7

1,2
1,8

1,7
2,5

2,0
2,6

2,2
3,1

2,2
3,0

%Ninblad

zonder overbem.1,45
met
overbem.1,60

1,43
1,52

1,62
1,95

1,72
1,99

1,84
2,15

2,06
2,42

Deresultatenvandezeproefvertoneneengroteovereenkomstmetdie
vandevorige.Eengiftvan2gOsmocoteper1evenaartinversgewicht
opbrengsthetoverbemestingsobjectzonderOsmocote;beideobjectengaven
eennagenoeggelijkN-gehalteinhetblad tezien.OpgrondvandeNgehalteninhetblad (optimumca.2,8%)kanwordengezegddatdestikstofvoorzieningbijalleobjectenonvoldoende isgeweest.

Achterzijde niet beschrijven.
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Proef met p o t c h r y s a n t ' B r i g h t Golden Anna'
TABEL 260-VIII
Versgew.,g/pl.,

zonder overbem.
met
overbem.

Bladkleurcijfer,zonderoverbem.
met
overbem.

Osmocote 14 + 1 4 + 1 4
0
1,6
3,2
35,7
52,8
65,6
82,1
95,4
92,3
2,0
3,0

2,5
3,5

2,5
3,5

g per l i t e r
4,8
6,4
83,9
89,4
88,8
91,1
3,0
4,0

8,0
97,8
89,1

3,5
4,0

3,f

Osmocotehadeengunstigeffectopdegroeivanpotchrysant;inde
seriezonderoverbemestingvertoondedehoogstegiftt.o.v.deopéénna
hoogstegiftnogeenstijgingindeversgewichtopbrengst.
Indeseriemetoverbemestingwerdhetoptimumalbereiktbij1,6gOsmocote
per1.Eengiftosmocotevan4,8gper1gafongeveerhetzelfdeversgewichtali
overbemesting zonderOsmocote.Hieruitkanwordenopgemaaktdatdeoptimale
Osmocotegiftvooreenwinterteeltvanpotchrysantomennabij8gper1zallij
Proefmetcyclamen
TABEL260-IX
1

Versgew.

blad, g / p l . ,

zonder o . b .
met
o.b.

Osmocote 18 + 6 + 12
0
0,6
1,2
85,6 83,2
116,2
279,5 314,2
303,8

g per l i t e r
2,4
4,8
147,1 196,8
314,3 339,6

9,6
291
244

Versgew. k n o l , g / p l . ,

zonder o . b .
met
o.b.

62,4
48,6

56,6
34,9

65,6
36,3

62,2
34,1

64,3
24,2

32
17

Bladkleurcij fer,

zonder o . b .
met
o.b.

2,0
2,6

2,0
2,4

2,0
2,4

2,1
2,2

2,2
2,3

2

zonder o . b .
met
o.b.

4,6
6,7

4,6
7,0

4,9
7,0

5,1
6,9

5,3
6,9

i

Waarderingsci)j f e r ,

1

t

HetversgewichtvanhetbladreageerdegunstigopdeOsmocotezowel
alsopdeoverbemesting.Opgrondvanhetversgewichtvanhetbladende
waarderingscijferskanwordenopgemaaktdat9,6 gOsmocoteper1in
werkzaamheid ongeveerovereenkomtmetdetoegepasteoverbemesting.
Geziendebladkleurcijfers,diebijalleproefobjectenonvoldoendewaren,
wasdebemestingnergensoptimaal.
Frappantis,dathetversgewichtvandeknolongunstjlgreageerdeophogere
meststofgiftenenopoverbemesting.
pH-trappenproefbijpotchrysant
TABEL260-X

pH ( 1 : 1 , 5 v o l . )
versgew., g / p l .
% a bov.gr.din.
%Mg b o v . g r . d i n .

Dolokalperliter
0
2
1
3
3,4
4,0
4,4
4,9
17,7 27,5
30,9 30,6
0,94 0.99
1,20 1,23
0,50 0,41
0,40 0,38

4
5,0
28,4
1,32
0,36

5
5,4
29,6
1,31
0,33

6
5,7
29,1
1,39
0,35

10
6,2
27,4
1,34
0,36 ^

,

Achterzijde niet beschi
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Evenalsbijhetroutine-onderzoekvanpotgrondenwerddepHbinnen
eenweeknadepotgrondbereidingbepaald.ErwasinhetlagerepH-traject
eenzeerduidelijkgunstigeffectopdegroei.TussenpH4,4 en5,7was
ergeenverdereverbetering,bovenpH5,7 tradeengroeiverslechteringop.
HetCa-gehaltevandebovengrondsedelennamtoebijhogerepH-trappen,
hetMg-gehalteechtervertoondeeendalendetendens.
HetCa-gehaltebijdetweelaagstepH-trappenkanalsnormaalworden
beschouwd,zodathetpH-effectnietopdeCa-voorzieningkanworden
teruggevoerd.
ProefmetOsmocote14+14+14bijBegonia 'Schwabenland'
BijdezeproefwerduitgegaanvandezogenaamdeCalceolaria-RHPApotgrond (3,5kgDolokalen,25,eFelS&nerm )m etdenormalevoorraadbemesting.Voorhetoppottenwerdvae:potgrondvermengd.Bijdeserie
metoverbemestingwerdvanafvierwekennahetoppottenwekelijks
50ml0,3%1 8 + 6 + 1 8 perpotgegeven (tabel260-XI).
TABEL260-XI.Versgewichtopbrengst ingperplantenbladkleurcijfer.

Versgew.,zonder
met

o.b.
o.b.

gOsmocote
0
1,6
162
223
434
363

14 +14+
3,2
331
513

14per
4,8
396
580

1potgrond
6,4
8,0
492
551
661
693

Bladkleurcijfer, zondero.b.
met o.b.

1,5
2,1

1,5
2,3

1,7
2,4

2,0
2,7

2,2
3,2

2,5
3,2

Standcijfer,

4,0
5,8

4,8
7,2

6,0
8,1

6,9
8,4

7,5
9,0

7,8
9,3

zondero.b.
met
o.b.

DeversgewichtopbrengstnamduidelijkmetmeerOsmocotetoe,zonder
overbemestingwatsterkerdanmet. Inbeideserieswerdhetoptimumvoor
Osmocotenietbereikt.Detoegepasteoverbemesting,dieoverigensaan
delagekantwas,haddezelfdewerkingalsongeveer 4gOsmocoteper1.
Hetverloopvanhetstandcijfer liepnagenoegparallelmetdeversgewichtopbrengst.EenOsmocote-giftvan6tot8gper1bleekeenbehoorlijktot
goedgewastekunnenopleveren.Hetbestegewasmeteenkwaliteit,dieals
uitstekendkanwordenbestempeld,kwamvoorbijdecombinatievan
6 tot8gOsmocoteper1endeoverbemesting.
Debladkleur.reageerdegunstig zowelopOsmocotealsopdeoverbemesting;
dehoogsteOsmocote-giftwasnognietvoldoendevooreennormalebladkleur.
ProefmetOsmocote1 8 + 9 + 1 3 bijAzalea 'Ambrosius'inpotten.
DeOsmocote (werkingsduur 3-4maand)werdvoorhetoppottendoorhet
mengselvan1deeltuinturfen1deelnaaldengrondvermengd.
Deplantenwerdenop5-4-73opgepot.Beginjuniwerddeproef intweeën
gesplitst.Deplantenvandeenehelft,dezogenaamdebuitenproef,
werdengedurendedezomerbuitenindeopenluchtopgekweekt,begin
oktobergingenzeweerdekassenin.Deanderehelft,dezogenaamde
binnenproef,bleef indekas. Deplantenuitdeoverbemestingsserie
ontvingenvanafbeginjunitoteind„september tweekeerperweek
510,2%Alkrisal18+6+12perm bed (tabel260-XII.)

Achterzijde niet beschrijven.
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XII. Tussentijdsestandcijfersgegevenop28-11-1973.
gOsmocote1 8 + 9 + 1 3 per1potgrond
v
0
1 2
3
4
5
4,0
4,4
4,9 5,1
5,2
Buiten,zondero.b.
3,1
6,9
7,0
7,6
7,2 7,5
met
o.b.
7,1
TABEL260-

5,0
7,2

Binnen,zondero.b.
met
o.b.

5,8
7,3

6,1
7,3

6,3
7,2

6,2
7,2

6,3
7,0

Opvallend isdatzonderoverbemestingdeopkweekbinnengemiddeldveel
beterwasdandeopkweekbuitenenevenzeer,datmetoverbemestingdit
verschilvolledigontbrak.Kennelijkwasdeoverbemesting instaatde
mindergunstigegroeiomstandighedenbuitentecompenseren.
HetstandcijfernamindeseriezonderoverbemestingmetmeerOsmocote
toe,buitenechterietsmeerdanbinnenenbijgiftenlagerdan3g
per1watmeerdanerboven.BijdeproefbinnenhadOsmocoteboven
3gper 1zelfsinhetgeheelgeeneffectmeer.
Bijdeseriemetoverbemestinggafslechtsdebuitenproef eenzwak
gunstigOsmocote-effeetbijgiftenlagerdan2gper1tezien.
pH-trappenproef bijCyclamen
TABEL260-XIII.pH (1:1,5vol.)enversgewichtopbrengstingperplant.
gDolokalper1potgrond

0
pH
versgew.

10

3,4
4,0 4,4
4,9 5,0 5,4 5,7 6,2
10,8 100,7190,0 232,9237,5262,2267,6262,8

DepHwerdbinneneenweeknadepotgrondbereidingbepaald.Stijging
vandepHgafeenduidelijkegroeiverbetering,vooralinhetlagere
traject.DeoptimalepHlagbij5,7.
ProefmetK-FritNo.38 (35%K 2 0)bijpotchrysant
Dezeproef isbedoeldeenindrukteverkrijgenoverdeeigenschappen
vanK-FritNo.38alslangzaamwerkendeK-meststof.Alsvergelijking
diendezwavelzurekali (z.k.).DetrappenwareninmgK_0per1potgrond:
z.k.-serie: 0,100,200,300,400en500
frit-serie:100,300,500,700,900en1100
Deproefduurde6weken.Degrond indepottenwerdvoorennadeproef
bemonsterd engeanalyseerd inhet1:1,5vol.-extract (tabel260-XIV).
TABEL260-XIV. Kaligehalteingrond engewasenversgewichtopbrengst
K-trap
____^_^
K(l:l,5)begin

z.k."
frit

0,2
0,9

0,9
1,8

1,7
2,5

2,5
3,3

3,5
4,3

4,4
5,3

K(l:l,5)eind

z.k.
frit

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,3

0,2
1,3

0,2
2,7

0,4
3,7

versgew.,g/pot

z.k.
frit

21,8
36,1

38,9
40,6

42,7
44,3

47,2
42,8

51,3
46,6

44,7
44,3

%Kingewas

z.k.
frit

1,15
1,62

1,65
3,00

2,26
4,10

2,76
4,77

3,30
4,94

4,24
4,85
Achterzijde niet beschrij
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TussenhetK-cijfer inhetbeginvandeproefendeK-giftbestondeen
lineairverband;per100mgK ^ per 1potgrondnamhetK-cijferbij
z.k.resp.fritmet0,9resp.0,45meq.per1extracttoe.
Hettotaalzoutgehaltenamvrijwelniet,depHietstoemetstijgende
fritgiften.
Bijdefritseriegavengiftenvan700mgK£Ûper1enhogerna6weken
nogeenvoldoendenaleveringvanK.
ErwaseenduidelijkgunstigK-effectopdeversgewichtopbrengst;het
verband tussendezevariabeleenhetbeginK-cijferwasvoor z.k.en
fritechternietgelijk.HetzelfdeK-cijfer gafinhettrajecttussen
circa1en4voor z.k. eenhogerversgewichtopbrengst danvoorfrit.
Hetverband tussenKingewasenhetbeginK-cijferwaslineairvoor
z.k. enparabolischvoorfrit,tusseneenK-cijfervancirca1en3
steegKingewasbijfritsterkermethetK-cijfer danbijz.k.
Publikatfres
ArnoldBik,R.EenproefmetNitroformenMagAmpbijGloxinia.
Vakbl.Bloemisterij28 (1973),9
<
Arnold Bik,R.Osmocote14+14+14bijGloxiniaenPoinsettia.
Tuinderij14(1973)24-25.
"Arórióld'Bik,'R'ën'S.Oosterloo.pHenkoolzure-kalkgehalte inpotgrond.
Proefst.BloemisterijNed.,Jaarversl.1972(1973)116-117.
Arnold Bik,RenN.A.Straver.Proevenmetlangzaamwerkendemeststoffen.
Proefst.BloemisterijNed.,Jaarverslag 1972(1973)117-120.

B.Planvoor1973
Voortzettingvandeproevenmetlangzaamwerkendemeststoffen.
Voortzettingvanhetvergelijkendeonderzoekvanhandelspotgronden.

Achterzijde niet beschrijven.
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d r . i r . R . A r n o l d Bik
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Afdelingshoofd

d r . i r . J . van der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 .

6Nx2K-proefinemmers
Op27-10-71werdeenproefmet6N-en2K-trappenbijtweekloneningezet.
DestikstoftrappenwareninmgN/emmerperweek: 1:36,2:126,3:216,4:306,
5:396,6:486.DekalitrappenwareninmgK20/emmerperweek: 1:60,2:300.
Deintabel279-1vermelderesultatenhebbenbetrekkingopdeperiodevan 1-1
tot12-11-73.
ïAöJSL z / y - i .

'Mandarin'

t

iloemopbrengst per p l a n t .
K-trap
-N-trappen

^
^

1

2

3

4

1
2
gem.

16,1
22,0
19,1

30,5
40,3
35,4

25,5
68,0
46,8

18,8
71,8
45,3

1
2
gem.

15,0
17,3
16,2

28,3
35,0
31,7

35,0
61,0
48,0

29,7
81,7
45,3

j

^

6

gem.

22,0
76,5
49,3

5,5
70,0
37,8

19,7
58,1
38,9

24,0
53,7
38,9.

8,7
53,8
31,3

23,5
47,1
35,3

. . 5 ..

'Lemon Queen'

Debloemopbrengstwerdbijbeideklonenduidelijkgunstigdoorstikstofbeïnvloed;ditstikstofeffectwasbijK2echteraanzienlijkveelgroterdanbij
KI.Voor 'Mandarin'wasbijK2de5eN^giftoptimaal,voor 'LemonQueen'de
4eN-gift.
EenuitgesprokengunstigK-effectopdebloemopbrengstwaseveneensaanwezig
(tabel279-IT)
IndeseriemetdelaagsteK-gifthad stikstofbij'Mandarin'geenduidelijk,
bij 'LemonQueen'eennegatiefeffectophetversebloemgewicht.Indeserie
metdehoogsteK-giftnamhetversebloemgewichtmetmeerstikstof eerst pfie,

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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TABEL279-11.Versbloemgewichtingrammenperbloem
K-trap -N-trappen

'Mandarin'

1
2
gem.

'LemonQueen'

1
2
gem.

1

2

3

4

5

6

gem.

23,9
22,8
23,4

22,8
29,1
26,0

22,5
29,2
25,9

23,8
31,1
27,5

17,6
29,1
23,4

22,6
23,2
22,9

22,2
27,4
24,8

25,2
26,5
25,9

26,2
28,6
27,4

18,8
28,2
23,5

17,7
24,4
21,1

14,5
21,4
18,0

12,9
17,1
15,0

19,2
24,4
21,8

;voor 'Mandarin'laghetoptimumbijN5,voor 'jtemonQueen'bij
BB
N2.
Kalihadeenduidelijkgunstigeinvloedophetversebloemgewicht.
Boriumtrappenproef inemmers
Op28-9-72werdeenproefmetboriumtrappeninemmersbijtweekloneningezet.Onderstaanderesultatenhebbenbetrekkingopdeproefperiode tot12-11-73.
DeB-trappen inmgB/emmerperkeerwarenj 1:0,2:0,1,3:0,2,4.:0,4,5:0,8
6: 1,6;erwerd 26keerBgegeven (tabel279-III).
TABEL279-III.Bloemopbrengst inbloemenperplantenversgewicht ingrammen
perbloem
Kloon

Bloemopbrengst
Versbloemgew.

'Yellow Melody'
'Vlam'
'Yellow Melody'
'Vlam'

B-trappen

1

2

3

4

5

6

21 ,2
24,2
13,4
10,2

23 6
22,5
14 4
18, 1

27 0
26 ,6
14 5
17 ,6

28 5
25 ,0
16 ,0
18 8

24 ,9
24 ,6
16 ,5
19 ,3

19 7
25 ,6
15 9
18 ,7

Debloemopbrengstgingbij 'YellowMelody'metstijgendeB-gift eerstomhoog,
laterechterweeromlaag;hetOptimumlagbijB4.Voor 'Vlam'werdhoogste
bloemopbrengstbijB3bereikt;verhoging totB4gafeengeringedaling;verder*
verhoging totB6gafgeenduidelijkverschil.Hetversebloemgewichtreageerde
gunstigopB;hetoptimumlagvoorbeideklonenbijB5.
Publikaties
Arnold Bik,R.enN.A.Straver.Bemestingvangerber^.Stikstofkalitrappenproef.
Proefstn.BloemisterijNed.,|aarversl. 1972(1973)69-70.
ArnoldBik,R.enN.A.Straver.Gerbera.Kopertrappenproef inemmers.Proefstn.
BloemisterijNed.,Jaarversl.1972 (1973)71-72.
B.Plan1974
Factoriëlekali-magnesiumproef.
Mangaantrappenproef.
Achterzijde niet beschrij
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Bijdegrasstrokenteeltkomenenkeleproblemennaarvorendiebuitendekalivoorziening endeinvloedopstipvallen (zieproject216).Dezebetreffendemetde
gras-enboomstrookbreedte samenhangendestikstof-envochthuishouding.Daarnaast
zijnenkeleanderemetdevochthuishouding samenhangendevraagstukkeninditprojectondergebracht.
A.Verslagover 1973:Appel
Inhetvoorjaarvan 1972werdeenN-bemestings-plantafstanden-strookbreedteproefveld aangelegdmetrodeSchonevanBoskoopM.9alsproefrasenBenonials
bestuiver.Deplantverbandenmettussenhaakjeshetaantalbomenperha,zonder
rjjpaden,waren:beddenteelt6rijen (6200);boomrijen300x 102 (3270);355x
136(2040)en395x205(1220)cm.Detweeboomstrookbreedtenbijdedrielaatste
systemenwaren 150en30;180en36;en200en40cmtotaal.Destikstofgiften
0-70-140-210en280kgNperhawerdenin1973voorheteersttoegepastengaven
incombinatiemetdebredeensmalleboomstrokenaanleiding totduidelijkebladkleurverschillen.Hieruitbleekdatdereactieopstikstofbijdesmalleboomstrokenveelsterkerwasdanbijdebredeendatookdeogenschijnlijkkleineverschillentussendesmalleboomstroken30-36en40cmnogindekleurentotuiting
kwamen.Ditbetekenteenbevestigingvandetheorievanderijenbemesting.Bijhet
plantenvandezeproefwarenvanallebomenhetplantgewichtendestamomtrek
vastgesteld.In1972en1973werdenwortelopnamenverricht.Dewortelontwikkeling
bleekinheteerstegroeijaarduidelijkpositief samentehangenmetdezwaartevan
hetplantmateriaal.Inhettweedejaarverminderdedezevoorsprong.Ookdescheutgroeiwasbeterbijbomendiebijhetplantenzwaarderwaren.Opeenbedrijfte
Numansdorpwerdenmettwintigbomenperbehandeling innovember 1971elfcombinatiestoegepastvandevolgendeplantgatbehandelingen:inhetgat0of k\ liter
verrijktepotgrond,bijsommigebehandelingen tevens40,80of 160gramGekro
(10-5-0).Ronddestam,nahetplanten,werd0,80of 160gramGekroen/ofinjuni
19720of 15kgstalmestaangebracht»
Gekroinhetplantgatgafgroeiremming;stalmestronddestamenenigszinsook
potgrond gavenwatbeterescheutgroei (5972), Stalmestgafookeenhoger%Ninhet
blad,evenalsGekroronddestam.Dooreenabuisvandeproefveldhouderwerdende
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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vruchten (Cox'sOrangePippin), enkelekg/boom,geoogstzonderdatwegingenwerd
uitgevoerd.
In1961werdeenproefveldaangelegd overheteffectvanmengwoelenvanplaa
grond (Wilhelminadorp).De50cmdikkezavellaagwerdtot80cmdieptegewoeldt
eindemengingvanzavelmethetonderliggendezandteverkrijgen.Omdatdezemer
gingindertijd zeeronbevredigend uitviel,kreegditperceelnainplantingmetaj
pelsenpereneenanderebestemming.Inmiddelsishetgewasgerooid (eind 1972).
VandepeerConferencezijndaarvóórnogwortelopnameninprofielkuilenverrichl
waarbijophetgewoeldedeelca.20cmdiepergaandewortelstek^sleäswerdenwaai
genomen.Eenvoorlopigeindrukuitdeopbrengsten,dievoorallejarenperboom
bekend zijn,isdathetmengwoelenvrijwelgeenhogereopbrengstveroorzaakte.
Vermoedelijkheeftdediagy«Tebewortelingweiniguitgehaald omdathetgrondwater
dezomervrijdiepstaat^150-200cm).
Op5juniiseenoriënterendeproefbegonnenoverheteffectvandruppelbevloeiing.BijeenrijGoldenDeliciousM.9 (derdegroeijaar)werden0,1of2
druppelpuntenop30cmafstandvandeboomtoegepast.Toteindseptemberwerdp
dagperdruppelpuntin6uren1,4literwaterafgegeven,watca.8xzoweinig
alswaarelders (Engelandb.v.)vanwordtuitgegaan.Vochtbepalingenlietenzie
datdegrondtot20à28cmvanafdedruppelen40à60cmdiepwerdbevochtigd
(>2gewichts-%vocht)maareenveelkleinerezone (ca.10cmafstandvandedru
pel)werdwerkelijknat.Devochtvoorzieninghadinhetdrogejaar 1973,vooral
bij2druppunten,weleenietsgunstigeffectopdestambijgroei,debewortelin
endeopbrengst.
Peer
DebemestingsproefteWilhelminadorpmetderassenDoyenneduComiceenCon
rencewerdvoortgezet (elfdegroeijaar)metnogsteedsdegiften0of240kgN
haopdeboom-en0,90, 180,270of360kgN/haopdegrasstrook.Deopbrengst
overdeafgelopenjarenlietenziendatbijhetvermoedelijkbreedwortelendera
DoyennéduComicedeN-bemestingweluitsluitendviadegrasbaankanwordengeg
ven;bijhetminder sterkgroeiendeenmisschienminderbreekwortelenderasCc
ferencekandeboomhetnietzonderbemestingopdeboomstrookstellen.
Ookin1973werdennitraatbepalingenverrichtinonbemesteboomstroken.
Evenalshetvorigejaarwerdaangetoonddatdenitraatconcentraties-hoofdzak«
lijkafkomstigvangrasmulch-sterkcorreleerdenmetdeN-bemestingenopdegi
baanenmeerdanevenredig toenamenmetdehoogtevandezebemesting.
Publikaties
Eengrootdeelvandegegevensvanproeveninditprojectwerdopgenomenii
dedissertatie:"Stikstofvoeding,bodembehandelingenstikstofbemestingbijvri
bomen (appel,peer)".Wageningen,187blz.
B.Plan1974
Voortzettingvanalleproeven.
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Debodembehandeling (project75)heeftbelangrijkeinvloedopdestikstofvoorzieningvanhetgewas.Eendeelvanhetonderzoekheeftdaarombetrekkingopde
invloedvanstikstofophetgewas.Opbrengst-enkwaliteitsbeïnvloeding,periodiciteitvanhetstikstofaanbod,langzamestikstofbronnen,latevoeding,overbemesting,zijnenkeleonderwerpendiehierbijnaarvorenkomen.
A.Verslagover 1973
Appel
Ineenstrokenteelt teNumansdorpzijnsedert 1970bijGoldenDeliciousen
Cox'sOrangePippinM.9giftenKas+Ks,Gekro 10-5-0enGekro 12-4-6opbasisvan
150kgNperhavergelekenmetonbemest.Indetweeeerstejarenwerdgeenopbrengstreactiewaargenomen,mededoorN-residuenindegrondendoordegoedevoedingstoestandvandebomen.Bovendienisdezwarezaveldiepbeworteld.In1972ennog
in1973kwamenbijonbemestlichtebladkleurenvoor.Opbrengsteninkgperboomzijn
vermeld intabelIII-I.Hieruitblijkt,datGoldenDeliciousonbemestietst.o.v.
TABEL 111-1.Opbrengstenperboom,kg.

Kas+Ks
Gekro 10-5-0
Gekro 12-4-6
Onbemest

GoldenD.

Cox'sO.P.

1972 1973

1972 1973

39,4
40,9
40,7
38,1

31,9
29,9
29,5
32,3

44,7
42,6
43,1
41,0

39,5
38,5
37,0
37,7

kunstmestachterblijft (3-8%).Misschienisookb'ijdeGekro-objectensprakevan
eenietslagereopbrengst,mogelijkdoordewatlangzamewerking inhetvoorjaar.
Ookuitherhaaldgrondonderzoek inverschillendebodemlagentot40cmdieptebleek
eenietstragereindringingvanuitGekrovrijgekomennitraat,maaroverhetalgemeenzaldezedierlijkemesttochniettotdeecht"langzame"stikstofmeststoffenmogenwordengerekend.Bijdeplukin1973vanGoldenDeliciouskwam5 1 8 %
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vprvolgblad gebruiken.

van projectbeschrijving 1 / projectverslag 19 . 7 3

v e r v o l g b l a d nr. 1
Onderzoekinstelling

IB

Projectnummer

111

Registratie nr.:

boomstipvoor,hetminstechteropdeonbemestepercelen.
WaarnemingenaandevruchtenvanCox'sOrangePippéninseptember 1972,ovei
deademhalingsintensiteit,hetzuurgehalte,derefractometerwaarde,pHendezet
meeltestbrachtengeenverschillenaanhetlicht.Opdeonbemesteveldjeswaren
devruchtenietsmeergekleurddoorlichtstikstofgebrek.
Vandein1964begonnenbemestingsproefmetcombinatiesvanvierstikstofgif
tenopdeboom-envieropdegrasstrookindeWilhelminapolderwerdeenmatige
opbrengstvanhetrasJamesGrieve (Lired)opM.9verkregen.Wederomwerdvrijw<
geenreactieopstikstofwaargenomen.Veldjesdieal 10jaargeenstikstofkregi
brachten24,6kgperboomop;allebemesteveldjesgemiddeld:24,3kg'.
Ookuiteenin1970begonnenproefoverheteffectvangedeeldestikstofgif'
tenteHontenissekondengeenconclusieswordengetrokken.Hierwerdjaarlijks i
70, 115,70+beginapril45,70+beginmei45,70+beginjuni45of70+beg
augustus45kgNperhagegeven.Hoeweldeproef inviertotzesherhalingenme
zesbomenperbehandeling ligt,kondendoordegrotevariabiliteitvandeopbre
stenperboomgeenverschillenwordenaangetoond.De0-Nveldjesgaveninhetv
slagjaarzelfseenietshogereopbrengstdandeoverige,hoeweldebladkleurwaa
nemingenenN-%bladoplichtstikstofgebrekwezen.Deproefzalmethetoogop
degeringeperspectievenwordenopgeheven.Deresultatenoverdevierjarenwij
welopeenzeergeringestikstofbehoefteonderdeproefomstandigheden:Cox'sOr
PippinM.9,matigproductief,grasstrokenteelt;diepbeworteldehumushoudendez
Indepotproefoverdeinvloedvandestikstofvoedingvanappelboompjesop
ontwikkelingvanmijten(project272)koneengoedeindrukwordenverkregenvar.
hetevenalskalksalpeter.eindfebruaridoordegrondgemengdemiddel"Gold-Nf.'Oj
basisvan2000mgNperpotbleekdezemeststofduidelijklangzamer tewerkent
eengeschattewerkingscoëfficientoverhetgroeiseizoentoteindaugustusvan!
70%tenopzichtevankalksalpeter.
Peer
Dealin1966begonnenproefmetrandrijenvanhetbodembehandelingspercee!
(zieproject75)methetrasBeurréHardyinconcurrerendgrasenwaarbijvroej
lateN-bemestingenenureumbespuitingenwordentoegepastnaastHetlatenliggei
ofverwijderenvanhetgras,heeftzoalsgebruikelijkweerduidelijkeeffecten
latenzien.Ureumbespuitingen,ookwanneerdezezeervaakwordenherhaaldzijn
bijlangenanietinstaatheteffectvanbemestingteevenaren,maarhebbenw
eenduidelijkgunstigeinvloedopdeontwikkelinggehad,zelfsincombinatiem
despaarzamebemestingvan100kgNperha (concurrerend gras!).Hetlatenlig
vanhetgrasvergelekenmethetverwijderenwaseveneensgunstig.Eenbelangri
ervaringindezeproefwasdetolerantievoorhogeureumconcentraties.Bijver
lenwerdeninhetvoorjaarconcentratiestot5%,indezomertot7%verdragen,
alwerddaarbijgeen,eenenkelekeerzeerlichtebladrandverbrandingwaargeno
Hetjaar 1973waseenbeurtjaarzodatvrijwelgeenopbrengstwerdverkregen.
Inhetzelfdeproefveld zijnopbufferbomenDoyenneduComicebespuitingenuitg
met0,5%ureumoplossingenen'weldriekeerindrieperioden:op27april,2en
op 18,23en28meienop 1,8en14juni(17bomenperbehandeling).Deopbre
waslagg (ca.6kg)ensterkvariabel;debehandelingenhebbengeenaantoonbar
vloedgehad.
Publikaties:
Eengrootdeelvanderesultatenvandeindeloopvandejareninditproject
meldeproevenwerdopgenomenin:Delver,P:Stikstofvoeding,bodembehandeling
stikstofbemestingvanvruchtbomen (appel,peer).Diss.L.H.,Wageningen 187b]
B.Plan1974
Enkeleproevenwordenopgehevennagrondonderzoek,anderevoortgezet.
Achterzijde niet beschri.
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Doordestrokencultuur (grasopderijbaan,onbegroeidegrondopdeboomstrook,
chemischeonkruidbestrijding,mulchen)iseenproblematiekontstaanwelkeenerzijds
derelatie"kalitoestand grondenblad"en"kalibehoeftegewas"betreft,anderzijds
methetverschijnselstiptemakenheeft:doorovermatigekalivoedingkanstipdoor
Ca-gebrekindehandwordengewerkt.Daaromwordtinditverband ookdecalciumvoedingenstip-onderinvloedvanboom-enteeltomstandigheden-inhetonderzoek
betrokken.
A.Verslag 1973
IndeproefteWilhelminadorpmetopdeboomstrokengrondbewerkingen totverschillendediepten,dieeind 1972werdopgeheven,werdenterafsluitingnogeen
aantalwortelopnamenuitgevoerd.Uitderelatieveverdelingvandewortelaantallen
over 10cmdikkelagentot60cmdieptebleek,datbijchemischeonkruidbestrijdingopdeboomstrokendewortelsgemiddeldwathogerinhetprofielzatendanbij
grondbewerkingvariërendvan5tot 15cmdiepte.Ookbleekdatdewortelsalenkelemaandennaeengrondbewerkingweerbezitnemenvandebewerktelaagenzich
daarbijsterkvertakken.
IneenperceelCox'sOrangePippinteOvezandewerdop 17augustuszomersnoei
uitgevoerd omheteffectdaarvanopstipnabewaring enopdemineralesamenstelling
vanhetbladnategaan.Inverbandmethetongelijkmatigeaantalvruchtenperboom
werdentweegroepenonderscheiden,metgeringeenm e t goededracht,waarbijperboom
gemiddeld resp.33en 12m scheutenwerdenafgesnoeid.Erwerdregelmatigbladbemonsterd eneenbewaarproefopgezet.
Vanderesultatenvandegewasanalysevantussen30mei 1972endepluk24keer
bemonsterdeCox'sOrangePippins (bladenvrucht)vanhetperceel "Egypte"(Wilhelminajiolder)werd inhetvorigehalfjaarlijkseverslagalmeldinggemaakt.Ditonderzoekleiddetotinzichtenomtrenthetmineralentransport indevruchtenheteffect
vanherhaaldebespuitingenmet 1%calciumnitraatoplossingen.Erwasop30juni,7,
17,26julienop 10,18en23augustusbespotenmet 1%Ca-nitraat.Eenverhoging
vanhetCa-gehalteindekortlotbladerenwerdalvanafdetweed-ebespuitingwaarneembaar.Detotaleverhogingbedroeg,vlakvoordeplukca.0,35%Ca.Eentoenamevan
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervo|gblad gebruiken.
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dehoeveelheid Caindevruchtenkonpasveellater,vanafca.8augustusworden
vastgesteld.Dithangtongetwijfeld samenmetdeomstandigheid datdezetoename
ditectafhankelijkisvandoordevruchten (ennietdoordebladeren!)opgevange
spuitvloeistof endusvanhetvruchtoppervlak.Ditnamvanafdeeerstebespuitin
totdepluk (1.2sept.)ongeveermeteenfactor4-5 toe.Debijdragevaneenvroe
gebespuiting aandeuiteindelijkbereikteverhogingvandehoeveelheid Caisdu
aanzienlijkkleinerdandievaneenbespuiting alsdevruchtgroeibijnaisvoltooid.Bespuitingenvooraugustuslijkendaaromweinigzinvol.Metdegeplukte
vruchtenwerdeenbewaarproefuitgevoerdwaarinop24januari 1973waarnemingen
werdengedaan.Bijonbespotenvruchten (ca.120g,6mgCapervrucht)werdwat
wendigzacht,uitwendigbruinenca.8%in-ofuitwendigestippigevruchtenwaar
nomen.Bijbespotenvruchtenkwamminder zacht,bruinenslechts 1,5%stipvoor
(120g/vrucht,ca.7mg Ca).
Inoktober 1973werdenlaagsgewijzebemonsteringenuitgevoerd ineenbodembe
handelingsproef ophumushoudend zand teHorst (L).Daarbijwerdenbemonsterd0-1
1-2/2-4/4-6/6-8/8-10/10-15-15/20/20-30 en30-40cmdiepte.Deobjecten:boom-er
rijstrokenvanberegendeenonberegende,geheelzwartgehoudenofmetgrasstrok«
begroeide,lichtofzwaarmetstikstofbemestevelden,benevensenkelekortgel«
denmetstalmestbemesteobjectenelders,waarinGoldenDeliciousongekendvee!
boomstipoptrad.De0-20cmlaagvandezelaatsteobjectenbleekeenzeerhoog1
ligehalte,3xdatvanonbemest (!) tebezitten.Uitdebodembehandelingsproef
bleeko.a.datindebovenste2-3cmvanboom-engrasstroken (ookenigszinsin
boom-enrijstrokenvangeheelzwartgehoudenveldjes!)eensterkekali-enhumi
aanrijkinghadplaatsgevonden.Eenrelatiefduidelijkekaliaanrijkingkwamook
15-30cmdieptevoor,netboveneencompacteduidelijkslechterbeworteldelaag
30-50cmdiepte.Bijzwarebemesting (350,later200kgNperha)werdeningra
enboomstrokenlagerekaligehaltengevondendanbijlichtebemesting (125-50
N ) ,watmisschienopkaliuitputtingdoorgroteregrasproduktieopdeeerstgenoe
veldjeswijst.Deproefwasalin 1963begonnen.OokdepH-KClvertoondeversch
lenmetdeproflieldiepte,waarbijeenpositiefverbandmetdeK-gehaltenopviel
ZwareN-bemestingdeeddepH tenopzichtevanlichtbemestechter ietsdalen.
BoomstrokenhaddenlagerepH'sdanrijstroken,althansopdegrasstrookveldjes.
IndeproeftuinteOosthuizen (N-H)werddegrotebodembehandelingsproefme
Cox'sOrangePippinM.9voortgezet.Overdezevenproefjaren (1967—T73)bedroeg
degemiddeldeoogstdervingdoormechanischeonjjruidbestrijding (fraiseninplaa
vanchemischeonkruidbestrijding zondergrondbewerking)slechts2%.Hetmulchen
boom-ofgrasstrookveroorzaaktegeenopbrengstverschillen.Stikstofbemestingh
opdezesterkhumeuzediepbeworteldegrond tenopzichtevanonbemestslechtse
3%gunstigereffect.Ineenbewaarproefmetdeoogst 1972kwamietsstipvoor.
bleekeengoedverbandmetdeK/Ca-verhouding (%) indevruchtentebestaan:be
droegdezeminderdan25dantradgeenstipop;bij28,30en33werdgemiddeld
4,7en 11%stippigevruchtenwaargenomen.Uitdebladanalyse,opalle64veldj
uitgevoerdopdegoedénmatigdragendebomenapart (1972),kwameenduidelijk«
invloedvandedrachtnaarvoren:goeddragendebomenhaddenlagereK-enhogei
Ca-gehalten.OokdeN-gehaltenwarenhoger.Bijvruchtanalyseswerdeveneensec
verbandmetdedrachtvastgesteld:vruchtenvandezelfdegroottehaddenbijmal
getenopzichtevangoededrachthogeredrogestofgehalten (15,5resp. 14%), be'.
rijklagereCa-gehalten (0,027resp.0,036)enhogereK-gehalten (0,90resp.0,1
VariatiesindeK-enCa-gehalteninbladenvruchten,waarmeedegevoeligheid
stipsamenhangt,kunnentendeledusaluitdedrachtwordenverkiàard.
DoorA.PouwerenS.Bommeljê (C.A.D.FruitteeltenC.A.D.Bodemaangelegenhei
tuinbouw)zijnopruim 100bedrijveninZuidwest-Nederland blad-engrondmonst<
verzameldvandeappelrassenCox'sOrangePippinenGoldenDelicious,beideop1
tenbehoevevaneenregionaleverkenning.Hetwasniethaalbaarhierookparti
Achterzijde niet beschri.
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vruchtenvantebewaren.Hetsterkvoorkomenvanstipisechteraanleidinggeweest
omteproberendoornavraagietsoverdeontwikkelingvanstipindevruchtenvan
dezeproefplekken tewetentekomen,methetdoelcritischegehaltegrenzente
toetsen.
B.Plan1974
Voortzettingvanbestaandonderzoek;zomogelijkuitbreidingmetproefvelden
waarindiverseteeltmaatregelen terbestrijdingvanstipwordentoegepast;toetsingvanheteffectvankalibemesting;verdereventueelregionaalproefplekkenonderzoekterverdereopbouwvangewasanalyse-interpretatie (A.Pouwer).

Achterzijde niet beschrijven.
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JtxXsaxbigxxHXte

Destikstoftoestandvanvruchtbomenheefteenduidelijkeinvloedopdeontwikkelingvanmijten(eiproduktie,mortaliteit)voorzoverextremetoestandenworden
vergeleken.Overdeinvloedvanbetrekkelijkkleineverschillendoorvariatiesin
deperiodiciteitvanhetstikstofaanbodendoorlangzamestikstofbronnenbestaat
geenervaring.Hetlagindebedoeling ineengezameaijj^teexploiterenproefveld
metappelsWinstonM.9verschillendebemestingentoetepassen (klaver,organische
mest,vroegeenlatebemesting),dehelftvandeinvakkengeïsoleerdebomenmet
mijtenteinfecterenendepopulatieontwikkeling daarvantevervolgen.Hoewelhet
betreffendeproefveld inhetvoorjaarvan 1972alwerd ingeplantzalditdeelvan
hetprojectdoorvertrekvandemeewerkendeacaroloognietkunnenwordenvoortgezet.Welwerd in1973eenpotproefoverhetzelfdeonderwerpuitgevoerd,waarbij
doordemeewerkendefysioloogeenuitgebreideanalysevantijdensdeproefveranderdeaminozuurconcentraties inhetbladwerduitgevoerd.
A.Verslag 1973
Inhetbetreffendeproefveld ontwikkeldedein1972ingezaaideklaverzich
voorspoedig enerwerdenopdeoverigeveldjesbredegras-ensmalleboomstroken
gerealiseerd,metuniformelichteN-bemesting.Denogzeerlageopbrengst(0,52,5kg)vertoondeeenduidelijkpositiefverbandmetdestamomteekbijhetplanten.
Enkelewaarnemingenaanwortelstelsels lieteneenzelfdeverband zien:beterewortelstelselsbijboompjesdiealbijhetplantendikkerwaren.
Inhetverslagjaar isookeenpotproefuitgevoerdmetstikstofarmopgekweekte
GoudreinettenopM.9.Dezekregen2000mgNperpotindevormvankalksalpeter
eindfebruari,18mei,19juni,24julientevenseindfebruariGold-N (33,5%N
inzwavelgecoateureum)benevensonbemest.Eindmeizijnopdehelftvandeplanteneenaantalmijtenneergezet,waarnaeieren-enmijtentellingenopgezettetijdstippenwerdenuitgevoerd.Ertradeninsamenhangmetdebehandelingengroteverschilleninmijtenaaitallenop.Zobleekderelatievetoename,indezomer,vaneierenenmijtenveelsterker tezijnalsstikstofop 19juniinplaatsvaneindfebruariwasgegeven,hetgeenopgrotereeiproduktievanwijfjesbijsterkeN-opname
vandeappelboomwijst.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Overdeanalysevanaminozuren (componenteninhetcelsapdieverondersteldwore
sterkbijtedragentotdemijtenvoeding)isnogslechtseenvoorlopige indruki
geven.Inhetvoorjaar zijnverschillendegehaltenzeerhoog (asparagine,glutamine,glutaminezuur,alanine,serine~'-aminoboterzuuretc.)-Eensterkedaling
heeftplaatseindmei,beginjuni,daarnablijvendegehaltenvrij laagtenzij •
zoalsbijbemestinginjuni-eenplotselingversterkteopnameplaatsvindt.Ge
trachtwordt,eenverbandtevindentussendeeventueelperiodiekverhoogdeeiproduktieenveranderingenindeconcentratiesoplosbarestikstofcomponenten.
B.Plan1974:
Veranderingvanbestemmingvandeveldproef.Voortzettingdeelvandepotpr
tervervolgingvandeeffectenopdenieuwegeneratiesuitdewintereierendie
dezomervan1973zijngelegd.Geenuitgebreidegewasanalytischebegeleidingme

Achterzijde niet beschr
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ÏB
251
Oriënterendonderzoektenbehoevevaneen
optimaleuitvoeringvanpot-envakproeven

Registratie nr.:

ing.C.H,vanHerwerden,mej„E,Jongman,F,H.deVries

Projectleider
Afdelingshoofd
Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1<?3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

1.Deresultatenvandeblancoproef indeklimaatkassen(VP995)zijnbewerkt.
Deproefheeftaangetoonddatdebuitensterijeneenhogereopbrengstgeven
dandebinnensterijen.
Ditkanontstaanzijndoordathethogegewas (haver)eenverschilinbelichting,intemperatuur en/ofeenverschilinverdampingscapaciteit tussende
rijenveroorzaaktheeft.
2.Terbestuderingvaneeneenvoudigermethodevanwatergeven (waterlatenopzuigenuiteenschotel)zijneendrietalproevengenomen.Deresultatenzijnnog
nietbekend.
3.Deautomatischewatergeefinstallatieheeftmettweeproeven,metalsgewassen
maisentomaten,goedgefunctioneerd.
Debruikbaarheid opgrotereschaalvandezemethodevanwatergeven isafhankelijkvanderesultatenvanhetonder2genoemdealternatief,datquatechnischevoorzieningenveeleenvoudiger is.
3.Plan1974
1.Erzalinêénklimaatkaseenblaccproefmeteenlaaggewastervergelijking
metVP995genomenworden.
2.Deplannenvoornieuweproevenvooreenvereenvoudigdewijzevanwatergeven
moetennogbesprokenworden.
3.Erzaleenproefmetmeeldauwbestrijdingsmiddelengecombineerdmetdebestrijdingvanafrijpingsziektenbijgranengenomenworden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vérvolgblad gebruiken.
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IB
204
Bepalingvanshttijdstipendehoeveelheidvan
overbemestingmetstikstofbijspruitkool

Registratie nr.:

ir.J.H,Bieters

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1973 •

Hetonderzoekmetbetrekking totdeinvloedvandeN-bemestingnaarhoeveelheid entijdstipvantoedieningopdekwantitatieveenkwalitatieveopbrengst
vanspruitkoolbijmeermaligplukken,verrichtopzesproefvelden indejaren
1967-1969,wordtafgeslotenindevormvaneenpublikatiemetdezesbetrokken
proefveldverslagenalsbijlagen.Vandezelaatstezijnerditjaar3gereedgekomen,metalsverslaggever ing.?.Nicolai (Proefstation-Alkmaar).VanbijlageI,
Verslagvaneenin1967genomenproef inNoord-Groningen (IB1289)zijndevoornaamsteresultatenalvermeld inprojectverslag204-1972.U£tdein 1967uitgevoerdeproefIB 1291opdaZuidhollandseEilanden (bijlageII)kwamhetvolgende
naarvoren.Deoptimalestikstofgiftwasvoordetotaleopbrengstaanspruiteniets
hogerdanvoordehoeveelheid leverbaar produkt (230tegen220kgN/ha).
Hetpercentage leverbaarproduktwerdongunstigbeïnvloeddooreenhogereNbemesting,terwijldesorteringgroverwerd.Deproduktiewerd slechtsinenkele
gevallenbeïnvloeddoordeverdelingvandeoverbemesting overdetijd.Een
hogerestikstofbemestinggafaande leen2eplukeengeringeverlating,maar
betekendevoordetotaleopbrengstvandrieplukkeneenzeergeringevervroeging.
Dehoeveelheid inwateroplosbarestikstof indegrondvande.laag0-30cm,bepaald inmonsters;genomenop26/10,vertoondeeenvrijduidelijke samenhangmet
deopbrengstvandelaatstetweeplukken.Decorrelatievandeopbrengstwas
betermethettotaleN-gehaltedanmathetnitraatgehaltevanbladsteelen
-schijf.Dehoogstecorrelatiemetdetotaal-N-gehaltenwerdfcgevondenbijde
vrijvroegebemonstering op21/9,,Deoptimalestikstofgehaltenwerdenvoordat
tijdstipgeschatop 1,3%vandedrogestofindebladsteelen2,6%indebladschijf.
DezeresultatenvanIB 1291komeningrotelijnenovereenmetdievanIB1289-1967.
DeresultatenvanhetvoltooideverslagvanIB 1558-1969 (bijlageV)zijnnogniet
beschikbaar,IB 1559-1969 (VI)isinbewerking (verslaggeverP.Nicolaï)evenalsIB
1438(III)amIlÊ4$GtîVXrapporteurJ,HJPieters).
Publikaties
P.Nicolaï (rapporteur),J.H.PietersenJ.vanderBoon.Stikstofbemesting opspruitkool.
Bijlageï,Verslagvaneenin 3967genomenproef inNoord-Groningen (IB-1289)
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B i j l a g e I I , Verslag van een i n 1967 genomen proef op de Z . H . - e i l a n d e n (IB-129
B i j l a g e V, Verslag van een i n 1969 genomen proef i n Noord-Groningen (IB-1558)
D i t z i j n i n t e r n e v e r s l a g e n van h e t P r o e f s t a t i o n voor de G r o e n t e t e e l t i n de V o l l e grond t e Alkmaar.
B. Plan 1974
Voltooiingvandeverslaggevingvandezesproeven 1967-1969encompilatiein
eeneindrapport.Verwerkingvandeproeven 1970en1971,waarnarapportering.

Achterzijde niet beschrij>

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projecttitel

IB
205
Toepasbaarheidvanbeperktegrondverzorgingin
combinatiemetchemischeonkruidbestrijdingop
verschillendegrondsoorten.

Onderzoeker(s)

ir.J.H.Pieters

Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19
) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73-

Hetinhetkadervanditprojectin1967en1968verrichteonderzoekwerdafgeslotenirieteenpublikatie.
Debelangrijkstegevolgtrekkingenuitdezemetdegewassenknolselderijen
stamslaboonuitgevoerdeproefnemingenzijn:
(1)Schoffelenzonderchemischeonkruidbestrijdingverhoogdeoverhetalgemeen
deopbrengstvanbeidegewasseninvergelijkingmetonbewerktlatenvandegrond.
(2)Chemischeonkruidbestrijdingwerkteinallegevallenopbrengstverhogend.
(3)Denoodzaakvanschoffelennaéengeslaagdechemischeonkruidbestrijding
istwijfelachtig.
(4)Extraveelschoffelenheeftbijknolselderijgeeninvloed enwerktongunstigbijstamslaboon.
(5)Chemischeonkruidbestrijdingenschoffelenbrengendestamslaboonineen
beterepositietenopzichtevanhetonkruidwatdestikstofopnemingbetreft.Knolselderijisinditopzicht,-doordesterkereendieperebewortelingmindergevoelig.
(6)Erisweinigsamenhanggevondentussendebodembehandeling endevocht-en
stikstofgehaltenvandegrond.
Publikatie:
J.H.Pieters,P.NicolaienJ.vanderBoon.Noodzaakvanschoffelennachemischeonkruidbestrijding indevollegrondsgroenteteeltmetalsproefgewassenknolselderijenstamslaboon.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.8-1973(1973).
Hiermeeisditprojectafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Onderzoeknaardemogelijkhedenomvoormalige
schralelandbouwgrondenopkortetermijnop
eenvoorgroenteteelt indevollegrondgewenst
bodemvruchtbaarheidsniveau tebrengen

Onderzoeker(s)

ir.J.H.Pieters

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . J . van der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
,, -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Aanditprojectwerd in1973nietgewerkt.
B.Plan1974
Afsluitingvanditprojectindevormvaneeneindrapport.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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IB
238
Debodemkundigefactorendiehetverschijnsel
"dubbelebloemkool"veroorzaken

Registratie nr.;

ir.J.H.Pieters

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 73.

Uithetaanheteuvel"dubbelebloemkool"gewijdeonderzoekkwamhetvolgende
naarvoren:
(1)HetverschijnselkomtopdemeestalineengoedebodemvruchtbaarheidstoestandverkerendegrondenwaaropinNederlanddoorgaanszomerbloemkoolwordtverbouwd,inhoofdzaakvoorbijdeAlpha-selectieClimaxendannogalleenonderbepaaldewisselendeweersomstandigheden.
(2)Deinwendigekenmerkenwaarmeehetverschijnsel "dubbelebloemkool"gepaardgaat,wordeninbuitenlandse literatuur invelegevallentoegeschrevenaan
boriumgebrek.OokwordenN-overmaat endevormvandestikstofmeststof alsmogelijkeaanstichtersgenoemd.
(3)Hetisechter,nochinoriënterendeproevenmetboriumbespuiting,nochÉn
eenmeeruitgebreideproefmetverschillendeN-vormenen-giften,oogsttijdenen
boraxbespuitingengelukthetoptredenvanhetverschijnsel tevoorkomenofinte
dammen,laatstaanteverklaren.
(4)Daarheteuvelechter,zoalsindepraktijkisgebleken,sterkisgekoppeldaandezomerteeltvandeophetpuntvan"dubbelebloemkool"liji
fysiologischzeergevoeligeselectieClimax,dielangzamerhand isverdrongendoor
immunngg^fc&leaicultivars,isvoortzettingvanhetonderhavigeonderzoeknietmeer
vanbelang.
Publikatie:
J.H.Pieters.Hetverschijnsel"dubbelebloemkool".Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 14-1973 (1973).
Hiermeeisditprojectafgesloten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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IB
239
Bodemkundigefactorendieroodverkleuringvan
zuurkoolkunnenveroorzaken.

Registratie nr.

ir.J.H.Pieters

Projectleider
Afdelingshoofd

dr.ir.J.vanderBoon
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (197 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Erwerd inhetkadervanditprojecteeneindnotaopgesteld,dieeenoverzicht
geeftvanderesultatenvanhetonderzoekdatotot 1973aanditprobleemwerdgewijd.Devolgendeconclusieskwamenhierbijnaarvoren:
(1)Mangaanspeeltbijdevergistingvanwittekooleenbelangrijkerolmaar
ervaltaandehandvanhetmangaangehaltevandekoolnietmetvoldoendezekerheid tevoorspellenofdezuurkoolalofnietzalverkleuren.Welzaleenhoogjjfcigehaltevandekoolhetrisicovanroodverkleuring sterkkunnenverminderen.
(2)Bemestingvandegrond enbespuitingvan b&t koolgewasmetmangaangeven
overhetalgemeengeenofweinigverhogingvanhet£n-gehaltevandekoolenvormengeenremedietegenroodverkleuring.
(3)Demogelijkgeblekenvervangingvanvoorroodverkleuringgevoeligerassen
doormindergevoeligebiedtperspectieven.
(4)Hetisnogniétduidelijkmetbehulpvanwelkeandeeeteeltmaatregelenjfae-ra
senverschuivingdemeestekansophetverkrijgenvaneenhogermangaangehaltevan
dewittekoolenophetvoorkómenvanroodverkleuringbestaat.
Tevenswordteenaanbeveling gegevenopwelkewijzehetonderzoekhetmeest
efficiëntzoukunnenwordenvoortgezet.Ditvoorstelbehelsteencombinatieen
centralisatievannuttiggeblekenteelt-,rassen-enbemestingsonderzoek opéén,
meerjarigproefveld.DaarnaastwordtgepleitvoorvoortzettingvanhettechnologischeonderzoekvanhetSprengerInstituutenvooreenherkomstregistratiebijde
zuurkoolindustrie,diehetvastleggenvanterzakedoendegegevensachterafmogelijkkanmaken.
Publikatie
J.H.Pieters.Roodverkleuring inzuurkool.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota2(1973).
Hiermeeisditprojectalsafgeslotentebeschouwen.Eventueelnodigeneconomischverantwoord geachtnaderonderzoekkanhetmeestdoeltreffend gebeurendoor
hetProefstationvoordeGroenteteelt inde.Vollegrond teAlkmaar enhetSprengen
Instituut.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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240
Invloedvandebemesting-i.e.metB,Mgen
Ca-opdeontwikkeling enhetoptredenvan
voetziekteentopverwelkingbijasperge

Onderzoeker(s)

ir.J.H.Pieters

Projectnummer

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . J . v a n der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 73) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 3 .

Inhetkadervanditprojectwerdditjaargeenonderzoekverricht.De
aangekondigdeeindrapporteringkonnognietwordenverwezenlijkt.
B.Plan1974
Eindrapportering enafsluitingproject.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Kritische bewerking van r e s u l t a t e n van oude
bemestingsproeven in de g r o e n t e t e e l t in de
vollegrond

Onderzoeker(s)

d r . i r . J . van der Boon en i r . J . H . P i e t e r s

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider
Afdelingshoofd

d r . i r . J . van der Boon
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
Inkomsten

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1973 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 3 .

Bijditproject zijnenkeleonderzoekingenondergebrachtmetbetrekkingtot
debemestingvanvollegrondsgroantegewassen.
a. Hoeveelheid en tijdstip
van toediening van stikstof
bij
zaai-uien.
Debelangrijkste conclusiesuitditonderzoekwerdenreedsneergelegd inhet
verslagover 1972.Ditonderwerpwerdafgeslotenmeteenpublikatie:
J.H.Pieters enJ.L.Koert.Stikstofbemestingbijzaai-uien.Publ.Sticht.Ned.
Uien-Fed.
1973,31blz.
b. Onderzoek naar het effect van boztéumop het optreden van inwendige
bruinverkleuring in
knotselderij.
IndeboriumbespuitingsproefdiedoorhetProefstationteAlkmaar (ing.P.
Nicolai)in1972werduitgevoerdopdeProeftuin"Wieringerwerf"kwaminhet
geheelgeenbruinverkleuringvoor,hoewelerwelverschilleninboriumgehalte
optradentussendedifcversebehandelingen,getuigetabel277-1.
TABEL277-1
Behandeling

geenborium
lxspuiten
2xspuiten
6xspuiten
bemesten

B-gehalteknol
ind.p.m.
36,3
40,6
46,2
66,1
44,2

Stijging Br-gehalteknol
perkgtoegediende&orax

2,15
2,48
2,48
0,40

Perbespuitingwerd 100010,2%Borax-oplossingtoegediend;debemestingbestond
uit20kgborax/ha.Waarschijnlijk treedtbruinverkleuring optengevolgevan
relatief B-rgebrek,datkanwordenopgewektdoorstagnering indevochtvoorziening,

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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s l e c h t e s t r u c t u u r , t e hoge pH, v e e l v r i j e CaCO^ i n de grond of w e l l i c h t nog ande
de boriumopneming s t o r e n d e f a c t o r e n . De r e s u l t a t e n van de i n 1973 t e r voorkoming
en b e s t r i j d i n g van b r u i n v e r k l e u r i n g u i t g e v o e r d e b o r i u m b e s p u i t i n g e n z i j n nog niel
bekend. In de potproef 1972 (VP 1071) met zandgrond en l i c h t e z a v e l , w a a r b i j a l
of n i e t met borium werd bemest (20 kg b o r a x / h a ) en waarin a l l e e n b r u i n v e r k l e u r :
voorkwam i n de k n o l l e n op de boriumarme n i e t met BT bemeste zandgrond,werd door
de boraxbemesting een a a n z i e n l i j k e s t i j g i n g van h e t b o r i u m g e h a l t e i n de knol ve:
kregen ( t a b e l 2 7 7 - 1 1 ) .
TABEL 2 7 7 - 1 1 .
Object

zand

-B
+B
zavel -B
it
+B
ii

Bruinverkleuring knol

zeerernstig
vrijwelniet
H

H

H

H

B,gehalteknol
ind.p.m..
16,3
33,4
24,4
45,8

Ditverband tussenboriumgehaltevandeknolendematevanbruinverkleuringkc
ingrotelijnenovereenmetderesultatenvanhetknolselderijonderzoek 1971oi
praktijkpercelen,waarbijvrijwelaltijdbruinverkleuring optradbijborium-gel
tenvandeknolbeneden25d.p.m.
Depotproefwerd in1973opnieuwaangezet (VP1118)meteenboriumarmezandgrond,metalsproefvariabelen:welengeenkalkincombinatiemetboriumbemesl
(driehoeveelheden),resp.boriumbespuiting (drietijdstippen).
Toteindejunizaterzeerweiniggroeiindemeesteplanten,hetgeenwaarscl
lijktewijtenwasaanstikstofovermaat.Viadewaterhuishouding enlatermet1
hulpvanCa-bespuitingen,werd getrachteenbetergroeimilieu tescheppen,het
slechtstendeleisgelukt.Erkwameningerotteknollenvoor,maar ertraddit
jaargeenbruinverkleuring op.Tussendeobjectenbestondenookgeengrotever
schillenwat zwartkokenbetreft.Deboriumgehaltenindeknolzijnnognietbe
B.Plan 1974
Verzameling enordeningvanonderzoekgegevens,literatuurstudie,rapporteri
Voortzettingvandepotproe^enwaarindeboriumvoorzieningvanknolselderijwo
bekeken.

Achterzijde niet besch
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Erisaanditprojectnietgewerkt.
B.Planvoor 1974
Erligtvoor 1974geenplanvoorhetuitvoerenvanproeven.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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AaIneeneerdergenomenproefgaf toedieningvantripelsuperfosfaat
aanhetwachtbedeenopbrengstverlaging bijaardbeiplantendievanhet
wachtbed indekaswarengebracht.Eennieuweproefwerd in1972aangelegd,
waarbijophetwachtbed defosfaattrappen:0,10en20kgtripelsuperfosfaatper 100m werdengecombineerdmetkunstmest,stalmestplus
kunstmestofkunstmestmetspoorelementen.Eind 1972werdendeplanten
cv.Glasaindekasgebrachtwaaropvoorjaar 1973deopbrengstenkonden
wordenvastgesteld (zietabel 165-1).
TABEL165-1Opbrengstresultaten ingrammenperm 2 (=10planten).
Tripelsuperfosfaatin
kgper100m 2
0
10
40

Kunstmest

162
153
156

750kgstalmestper100m 2
pluskunstmest
153
155
160

5kgSporumixPg
per 100m 2
plus
kunstmest
153
157
150

Wiskundigeverwerking:invloed tripelsuperfosfaat,mestsoortenen
interactienietbetrouwbaar.
BijverwerkingvanalleendeSporumixobjectenwashetfosfaateffect
bijnabetrouwbaar (P=0,05);bijverwerkingvankunstmestplusSporumixobjectenwashetfosfaateffectbetrouwbaar (P=0,04).
Opgrondvandeze,endeeerdergenomenproef,moetwordengeconcludeerddat-hoevreemdditookmogezijn-bemestingvanhetwachtbed
mettripelsuperfosfaatvooraardbeienongewenstis,ookbijeenmatige
fosfaattoestand vanditwachtbed (P-water 1,2 enP-AL47).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.

vervolgblad nr.

van p S f ^ p j i ^ S K ^ W f V projectverslag 19

Onderzoekinstelling
Projectnummer

7.3

IB
165

Registratie nr.:

Paprika
Eenmeerjarig stikstof-enkaliproefveldonderglaswerdmet
paprikabeteeld.Plantdatum eindfebruari.Hoewelaanvankelijkop
debetreffendeveldjesduidelijk stikstof-enkaligebrekverschijnselenwerdenwaargenomen» ontwikkelde zichhetgewasook
opdenul-N-ennul-K-veldjesvoorspoedig,zijhetdatvooralopde
nul-N-veldjeshetgewasietslichtervankleurwasenietsin
groeiachterbleef (tabel165-11en165-III).
TABEL165-11.Opbrengstresultatenstikstofproef
Gemiddeld
N-niveau
inmeq.N
per1extract
(1:2vol)
0,3
1,8
3,9

Totaal

Veilbaar

Veilbaar

aantal

aantal

gewicht,
kgperplant

stuksperplant
38,7
39,4
39,1
40,2

Wiskundigeverwerking:

38,0
38,4
38,2
38,9

4,9
5,0
5,0
4,8

Gemiddeld
vruchtgewicht,
gperstuk

130
130
132
124

totaalaantal:lineair effectP=0,10
veilbaar aantal:kwadratischeffectP=0,10
gemiddeldvruchtgewicht:lineaireffectP=0,09,
kwadratischeffectP=0,10

TABEL165-III.Opbrengstresultatenkaliproef
Gemiddeld
K-niveau
inmeq.K
per 1extract
(1:2vol.)
0,1
0,7
1,5
5,1

Totaal

Veilbaar

aantal

aantal

stuksperplant
35,8
38,7
39,9
38,7

35,3
38,0
39,0
37,7

Gemiddeld
vruchtgewicht,
gewicht,
kgperplant gperstuk

Veilbaar

4,9
5,0
5,1
4,8

138
132
132
127

Wiskundigeverwerking:gemiddeldvruchtgewicht:LineairK-effectP=0,C
overigeverschillennietsignificant.
Hetverschil inveilbaar entotaalaantalvruchtenwordtgevormd
doordevruchtenmetneusrot.Indekaliproefwaserduidelijkerdan
bijdestikstofproefmeerneusrotnaarmatemeermeststofwasgegeven.
Deverschilleninopbrengstwarengering.Alsoptimaalkwam
uitdezeproefnaarvoreneenN-niveauvan1,8 tot3,9meq.Nper1,
envoorkalivan0,7 tot1,5meq.Kper1.
Hetoptredenvanstipwerdnietduidelijkdoordebemesting
beïnvloed.
Achterzijde niet besc
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Stipkwamopveelvruchtenvoor,maar ingeringaantalstippen
pervrucht.Bijdesortering,dievolgenspraktijknormwerduitgevoerd,zijndaardoor slechtsweinigvruchtenalsstipvruchten
genoteerd,gemiddeldminderdan1vruchtvan20plantenoverde
geheleplukperiode.

Publikaties
D.L.VerwijsenJ.P.N.L.RoordavanEysinga.Stikstofbemestingsproef
metdoordragendeaardbeienoprivierklei.Proefstn.GroentenFruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.566 (1973)5pp.
J.M.Rotmans,W.A.C.Nederig]/ enJ.P.N.L.RoordavanEysinga.Het
vaaslevenvanchrysantdieverschillendwasbemest.Proefstn.
Groenten-FruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.57 (1973)5pp.
J.P.N.L.RoordavanEysinga,J.P.RuyterenW.A.C.Nederpel.Een
fosfaatbemestingsproefbijgladiool.Proefstn.GroentenFruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.594 (1973)7pp
J.P.N.L.Roordavan'Eysinga,R.'RodenburgenL.G.vanUffelen.Stip,een
nieuwkwaliteitsprobleembijrodepaprikavruchten.Bedrijfsontwikkeling 4(1973)733-734.
W.A.C.Nederpel.Meerjarigebemestingsproefmetstikstofenkali.
Resultatenvandederdeteeltfresia"s (1971/1972).Proefstn.
Groenten-FruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.615 (1973)16pp.

B.Plan1974.
Aardbei:Uitvoeringvanéénofmeerveldproeven.
Fresia: verslaggeving.
Chrysant:uitvoeringvanenkeleveldproeven,verzamelenliteratuur,
verslaggeving.

Achterzijde niet beschrijven.
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Erisaanditprojectnietgewerkt.
B.Plan1974
Erligtvoor 1974geenplanvoorhetuitvoerenvanproeven.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Inkomsten
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TenbehoevevaneeninternationalecursusvanhetInternationaalAgrarisch
Centrumwerdendediaseriesvansla,tomaat,augurk (komkommer)enpaprikaopnieuwvermenigvuldigd.
Verschijnselenvangebrekenovermaatwerdenbijsnijchrysant (Spider)in
voedingsoplossingenbestudeerd.Symptomenvanstikstof-,fosfor-,kalium-,magnesium-,mangaan-,ijzer-enzinkgebrek,envanstikstof-,borium-enzinkovermaatwerdenbeschrevenengefotografeerd,
Publikaties
W.A.C.NederpelenM.Mostert.Gebreksverschijnselenbijchrysantopwatercultuur.Proefstn.Groenten-fruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.(z.j.)
10pp.
B.Plan1974
Symptomenvanzwavel-,borium-,koper-enmolybdeengebrekenvanmangaanovermaatbijchrysanttrachtenvastteleggen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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HonderdentweegrondmonsterswerdenverzameldvanNederlandsecultuurgronden.
Dezemonsterswerdenondermeeronderzochtop:
F-totaal,volgensWillard enWinter (1933),metalsmodificatie 165Cengeconcentreerd zwavelzuur inplaatsvan 135°Cenperchloorzuur,
"labile"-F,volgensLarsenenWiddowson (1971),
F-water,volgensVerlooenCottenie (1969).
HetgehalteaanF-totaal,datuiteenliepvan39tot679ygFpergdroge
grond,bleekvoormonstersvandevollegrond zeernauwgecorreleerdmethetgehalteaanlutumofafslibbaredelen,Kasgrondenbevattennaarverhoudingiets
meerfluorbijeenbepaaldelutumgehalte.
Hetgehalteaan"labile"-F,uiteenlopendvan3,4 tot 140ygFpergdroge
grond,bleekafhankelijkvanhetgehalteaankoolzurekalk.Devermoedelijkeoorzaakhiervan,teweteninsluitingvanCaF2 incalcietdeeltjeskonwordenopgespoord.
HetgehalteaanF-water liepuiteenvan0,5 tot12,6ygFperg<fiî<$^.gißjrtd.Dit
gehaltewaszwakgecorreleerdmetverschillendeanderebodemkundigegroothedeno.a.
pHen-lutum.KasgrondenbevattengemiddeldminderF-water danmonstersvandevollegrond,2,9 tegen3,3ygFpergdrogegrond.Vermoedelijkspeelthierfosfaat
eenrol.
Opde 102grondmonsterswerden,influorvrijeatmosfeer,fresia'senhaverplantengeteeld.Hetfluorgehaltewasvooralinfresiabijzonder laag,veelal
benedenofronddebepalingsgrens (0,5ygFpergdrogestof).
Bijhaverwerd eenpH-invloedvastgesteld.BijlagepHbevattehetgewasmeer
fluor (totmaximaal 2,9ygF ) ,rondpH6,3werdhetminstgevondenombijhoger
pHgemiddeldweereenhogergehaltetevertonen.
Voorfresiaopde 102grondsoortengeteeld,werd eenstatistischbetrouwbaar
verband gevondentussendematevanaantastingdoorfluorovermaatenF-water.Anderebodemkundigegrootheden,o.a.gloeirestennitraatgehalte,warenhieropvan
invloed.Deanderefluorcijfersgavenookeensignificanterelatietezienmaar
dezewasminderduidelijkdandiemetF-water.
Publikaties
J.P.N.L.Roorda van Eysinga, W.A.C.Nederpel en J.N,M.van Haeff. Een p e r i o d i e k o n Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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derzoeknaardegevoeligheidvanfresiavoorfluoruittripel-superfosfaat,
aanhetveensubstraat toegevoegd.Proefstn.Groenten-FruitteeltGlas,Naald
wijk,Intern-Rapp. (1973)19pp.
J.P.N.L.Roorda vanEysinga.VerslagvaneenstudiereisnaarEngeland inapril
1973.Proefstn.Groenten-FruitteeltGlas,Naaldwijk,InternRapp.594(1973
9pp.
B.Plan1974
Voortzetting enkelepotproeven,vasslaggeving.

Achterzijde niet beschr
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Deherschrijvingvanhetconcept-verslag isgereedgekomen.
B.Plan1974
Deredactioneleafwerkingvanhetrapport.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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HetaccentvandewerkzaamhedenvandeInternationaleWerkgroep
vanBodemvruchtbaarheid ligtnuvooralopdeuitvoeringvandenieuwe
serie15DV,waaraanhetIBnietmeedoet.Inverbandhiermeeheeft
het ceatrun."C-ieJsei-hetsecretariattaangenomen.
Eindmei-beginjunivonddejaarlijkevergaderingvandewerkgroep
inKeszthely (Hongarije)plaats,waarvoor enwaarna aanaantalproefveldenvandeISDV-SerieinOostenrijk,HongarijeenJoegoslavië
bezichtigdwerden.
Eenmoeilijkheidvormtnogsteedsdeverwerkingvandegegevens,
afkomstigvandeeersteserieproefvelden;weinigdeelnemerszijn
geschiktofbereiddebewerkinguittevoeren.VanNederlandsezijde
wordtgetracht indezesituatieverandering tebrengen,o.a.doorhet
verwerkenvangegevensvanproefveldenuitdeoudeserieenvanvergelijkbarestikstofproefvelden;hiervoor ising.J.Lubbersbeschikbaargesteld.
Eeneerstepoging isgedaandeinvloedenvanbodemenweeropdeopbrengstenvantarwe,haverenaardappelenteonderscheiden.
Hetverslagwaarinallegegevensvanhetlaatsteproefjaarverzameld
zijn,isgereedgekomen.
B.Plan1974.
Hetverlenenvanhulpbijdeverwerkingvandegegevens,afkomstig
vandemeerjarige vruchtwisselingsproefvelden IDV.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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B. Plan komende jaar.
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Eenbeginisgemaaktmethetschrijvenvanhetverslagvandebewerkingvande
gegevens,afkomstigvanzg.bedrijvenineigenbeheer.Metbehulpvanaspect-analyseswerdgetrachtverklaringenvoordeopbrengstverschillenvansuikerbietente
vinden.Bijbestuderingderuitkomstenbleekdatnogenkeleaanvullendebewerkingen
uitgevoerdmoestenworden.
B.Plan1974
Hetschrijvenvanheteindverslagoverhetonderzoek.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Eenbeginisgemaaktomhetsimulatiemodelvandeuitspoelingvananionenin
degrondgeschikt temakenvoordeberekeningvandegewenstehoeveelheidspoelwater intuinbouwkassen,eenenanderinsamenwerkingmethetproefstationte
Naaldwijk.Debedoeling isommetbehulpvanmodelberekeningen tekomentothet
formulerenvanenigevuistregelsvolgenswelkedeuitspoelingvanmetClverontreinigdezandgrondendienttegeschieden.
Destudievandeliteratuurovereenstikstofhuishouding,inhetbijzonder
overdedenitrificatie,werdvoortgezet.
Eenaantalvoordrachten encollegesoversimulatie-onderzoek ensysteemdynamicawerdgegeven.
Publikatie
Th.J.FerrariandJ.L.Cuperus.Dynamic simulationofverticalnon-adsorbed anion
transport.PlantSoil38 (1973)425-438.
B.Plan1974
Hetklaarmakenvanhetmodeloverdewaterbeweging enzoutuitspoelingvoor
gebruikdooranderen.
Hetopstellenvaneensimulatie-modeloverdedenitrificatie.Hetverzamelen
vangegevensoverdeparametersaanwezig inhetdenitrificatie-model.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Hetdoelvanditprojectisomhetgebruikvanwiskundigeenstatistische
rekentechniekenonderdemedewerkersvanhetIBtebevorderen.Omhieraantekunnenvoldoenishetnodigomopdehoogteteblijvenvanmoderneontwikkelingen.
DaaromwerdenteWageningendecolloquia"multivariateanalyse"bijgewoond.Dit
jaarwerdenhoofdcomponenten-enfactoranalysebehandeld.
Metdrs.Labors (IWIS-TNOteDenHaag)werdenlopendewiskundigeenstatistischeproblemendoorgenomen,terwijlmetH.J.Reirats(PAenPRteWageningen)
ervaringenwerdenuitgewisseld ophetgebiedvanproefopzetenbewerkingvanresultaten.
Terbijscholingwerdeninternecursussengevolgd inbodemchHmfeeaanbodemfysica
gegevendoorir.P.deWilligenaandehandvandictatenvanprof.BoltteWageningen.
VoordeproevenvanhetIBwerdenveleproefschema'sgeleverd.Ditmaakteen
doeltreffendebewerkingvanderesultatenmogelijk.Erwerdgeholpenmetdeberekeningenendepresentatievanderesultaten.Onderanderenwerd samengewerktmet
onzeGrieksegastP.KodkotilakisM.Sc.bijzijnonderzoekoverspoorelementen.
Hetgebruikvandecomputermaakt somsdeaanpakvandeberekeningeneenvoudiger.ZokanbijdeaanpassingvanMitscherlichcurvenvolgensdeiteratievemethode
vanVanUvenvoordeeersteschattinghetgebruikvanlogpapierachterwegeblijven.
Meteenveeleenvoudigerruweschatting eneenpaarextraiteratietrappenkrijgt
menhetzelfderesultaat.
Eenbelangrijkonderwerpwaaroveradvieswerdgevraagd,washetblauwgevoeligheidsonderzoekbijaardappelen.Opverzoekvandr»ir.Ch.H.Henkenswerdaandedesbetreffendecommissiestatistischadviesgegeven.Nagegaanmoestwordencfdebestaandeblauwgevoeligheidsbepaling,waarbijdeblauwgevoeligheidsindexwordtberekenduithetresultaatdato,menverkrijgtnadatdeaardappelenopeenzeefworden
geschud,geschiktwasvoordepraktijk.
Metdr.J.J.Schuurmanenir.R.J.Glopperwordteenpublikatievoorbereidover
hetproducerendvermogenvanenigeprofielenopzavel-enzandgronden.Verschilin
opvattingoverdematewaarinjarennatofdtoogwaren,leiddetotveelextrarekenwerkencorrecties.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiken.
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Inhetkadervandesamenwerking tussenmedewerkersvanStibokaenIBheeft
eenonderzoekplaatsgehadnaardebewortelingvanverschillendeprofielen.H&ei
bijwerddehoeveelheidwortelscpdriemanierenbepaald.Bijditonderzoekwer<
geholpenmetadviesenrekenwerk,
Erwerdverdergewerktaandevoerbereidingvaneenpubiikatieoverdebete!
vandekaliuitdeurina-enmestplekkendiedoorweidendveeopgraslandwordt
achtergelaten (ir.C.M.J.Sluijsmans),
Nudedrieorganische-stofbedrijvenindeNoordoostpolderwaarschijnlijkzu
wordenopgeheven,zullenderesultatenvanhetproefveld PrLOVó,dateenafspie
linggeeftvandezedriebedrijven,sneldooreenteamwordenbewerkt.
Naeeneerstoriëntatieondervonddestartvandesamenwerkingvertragingd
personeelsgebrekopdeLovinkhoeve.
B.Plan1974
Omdoeltreffend tekunnenwerkenishetnodigomopdehoogteteblijvenva
theoretischeontwikkelingeninhetvakgebied.Hiertoezalhetoverlegmetvakge
tenwordenvoortgezet.Decolloquia "multivariateanalyse"zullenverderworden
gevolgd.
Dehulpbijdeopzetvanproeven,bijdebewerkingvandegegevensendeir
terpretatievandeproefresultatenzalwordenvoortgezet.
DebewerkingvanPrLOVó (deminiatuurorganische-stofbedrijven)zalmetvoorrang
wordenbehandeld insamenwerkingmeting.J.Ris,ing.J.WolfenH,Schuller,
Depubiikatieoverdebetekenisvankaliopgraslanddoorweidendveezal*
denvoltooid.
Insamenwerkingmetdr.J.J,Schuurmanenir„R,J.deGlopper zaldepublikad
gereedwordengemaaktoverdevergelijkingvanhetproducerendvermogenvanzaï
enzandprofielenvanverschillendezwaarte.
Hetrapportoverbietenonderzoek indeNoordoostpolder zalwordenvoltooid
door ing.J.Wolf.
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Ditprojectisopgeheveninverbandmetdereorganisatievanhetonderzoek
aanhet IB.Erisnietmeeraangewerkt.
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