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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Hetbestuurvergaderde inhetafgelopenjaar driemaalvoor hetbehandelen
vanperiodiekterugkerendebestuurszaken.Wegensde aangezegdepersoneelsinkrimping werduitvoerig aandachtgeschonkenaande standvandepersoneelsvoorziening enmogelijkheden totaanpassing.Het tweedeconceptvanhetmeerjarenplanwerduitvoerig besproken.
Omdemogelijkheid toteen intensiever samengaantussenhetCPOenhet IBS
tebestuderenwerd doordeSLOeencommissie ingesteldondervoorzitterschapvan
prof.dr.H.Veldstra.Vande zijdevanhetbestuur hebbendr.Lackampenir.
Bijloo zitting indezecommissie.Dedoor decommissieuitgebrachtediscussienotawerdbehandeld,waarbijwerd gestelddat,alvorensdefinitieveuitspraken te
doen,erovereenstemming dientte zijnoverde taakstellingvan een eventuele
nieuwe instelling.Bijhetoverleg hierover zullenookde stavenvanbeideinstellingenwordenbetrokken.
InoverlegmethetMinisteriewerd op zijnverzoekprof.dr.ir.G.J.Vervelde, inverbandmet zijnbenoeming totvoorzittervandeCommissie voorhet
Nederlandse aandeel inhetUNESCO-programma"ManandBiosphere" (MAB) ingaande
1augustus 1972onthevenvanhet directoraatvanhet instituut.Opverzoekvan
hetbestuur en hetMinisterie heeftdr.Th.Alberda zichvoorlopigmetdedagelijkse leidingbelast.
Deaftredendebestuursleden dr.ir.J.W. Lackamp en ir.J.H. Brustwerden
doordeMinistervanLandbouwenVisserijper 1januari 1972herbenoemd.
Doorveranderingvan zijn taak werd ir.J.I.C.Butlersecr.-penningmeesteronthevenvan zijnbestuurslidmaatschap. In zijnplaatswerdmet ingang van
1november 1972ir.M.Miedema benoemd.
Wegens gezondheidsredenenmoestprof.dr.Th.deGroot zijnbestuurslidmaatschapbeëindigen.Met ingangvan 1december 1972werd doordeMinister in
dezevacaturedr.J. Tesinkals lidvanhetbestuur benoemd.
PERSONEEL
Per 1-1-1972werd door deDirectievandePlantenziektenkundige Dienst
ir.R. Zandvoortophet IBSgedetacheerd omonderzoek overherbiciden ingrond
op zichtenemen.Voorhetzelfdedoelwerd deheerF.vanNieuwenhuysendoor
TNOviadeCommissievanOnderzoek inzakeNevenwerkingenvanBestrijdingsmiddelenper 15-12-1971 bij het IBS tewerkgesteld.
Op eigenverzoek verliet deheerL.J. Kornelis,werkzaam alsadj.laborantbijde afd.Fysiologie enEcologieper 1-1-1972dedienst.

Op 16-1-1972 overleed deheerW.K.BurgstedediealschefTuin enKassen
werkzaamwas.Inhemverlorenwe een zeerkundig enplichtsgetrouwmedewerker,
diereedsvanafdatde eerstekas ingebruik kwambijhetkas-enproeftuinonderzoekbetrokkenwas.
Per 16-2-1972werd aandeheer Tj. Veenstra,werkzaam bijdeafd.Onkruidonderzoek,verlofverleend omgedurende twee jaar inKeniaopverzoekvande
Directie Internationale TechnischeHulpvan hetMinisterie vanBuitenlandseZakenals"technologist"deel tenemenaanhetGrass Seed and BreedingProject.
Tijdensdeafwezigheid vaneerdergenoemde zal,ingaande 1-3-1972,deheerJ.W.
Willemsenals adj. assistentvoor deafd.Onkruidonderzoekwerkzaam zijn.
DeRijksuniversiteit teGentheeftaanprof.dr.ir. C T . deWit heteredoctoraatverleend aandeFaculteitderLandbouwwetenschappen. Debevestiging
vondplaats op26-2-1972.
DeheerF.L.M.Paulussen,hoofdass.A bijhetStaatsbosbeheer,wordtop
eigenverzoek per 1-4-1972onthevenvan zijnopdracht totdeelnameaanhet IBSonderzoekomtrentaanlegvanwegbermbegroeiïngen.
Voordeperiodevan 1-4-1972tot 1-10-1972 tradenals student-assistent in
dienst mej. E.J. IlsinkendeheerW.G.Braakhekke diebij deafd.VegetatiekundigOnderzoekmedewerkten aanhetonderzoeknaar despecificiteitvandekieming
van zadenendegroei vankiemplantenonder geconditioneerde ennatuurlijkeomstandigheden.
Eveneensvoordeperiodevan 1-4-1972tot 1-10-1972werdmej.V. Kappers als
student-assistent aangesteldvoor hetdeelnemenaanhetonderzoekoverde invloed
vanherbicidenophetaquatischmilieuenvandefactorendaarinvandeafd.Onkruidonderzoek.
Aan ir.W.deGrootwerdvoor deperiodevan1-5-1972tot 1-5-1973verlof
buitenbezwaarverleend,voorhetfungerenalsdeskundigebij deontwikkeling
vanhetonkruidonderzoekprogramma vanhetRegionalCentreforTropical Biology
(Biotrop)teBogor,Indonesië.
Met ingangvan 1-6-1972heeft ir.J. Hartmans eenfunctieaanvaardbij de
Nationale Raadvoor Landbouwkundig OnderzoekTNO,waar hijmetnamehet terrein
vanhetgraslandonderzoek binnenhet secretariaat zalgaanverzorgen.Hij zal
bij het IBSgehuisvestblijvenenvoorlopig aanenkelewerklijnenuithetproject"Potentieel schadelijke elementeninhetmilieuvancultuurplanten en
huisdieren"aandachtblijvenschenken.
Op eigenverzoekverlietper 1-7-1972mevr.J. Dijkshoorn-Aschoff,totdan
toewerkzaam bijhetbotanisch laboratoriumvande afd.Vegetatiekundig Onderzoek,dedienst.
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Hetverlof b.b.verleendaandeheerD.vanStaalduinewerdvoor hetafrondenvandewerkzaamhedenvoorhetprojectPNPVIII inSumatra,verlengd tot
1-8-1972.
Per 16-8-1972werd mej. G.K. Radema alsbotanisch assistentebijdeafd.
Fysiologie enEcologie aangesteld.
Met ingangvan 1-9-1972tradmej.A.M.Holthof alsstudent-assistent in
dienstomdeeltenemen aanonderzoekbijdeafd.Plantenteelt.
Mej. ir.C L . Harbertswerkzaam alswetenschp.hoofdambtenaar bijdeafd.
Scheikundeverliet,gebruikmakend vandedaartoegebodengelegenheid,metingangvan1-10-1972de dienst.
Ingaande 1-10-1972heeftdrs.G.F.Makkinkwegenshetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijddedienstverlaten.
Degastmedewerker ir.A.Soedarsankeerde infebruari naar Indonesiëterug,
indecembervertrokMr.T.I.Coxnaeenverblijfvaneenjaar ophet IBSweer
naarNieuw Zeeland. Inoktober 1972arriveerde ir.Z.Ostovicuit Zagrebdie
dooreenbeursvan zijnregeringhiertoe instaatgesteld gedurende eenhalf
jaar techniekenbij hetonkruidonderzoekkanbestuderen.
HUISVESTING,TOERUSTING ENMATERIEEL
Tussendeluchtleidingen inhetPlantenteeltgebouw enkas IIwerd eenverbinding aangebracht,waardoor bij storingen inde ene installatieovergeschakeldkanwordenopdeandere.
Eenvoorziening werd getroffenomgascilindersvandebeganegrond naar
de 1everdieping vanhetPlantenteeltgebouw tetransporterenmet gebruikmaking
vandebestaandehijsinrichting.
De inhetScheikundegebouwgeplaatste nieuwe luchtcompressorwerdaangeslotenopdehydrofoorinstallatie,daardoor dewaterafnamevanhetgemeentelijk
distributienetbeperkend.
Voorhet reinigenvangevarieerd glaswerk,zodanigdathet zondernabewerkingweer inlaboratoriagebruiktkanworden,werden tweespoelmachines in
gebruik genomen,waarvoordenodigetechnischevoorzieningen,o.a. aansluiting
aanstroom, aan-enafvoervanwater,werdengetroffen.
Inverbandmet toenemende lekkagewas hetnodig eenaantal kascompartimentenopnieuw tebeglazen.
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SAMENWERKING METANDERE INSTELLINGEN ENMETWERKGROEPEN EN COMMISSIES

MethetIBwerd inHareneenuitwisselingsbijeenkomstgehoudenover simulatiemodellendiedewaterbeweginguitdebodem doordeplant naardeluchtbehandelenendedezebeweging regelendeprocessen,alsmedemodellenvoorhetwaterverbruikvangewassen.
Een tweede bijeenkomst inWageningenwasgewijdaanhetaardarpelonderzoek.
DeafdelingVegetatiekunde bleef contactenmetdeStiboka onderhouden;ir.
DeBoerwoonde regelmatigdestafbijeenkomstenbijenvoerde indiengewenstafzonderlijkebesprekingenmetonderzoekers overdemogelijkheidvangeïntegreerde
bodem- envegetatiekartering,vanhetbeoordelenvandevochtvoorziening ende
bodemgeschiktheidvoorderundveehouderij.
Metdeonderzoekersvandeafdeling Weidebouw,Voederwinning enConserveringvanhetProefstationvoordeRundveehouderij eneenaantal onderzoekersvan
hetIBSwerdhetwerkplanvandeze afdeling ineendrietalbijeenkomstenuitvoerigbesproken.
HetoverlegmethetInstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding,het
Rijksinstituut voorNatuurbeheer,hetBosbouwproefstationendeStichting voor
Bodemkartering datenkele kerenheeftplaatsgevonden over nauwere samenwerking
bij ecologische landschapsopnamen,heeftuiteindelijk geleid tothetstandpunt
ommethetstichtenvaneenuitvoerend lichaam,bestaandeuitdeskundigenvan
degenoemde instellingen,nogeventewachten.
Deafdeling Onkruidonderzoekverleent intensievemedewerking aandecursussenvanhetInternationaal Agrarisch Centrum.DeervaringenopgedaanbijdeBiotrop-cursus inIndonesiëkondeninditverband reedsworden benut.Decontacten
met Indonesië zijnverder verstevigd. Ir.DeGroot isvooreenjaar inBogor
werkzaamominhetkadervanhetBiotrop-projecthetonkruidonderzoekinIndonesiëverderuit tebouwenenonkruidbestrijdingscursussen teleiden.Deheer
VanStaalduine isteruggekeerdvaneenverblijfopSumatrawaarhijmetveel
succes heeft gewerktaandeonkruidbestrijdingindethee-aanplant.
Verderwerderregelmatig overleg gepleegdmetdr.C.R.Oldemandieophet
Landbouwproefstation teBogor adviseert overhetagro-meteorologischenhet ecofysiologisch onderzoek;eenvanzijn Indonesischemedewerkers isvoor eenjaar
ophetIBSwerkzaam. Incidenteel iseroverlegmetprof.SoemarwotovandePadjadjaran Universiteit teBandoeng over zijnonderzoekprogramma's eenbiomanagement
endeproblematiekvangrotewaterreservoirs.
HetgemeenschappelijkprojectmetIsraël overdepotentiële produktiein
ariedegebieden is goed opgang gekomen.Twee jonge Israëlische onderzoekers

12

werkenmet tweeditoNederlandse samen,zowel inIsraëlals inNederland. InIsraël ligthetaccentophetvervolgenvandedroge-stofproduktiemet enzonder
bemesting en irrigatie enhetwaterverbruik; inNederland ophetopstellenvan
simulatieprogramma's enhetverkrijgenvandenodige fysiologische achtergrondinformatie.Er zijn momenteelvanuithet IBScontactenmetSyriëover samenwerkingophetzelfde terreinvanonderzoek.
Ookophetgebiedvandeonkruidkunde iscontactover eengemeenschappelijkprojectmet Israël opgang gekomen.Dit zalhetkomendejaarverderwordenuitgewerkt.
Met enkeleandereonderzoekinstellingen (IVRO,PA,SBB,RIN,PD)ismet
vertegenwoordigers vanRijkswaterstaat eenwerkgroepgevormdvoor hetjuistebeheervanwegbermen inverbandmet hetverminderenvandewerkzaamhedenhierin,
hetverrijkenvandefloraenderelatiemetdeomgeving.Geziendebelangstellingvoordezeproblematiekwordthet instituutmomenteel zwaarbelast;gezocht
wordtnaardemogelijkheid omhiervoor enigeverruiming vanwerkkracht te krijgennude aanvankelijkdoor SBBbijons tewerkgestelde hoofdassistent zichheeft
teruggetrokken.
InhetNiwars-onderzoek verzorgt ir.DeBoerde sectordiebetrekking heeft
op hetvastleggenvanverschillen invegetatiesmet behulpvande 'remotesensing' technieken enhetopsporenvandeoorzakenvandeverschillendoorwaarnemingen terplaatse.De technieken lijkenookbruikbaar te zijnop korteafstand
vandevegetatie terkarakterisering vanhunstructuur.Er zaleenbiofysicus
worden aangesteldvoor deverderebehandelingvandezemogelijkheden.
Dewerkgroepmest,gierenstank,dievorig jaar almet oriënterendegesprekkenoverdit onderwerpwas gestart,isnuofficieelgeïnstalleerd enmet
hetonderzoek hieraanbegonnen.Voor het IBSrichtdit zichspeciaal ophetmetenvande stank enhetanalyserenvandebelangrijkstecomponenten als eeneerstestap inderichting vanhetverminderenvandezeoverlast.
Insamenwerking met deafdelingVeeteeltvandeLandbouwhogeschool ende
TFDLwerd indeproefstalvanhet IBSeen installatie ontworpendiehetmogelijk
maakt devoederopname inkwantiteit ensnelheid teregistrerenalsmede enkele
gedragingenvanhetproefdier: liggenenstaan,herkauwen,etenofrust.
Opdezewijze,aangevuldmetpens- enbloedmonsters,kunnendegevolgenvanhet
voederenvan bepaaldebestanddelenvoorde stofwisseling opdevoetwordengevolgd.
Eengespreksgroep overhetcoördinerenvanhetonderzoekover begrazing
vannatuurterreinen heeft nogweinig concretepuntenvansamenwerking opgele-
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verd doorverschillenvan inzicht bij dedeelnemers inzake demethodische aanpakvan het onderzoek.
Doorde Stichting Landbouwkundig Onderzoek iseencommissie ingesteld die
demogelijkhedenvan eennauwer samengaanvan IBSenCPOmoet beoordelen ende
Stichting hierovermoet adviseren. Indeze commissie hebben zitting enkelevertegenwoordigers vandirecties enbesturenvandebeide instellingen, enkele
vertegenwoordigers vandeDirectie Landbouwkundig Onderzoek entwee externe deskundigen.De commissie is totdeprincipiële uitspraak gekomendat eenfusie de
meest geschiktevormvan samenwerking zou zijn.Hierover zalmetbesturen en
stavenvanbeide instellingen naderworden overlegd.
Inde loopvan hetverslagjaar werd door prof.Vervelde,tothalf augustus
als directeur,daarna als staffunctionaris,aandevolgende algemene onderwerpen,die niet inde IBS-projectenwordenverslagen, tijd enaandacht besteed.
Het Internationale Biologische Programma (IBP)geraakte inde laatste fase:
de samenvatting deruitkomsten,ookdoor de internationale groeperingen.
Tendele krijgendeeindverslagen devorm van eenacademischproefschrift.Andereonderdelen zullen,samenmet dievan zusterprojecten,indeNederlandse bundeling vanprojectverslagenmoetenwordenopgenomen.Het ziet ernaaruit dat
inde eerste helftvan 1973 een functionaris voor ditdoel kanworden ingezet.
Nederland heeft intweeonderdelenvande sectie PPvan het IBP (Produktieprocessen),nl. hetfotosynthese-onderzoek ende stikstofbindingsvraagstukken,
vooraanstaande centrale takenvervuld.Er isdaardoor eenvruchtbaar gebleken
internationale samenwerking ontstaan. Gehooptwordtdat inpassing inde InternationalAssociation forPlantPhysiology eenbestendiging vandie samenwerking
mogelijk zalmaken.
Ter afsluiting vanhetwerk zalhet IBPmedevulling gevenaande inhoud
van het eerste Internationale Ecologieconpres teDenHaag inseptember 1974.
EnkeleNederlandse IBP-functionarissen zijndaarom inhetvoorbereidende comité
opgenomen.Deinpassing van de IBP-bijdragenwasook eenpuntvanoverleg tijdensde IBP-vergadering teSeattle inseptember 1972.
Het Internationale Unesco-programma"Manand theBiosphere" (MAB)leidde
inhetnajaar van 1971 totde instelling van eenNederlandseMAB-commissie.
MetdeCommissie TNOvoorhetonderzoek tendienstevanhetMilieubeheer,
werd na eengesprek daarovermet deDirecteur-Generaal voor deWetenschappen,
overeengekomen dat ingediendeMAB-projecten,alvorens voor subsidiëring bij een
derministeries tewordenvoorgedragen,aandebedoelde commissie terbeoordeling zullenworden voorgelegd.
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OverdeaanhetMAB te leverenNederlandsebijdragenbestondenal enigeopvattingen,diewarenvoorbereid doordeCommissieMens enMilieuvandeAkad.v.
Wetenschappen.
Hetuitwerkenvanprojektenkaninveel gevallengeheeldoor eeninitiatiefnemende instelling geschieden. Inanderegevallen iserdeskundigheid vanuiteenlopendeherkomstnodig. Zowerdenbesprekingenbelegdoverb.v.onderzoeknaar
de inrichting eneffectiviteitvanmilieuonderwijs,overde"mensaspecten"van
hetMAB,overonderzoek tenbehoevevanhet tropischeregenbos-ecosysteem, alsmedeover steundievanuitMAB-bronnenkanwordengegevenaaneendoordeVrije
Univ.vanAmsterdam aanvaardeopdracht totverbetering enverfijning vanhet
wereldmodel zoalsdatdoorde"ClubvanRome"isontworpen.EnigeaandeMABcommissievoorgelegdeprojektenwerdenreedsgoedgekeurd,over andereduurthet
overleg overdegrote lijnvandeinhoud ofoverdeuitvoeringswijzevoort.Helaaskon indeloopvan 1972geenuitzichtwordenverkregenover hetaanvatten
vandemeestedergereedgekomenprojekten.
Eenaantalbesprekingenvan eendaartoeaangezocht "curatorium"handelde
overwegenomtoteenschatting tekomenoveruitde landbouwvoortvloeiende
drukophetmilieu inNederland.
Als categorieënvanonderde inventarisatie tebrengenbelastendedruk kunnen
gelden:luchtvervuilende restproduktenvanmotorbrandstof enstookinrichtingen,
watereutrofiê'rendebestanddelenafkomstigvanagrarischebedrijven,buitenhet
bedrijf tredendeorganischeresten,buitenhetbedrijfrakende zwaremetalen,
alsmedebiociden,antibiotica enhormonendiehetbedrijfviade eindprodukten
ofvia anderekanalenverlaten.Debedoelde belastingen zullenvooreerstbenaderendwordengeschat,enerzijds dooruit tegaanvanhetbinnende landbouw
bekende totaleverkeerderbestudeerde componenten endekennisvandegebeurlijkhedenmetdeze componentenophet landbouwbedrijf,anderzijds door gebruik
temakenvanaangetoondehoeveelheden ineindprodukten,afvloeiend water ende
atmosfeer.
Devoorbegeleidingvande"economische evaluatie"van onderzoekwerkstukken
ingestelde commissie kreeg enkelekerengelegenheid omuitvoerigvan gedachten
tewisselenover eenaantalanalyses,die ineenvoorlopig vorm totstandgekomen zijn.Moeilijkepuntenblijken:hetrealistischweergevenvandeuit een
projektbeschrijving enuitgesprekkennaderhand op temakenverwachtingen over
heteffektvanhet onderzoek (waarbijdit effektooknog afhankelijk zal zijn
vandeaardvan d e onderzoekuitkomsten zijnrepresentativiteitvoor eengrotereof kleinere groepvanbedrijven]enookhet schattenvandeeconomischesituatiewaarin een resultaatmettertijd zalwordengeplaatst.Voordit laatste
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wordtvooreerst gewerktmet dehuidigeprijsverhoudingen.
DeProjektenadviescommissievanhet Int.Agr.Centrum kwam, ineenwatgewijzigde samenstelling,vaker enstelselmatiger bijeen.Onvolledige inlichtingen
over de inhetontvangende landheersende gedachtengang omtrent hetprojekt of
over reedsbijdevoorbereiding ervangedane hele,halve ofvermeende toezeggingenmaken snellevoltooiing van adviezennogal eensmoeilijk.Het aangevenvan
prioriteiten stuitnogal eensophetbezwaar,dat alternatieveprojektenuit de
dossiers vandeAdviescommissiewordenweggehouden opgrond van andere danlandbouwtechnische overwegingen.
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BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
Invergaderingenvandewetenschappelijke stafwerdeno.a. devolgendewetenschappelijke thema's behandeld:
-hetgroeipatroonvangrasachtigen onder invloedvan remmend werkendegroeiregulatoren
betekenisvankortstro-rassen bij granen
-management van eutroof oppervlaktewater
-plantenfysiologische achtergrondenvandeCox's-ziektebij appelen.
Bovendien kwamde staf enkelemalen bijeen terbespreking van aspectenvan het
eventueel intensiever samengaanvanhetCPO enIBS.
Met de afd.Weidebouw,Voederwinning enConserveringvanhet Proefstation
voor deRundveehouderij werden enigeuitwisselingsbesprekingen belegd,waarbij
dewederzijdse onderzoeklijnenwerdenvergeleken endevrenselijkheidvan enkele
gemeenschappelijkeactiviteitenwerd besproken.
Metvertegenwoordigers vanNederlandse instellingen,waar ecologisch onderzoekwordtverricht,werden enkelebesprekingen gehoudenover dewenselijkheid
enmogelijkheid om integaanop eenverzoekvanenkele internationale instanties om in 1974 inNederland eeneerste internationaal congresvan ecologen te
organiseren.
Het overleg tussen Stiboka,RIN, ICW,Bosbouwproefstation en IBSover een
gemeenschappelijkeaanpakvanhet landschapsecologisch onderzoek werd voortgezet.
Op 19en 20januarivergaderde dr.van der ZweepmetdeWorking Party on
Pesticides forPlant ProtectionvandeEPPO teParijs envoerde hij besprekingen
metmedewerkersvan INRA en ITCF.
Inhet kadervanhet Israël-projectbezochtprof. deWitvan 20-27 januari
deFAO teRomeendeproeven in Israël.Besprekingen vondenplaatsover de opzet
enuitvoering vanhetUNDP-project Global 5.Ditbio-meteorologischproject
voorziet inhetgelijktijdig uitvoerenvan agro-meteorologische waarnemingen
engewasproevenmetvooral nieuwe tarwesoorten onder omstandigheden waarbij de
bodem optimaal voorzienwordtmetwater envoedingsstoffen enbij natuurlijke
regenval ineenvijftal landenrond deSahara.
Op 1februari kwam dr.vander Zweep teBrusselmet hetbestuur vande
Eur.Weed Research Council bijeen,terwijl hij op 3en 4februarimet ir.de
Groot, ir.Soedarsan enMr.Cox demet onkruidonderzoekbelaste afdeling der fa.
Bayer teLeverkusen (D)bezocht.
Van9-11februari namdeheer Kempdeel aanhetcolloquium "DieMagnesiumversorgung vonPflanzeund Tier inder Landwirtschaft" teWenen.Hij heeft een
voordracht gehouden over "DieMagnesiumverzorgung vonMilchkühen inderWeidezeit".
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Dr.vander Zweepwasop 28februari teBazel (Zwitserland]voorhetdoornemenvannieuwemiddelenvandefa.Ciba-Geigy,waarnahijmet ir.W.de Groot
van 28februaritot 2maartdedoordeUniversität Stuttgart-Hohenheimgeorganiseerde"DeutscheArbeitsbesprechung überFragenderUnkrautbiologieundBekämpfung"eneensymposiumover "HerbizidenundBoden"bijwoonde.Doordr.van
der Zweepwerddaar eenvoordracht gehoudenover"DieTätigkeitdesEWRC",evenalsdoor ir.de Groot over "DieTätigkeitderniederländischenArbeitsgruppe
Unkrautprobleme indenTropen".
Samenmetdr.W. Feekes,voorzittervanhetNed.GraanCentrum,bezochten
ir.deVosendr.Dantumaop 12en13maarthet InstituutfürPflanzenbauund
Pflanzenzüchtung teGiessen,waardemogelijkhedenvanonderzoek,datbenutkan
wordenvoorde samenstelling vandeel IVvandeNCC-graanatlas,werdenbesproken.
Van 26-30maartnam ir.Th.A.deBoerdeelaaneensymposiumder Int.Ver.
fürVegetationskunde teRinteln (D),waarbij ookonderwerpenbetreffendebeschermingvangroeiïngentegenmilieuschade aande ordekwamen.
Drs.Vertregtheeftvan 24t/m 26april eenbezoekgebracht aandeLandwirtschaftliche Forschungsanstalt "Büntehof"teHannover endaar eenvoordracht
gehouden,getiteld: "ÄnderungeninKohlenhydratfraktionenvonWeidelgraswährend
eineDunkelperiode". Tevenswerdengesprekkengevoerd over analysemethodieken
ende interpretatievananalyseresultaten.
Van 1-29meivertoefde dr.vander ZweepinIndonesiëvoorhetdeelnemen
alsdocentaande 1stWeed ScienceTraining CoursevanBiotrop.
Ir.Hoogerkampbezocht inmeihetGrünland Institut teBadHersfeld en
woondedaar eensymposiumover graslandverbetering bij.
Op5en6junihield deEuropeanWeedResearchCouncil eenvergadering te
Varna (Bulgarije)onderauspiciënvandeBulgaarseAkademievoorLandbouwwetenschappen,met excursiesnaarenkelecollectievebedrijvenenproefstations.
Dr.vander Zweepwoondedezebijeenkomstbij enhield eenvoordracht overde
ontwikkelingvanhetonkruidonderzoek inW.-Europa.Verdernamdrs.vanZon
deelaanhet "Zweites Fachgespräch"over "GewässerundPflanzenschutzmittel"
teBerlijn.
Van 23t/m 29julibezochtdr.Dantumade 5thInternational Sunflower
Conference inhet Stationd'Amélioration desPlantes (INRA)teClermond-Ferrand.
Prof.deWitverzorgde inaprileenserie lezingenaandeCornellUniversity (V.St.)overTheoreticalProductionEcology.
Ir.deVosbestudeerde eensysteemvankaskoeling inBraunschweig-Völkenrodeenbezocht tijdens eenvakantiereis eenaantal instituten inZagrebwaarbij
o.m.hetonderzoekaandegraanatlaswerdbesproken.

Van 27-30augustus bezocht dr.vander Bergh hetCentred'Etudes Physiologiques etEcologiques teMontpellier vooruitwisseling van gegevens van proeven
over concurrentie tussen graslandplanten envoor bestudering van technieken voor
vegetatie-opnamen inhetveld.
Dr. Dijkshoornwoonde van 3-10 september het 3eColloque Europeen sur Ie
Controlede laNutritionMinerale etde laFertilisation bij teBoedapest voor
het houdenvan eenvoordracht envoor eenvergadering vanhetComité Permanent
waarvanhij lidis.
Van4-10september namdrs.Bodlaender als secretaris vande sectie fysiologydeelaande SthTriennial Conference vandeEuropeanAssociation for Potato
Research theNorwich (U,K.). Hijhield eenvoordracht over "Influence oftemperatureduring growth ofseed tubers on their seedvalue"enbracht verslag uit
over hetwerk van desectie.
Van 18September tot 2oktoberwaren drs.Van Zon enH.J. Rinkema inEngelandvoor eenvergelijking van dehier ingebruik zijndemethodenvoorplanktononderzoek metde inEngeland toegepastemethoden.Bezoeken zijngebracht aan een
tiental instituten en laboratoriawaar bestrijding vanwaterplanten onderzocht
wordt.
Van 19-21 september heeft drs.Vertregt deelgenomen aande jaarlijkse bijeenkomst vande Deutsche landwirtschaftliche Untersuchungs-und Forschungsanstalten teMainz.
Ir. deBoer isals leider vandedeelprojectengroepVegetatie van deNiwars
van 7-11 oktober naar deVerenigde Staten geweest omkennis tenemenvande
nieuwste ontwikkelingen in"remote sensing".Hij heeft het 8eSymposium onremotesensing ofenvironment teAnnArbor,Michigan bijgewoond eneenbezoekgebracht aan enkele instellingen, o.a. teFort Collins,Colorado.
Dr. Veenbezocht van 9-13 oktober hetEastMailing Research Station voor
eenbespreking overdeCox's ziekte ende fysiologische achtergronden daarvan.
Van 17-20oktober bezocht dr.vanAndel instellingen inEngeland waar aan
chemische groeiregulatie gewerktwordt,o.a.ARC Unit ofDevelopmental Botany
teCambridge,Jealott'sHill Research Station teBracklell,Grassland Research
Institute teHurley enA.R.C.Weed Research Organization teYarnton.
Van 2-6november heeft dr.Bakermans eenbezoek gebracht aanprof.Baeumer
ophet Institut fürPflanzenbau und Pflanzenzüchtung teGöttingen voorde eindredactie van eengezamenlijk enopuitnodiging geschreven overzichtsartikel over
plantenteelt zonder grondbewerking,dat opgenomen zalworden inhet jaarlijks
verschijnende boekwerk "Advances inAgronomy".
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OpverzoekvanhetMinisterievanBuitenlandse Zakennamdr.Alberdavan
16-25november deelaandeXlIIeWetenschappelijkeWeek teAleppo.Hij heeft
opdezebijeenkomst eenvoordracht gehoudenenmetdeskundigenuit Syriëde
opzetvanproevenendeuitwerkingvanderesultaten ervanbesproken.
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DESTANDVANHETONDERZOEKENENIGEDERVERKREGEN UITKOMSTEN
I.AFDELING PLANTENTEELT
ECOLOGISCHE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN GROENBEMESTERS

OpdezwaregrondvandeGeestmerambachthebbendegrasgroenbemestingsgewassenvooralinhettweededeelvanhetgroeiseizoenweinig geproduceerd.
Dealstoetsgewasnascheurenverbouwdeaardappelengavendaarentegenbijzonderhogeopbrengsten.Na7à8jaargraswasbovendiendeopbrengstnogrond
5 %hogerdannaslechts2à3jarenluzerneofgras.
Tot6jareningrasleggenheeftbijhoogN-niveaubijbloembollennauwelijksopbrengstverhoginggegeven.Ookdebewerkbaarheidvandezware grondbleef
onbevredigend.Hetisnuwelduidelijk geworden,datdebijdepraktijk levende
gedachte,dathetmeerdere jareningrasleggengunstig zouzijnvoordebollenteelt,isontstaandoordatmenverschillende grondsoortenmetelkaarheeftvergeleken.Menverlaatnuvoordebollenteeltdezwaardere grondenenwendt zich
steedsmeer totdelichtere,goedbewerkbare gronden,ditvooralookinverband
metdesteedsverdergaandemechanisatievandeteelt.Ophetproefveld zijnin
deherfstvanhetafgelopen jaardanookvoorhetlaatstbollengepoot.De
proefzaldaarnawordenbeëindigd.
Opdelichtere grondenontstaateensteedsgroterebelangstelling voor
teeltvaneenbodembedekkendegroenbemesteropderuggenomdezetegenverslempingtebeschermen.Ditisgoedmogelijk gebleken.
Diepmeteenmengrotorbewerkte zandgrondhadna8jaareenondergrond,
dienogevenloswasalsinheteerstejaarnadebewerkingenooknogevengoed
wasdoorworteld.Hetafgelopenjaarwerddaaromdeproefneming beëindigdmet
eenverdichtingsproef.Hiervoorwerd tien-totdertigmaalmeteentrekkerof
buldozerdoordeploegvoor gereden.Gemetenmetdepenetrometerwerd hierdoor
eenaanzienlijkeverdichtingvandeondergrondverkregen.In1973zalworden
nagegaanwelke invloedditheeftopdebewortelingvaneeninmiddels gezaaid
gewaswinterrogge.
Chemischvollevelds zwarthoudenvandegrond ondervruchtbomen lijkt,dit
integenstellingtotmechanischvollevelds zwarthouden,opdenduurteleiden
toteenlagere opbrengst.Aanvankelijkwerdeengunstige invloedvastgesteld.
Stikstofgegevenaaneenindestoppel gezaaidenzichzeer slechtontwikkeldhebbend grasgewas,vertoondenauwelijksnawerkingbijdedaarnageteeldeaardappelen.Ditintegenstelling tottijdiggezaaide goed ontwikkeldegewassengrasgroenbemestinginhetverleden.
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Ookhetafgelopenjaar lietendedekvruchtenopdegroenbemestingsproeven
weer8-10 %vanhetlichtbovendegewassendoortotaandegrondentrad geen
legeringop.Erwarenechter zoveeldonkeredagendatdeabsolute hoeveelheid
totdegronddoorgedrongen lichtteweinigwasvoordeondervruchten.Daardoor
verdwenennietalleendeklaversnaeengoede opkomst,maarinvele gevallen
zelfs Italiaansraaigras.
OpeenderproevengavendehogereN-bemestingenendichter zaaien lagere
opbrengstenbijwintertarwe.Inbeidegevallenwerdditwaarschijnlijkveroorzaaktdooreenhevig optredenvanafrijpingsziekteninvooraldedichtewelige
gewassen.
GEDRAGVAN THERMISCH BEHANDELDE GEWASSEN

Hoewelstomenophetooggeenofaanvankelijkeentijdelijkkleinnegatiefeffecthadopdestandvanluzerne,bleekdeopbrengstnastomentochmerkbaarongunstigtezijnbeïnvloed.Wederomvielhetopdatvooral gedurendedezomerde
gestoomde luzerne aanmerkelijkmindervergrastedaneenonbehandeldgewas.
Bijhetstomenvaneenaantaldaartoe speciaal aangelegdemonoculturesvan
onzeweidegrassenvielhetop,datruwbeemdgras bijhetmaaienvanhetgestoomdegewasveelmoeilijkheden opleverdedoordathetgewasplattegendegrondging
liggen.Bijalle soortenwashetgestoomdegedeelte laterinhetseizoenmeer
openenbijdesoorten,dienahetstomennoghalmenvormdenwashetaantalhiervanopdegestoomdegedeeltengeringer.
Opin1971gestoomdblijvend graslandkonin1972geenofeennauwelijks
nadelige invloedvanhetstomenopdeopbrengstwordenvastgesteld.Ineengevalgafhetstomen zelfseengunstigenawerkingopdeopbrengst.
VASTEGRONDSTEELT VAN AKKERGEWASSEN

Hoeweldehergroeivankweekinhetvoorjaarvan1972dooraugustus-bespuitingenweer sterkwasgeremd,werktegeenmiddelditmaal afdoende.Ditwasbij
eenenkelmiddel eersthetgevalnaeentweedebespuiting omstreeks eindoktober.
Decombinatievanaugustus-bespuitingmetGramoxoneenteeltvaneenbladrijk
stoppelgewaswerktewelgunstigmaarwasditmaalooknietgeheelafdoende.Wel
afdoendebijmaiswastijdigetoepassingvan2kgatrasininhetvoorjaar.Na
debespuiting inaugustus.Almetalverliepdekweekbestrijdingopkleigrond
inhetafgelopenjaar teleurstellend. Inmiddelsopzandgrondbegonnenproeven
duideneropdatdaardekweek gemakkelijkeristebestrijden.
Insamenwerkingmetdeafdeling LandbouwscheikundevandeLHwerdenvan
eenvelejarenbestaand proefveldopzandgrond ingrotebuizenongestoordepro-

fielenopgenomenvanwelennietbewerkte grond.Metbehulpvanradio-actieve
PwerddeP-opnameuitboven-enondergrondbestudeerd.Opdeongeploegde grond
bleekdewortelactiviteit indetoplaagbijberegening opvallend grotertezijn
danindesteeds geploegde grond.Bijwatertoevoervanbenedenwashetverschil
minder groot.Ditallesbevestigthetreeds eerdervastgestelde wortelbeeld.
DeafdelingBodembiologievanhetRINbestudeerdeopenkeleproefveldende
wormpopulatie indebovenste30cm.Indeonbewerkte grondwerdendrie-àviermaal zoveel regenwormenaangetroffenalsindebewerkte.Helaaswerddediepe
verticale gangenmakende soortLumbricusterrestris slechts zeersporadischaangetroffen.
Degranen zijnin1972overhetalgemeenopdevastegrondminderwelig
gegroeidendaardoorookminder gelegerddanopdegeploegde grond. Gemiddeld
wasdeopbrengst echter gelijk.Hetafgelopenjaartradvooralopdebewerkte
grondeensoms zelfs sterknegatieve stikstofreactieop.Alsvoornaamsteoorzaakkunnendesomshevig opgetredenafrijpingsziektenwordenaangewezen.Erwtenhadden zeersterktelijdenonder sterkeonkruidontwikkeling,vooralopde
bewerkte grond.Opêénproefveld ledensuikerbieten sterkvanhetopéên zetten
directnaBetanalbespuiting.Ditvooralopdeonbewerkte gronddoordedaar
aanwezigestroresten,diedejongeplantjes extrabeschadigden.Betanal-bespuitingwordt echterdoorbietengoedverdragen,mits zedaarnaminstenseenweek
rust krijgen.Ookhetafgelopenjaarledendebietenopbewerkte grondveeleerdereninsterkermatevandroogtedanopdeonbewerkte.Deonbewerkte grondgaf
danookdehoogsteopbrengst.
Inhetafgelopenjaarwerdvoorheteerstwaargenomendatzomertarwe,gezaaidineendikke laagrestenvanmaisplanten,welgoed opkwam,maardatdaarna
veleplantjesverdwenenenderest zichminder goedontwikkelde.Ofhier sprake
isvantoxische stoffenofvanplaatselijk ontstanegrote stikstofarmoedekon
nognietworden achterhaald.
POTENTIEEL SCHADELIJKE ELEMENTEN IN HET MILIEU VAN CULTUURPLANTENEN HUISDIEREN

Het toenemend aantalvermeldingenvankopervergiftigingbijschapen(o.a.
door krachtvoermetkoperbevattendemineralen,weidenopmetvarkensmestbemestepercelen,onderhoogspanningsleidingenenopdoor industriëleverontreinigingbesmettepercelen)gafaanleiding toteenuitvoerige literatuurstudie
opditterrein.InNederland zijndeS-gehaltenvanhetruwvoerbelangrijkhogerdanveelal elders.Onderonzeomstandigheden zalModaardooreengeringer
verlagend effecthebbenopdeCu-statusvanhetdier. (Anderzijds geefteente
hoogMo-gehalte inhetrantsoenrisicovannierbeschadiging.
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Uitvoerige oriëntatie vond plaats omtrentdelandbouwkundige aspectenvan
het element cadmium,dateensteeds groter bedreiging gaatvormenvoordevolksgezondheid. Cadmium blijkt,vergelekenmetdemeeste andere elementen sterker
tewordengeaccumuleerd inplant endier.Ditmaakthet-mede geziendereeds
genoemde gezondheidsaspecten -gewenstvanlandbouwkundige zijdeattenttezijn
ophet(diffuus)binnendringenvanditelement inhet landbouwproductieproces
via afvalstoffen,diealsmeststofworden aangeboden,verbrandingsgassenvan
fossiele brandstoffen, slijtagevanbandene.d.Zowerd reedsvastgestelddat
het slibvanbepaalde zuiveringsinstallaties zeerhogeCd-gehaltenheeft.Het
isvangrootbelangnategaanwelke invloed aanwendingvandergelijk slib
heeftophetCd-gehaltevandeplanten.Deoriëntatie isdanookaanleiding
gewordentothetbeginnenvaneennieuwproject overdezematerie (nr. 466).
MINERALE VOEDING (MACRO-ELEMENTEN) VAN WEIDENDVEE

Eeninhetbeginvanhetjaar genomenbalansproefmethoog produktieve
koeienopCl-armerantsoenen leverdedebenodigde aanvullende gegevensvande
Cl-behoeftevanmelkkoeien tekunnen vaststellen.
Hetonderzoek naardeMg-voorziening vanmelkkoeien tijdensdestalperiode
heeft reeds vóórpublikatievanderesultaten geleid totverhogingvanhetMggehaltevankrachtvoeders voormelkvee.Debetrokkenpublikatie zaloverigens
begin 1973verschijnen.Hetzelfde ishetgevalmetdepublikaties overhetonderzoek naardemagnesiumresorptie bijmelkkoeienopdiverse rantsoenen.
Devoortgezette bewerkingvanlitaratuurgegevens eneigenmateriaal over
deCa-enP-voorziening vanmelkvee leiddebijbesprekingen indeCommissie
MineraleVoeding RundveeTNOreedstoteenherzieningvanhetstandpuntt.a.v.
deCa-enP-behoefte.Destudiebleekookvanbelang i.v.m.hetprobleemvan
P-overschotten door organischemest.Erwerd eenmethodeuitgewerkt omopeenvoudige wijzeuitdeverwerkte hoeveelheden krachtvoerdeP-uitscheiding door
dediverse soorten landbouwhuisdieren teberekenen.Uiteenflink aantalgeanalyseerde krachtvoermonsters bleekdatdooraanpassingvanhetP-gehaltein
krachtvoeders aandebehoeftevandediverse P-overschotten aanzienlijk kunnen
worden gereduceerd.
Tenbehoevevanhettebeginnennitraatonderzoek (zienieuwprojectnr.
465)werdapparatuur ontwikkeld voordeautomatische registratievandevoederopname,hetdrinken,hetherkauwenetc.doorrundvee.
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GROEI- EN VERMEERDERINGSZWAKTE BIJ GRASLANDPLANTEN

Nemafosbehandelingvoor elke snedegafbijdeeerste snedeeengeringeopbrengstdaling,bijdeoverige snedenechtereenaanmerkelijk grotere opbrengstverhoging.Wanneernadeeerste snedemetdetoedieningwerdbegonnen,werdde
opbrengstverhoging steedsverkregen.Ditalleswijsterop,datalshetNemafoseffecteendirect effectopdeplantis,ditgebondenisaanhergroeinaoogsten,
ofdatalsheteffectberustophetuitschakelenvanéénofmeerparasieten,dezepasschadeveroorzakennadeeerstesnede.
Deopbrengstverhoging gingvrijwel steeds samenmeteenevenredig groter
aantal spruitenenbladerenperoppervlakte-eenheid.Diverse anderemiddelen,
waarvanbekend isdatzeonderbepaalde omstandighedenhetuitlopenvan zijknoppenkunnenbevorderen,gavenheteffectniet.Erwordtnudanookweer
overgeheld totdegedachte,datNemafoséénofmeer schadelijke parasieten
doodtendatdegrasgroeidaardoorwordtbevorderdmetalsgevolgdaarvanbetereuitstoeling endevormingvanmeerbladeren.Daargeenverbandwerdgevondenmethetaantalparasitaire aaltjes,wordtnugedachtaanéénofmeer
schadelijke insekten.Ditmededoorookinhetbuitenland verkregenaanwijzingenindezerichting. Inhetverdere onderzoek zullendanookinsekticiden
wordenopgenomen.Indekaskonhetverschijnsel nooitwordenverkregenbij
potproeven.Hetluktewelwanneerhetgraswerd geteeldopgrote asbestbakken.
Opproefvelden,waareendoordeSVPgekweekte aaltjesresistentewitte
klaverwordtvergelekenmethetniet resistenterasCultura,tradinhetafgelopenjaareenminofmeer sterkeachteruitgangvanCulturaop.Ditondanksdat
in1971deaaltjespopulatienogzeergeringwas.HetSVP-rashandhaafde zich
goed.
FACTOREN IN DE PLANT DIE HAAR GEDRAG IN DE GRASMATBEPALEN

Uitdepraktijkkwamendiversevragenomtrenthetgedragvanveldbeemdgras.
Aanleiding vormden teleurstellende resultatenindelaatstejarenbijdezaadteeltvandezesoort.Opmeerderepercelenenbijdiverserassenwasdehalmvorming onvoldoendeofbleef soms zelfs geheel achterwege.Hetgewaswordt
steedsmeer gezaaid onderdelaat,hetveldruimendedekvruchtwintertarwe,en
werdbovendienindeafgelopen zachteherfstenmeermalen sterkaangetast door
meeldauwenandere schimmelziekten.Daarnaastisbeïnvloedingdoordechemische
middelen,waarmee tarwe-opslag,tuintjesgrase.d.wordenbestreden,nietuitgesloten.Tengevolgevanditsamenspelvanfactorenontstaanplanten,diezowel
boven-alsondergronds beeldenvertonen,welke afwijkenvanmeer"normale"
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gewassen.Welkegevolgendeze "afwijkingen"hebbenvoordeverdere ontwikkeling
vandeplanten valtmoeilijk tezeggenwegenshetontbrekenvandenodige kennis omtrentde"normale"ontwikkelingvanveldbeemdgrasendeinvloed,diede
uitwendige omstandigheden daarop hebben.Voortbouwend ophetgeen reedsuitde
literatuur bekend iszaldaaromaanhetgewasveldbeemdgras indenaaste toekomstmeer aandachtworden besteed.
DE GEAARDHEID VAN GRAS EN HET VOEDINGSNIVEAU VAN WEIDENDVEE

Bijdesystematische bewerkingvandeverkregen gegevens omtrentdeopnemingvanvers gras door rundveeenschapenisdereeds eerdervastgesteldeinvloed vanhet(stal-)klimaatopdeopneming steeds sterker naarvorengekomen.
Vooralopzonnige dagen,wanneerdetemperatuur door instraling indeproefstal
relatiefhoog opliep,lietdeopnemingtewensen over.Onder dergelijke omstandigheden speeldedeinvloedvandegeaardheidvanhetverstrekte graseenminder
groterol.
Dehoeveelheid water,dienaasthetverse graswerd gedronken, liepopdergelijke dagenooksterkop.Inditopzicht kwamenerechternogal groteverschillentussendedierenvoor.Deaanwijzingen,dathierbij erfelijke factoreneen
rol spelen,worden steeds sterker.Bepaalde eeneiige tweelingendronken steeds
meerdanandere,onafhankelijkvandeaardvanhetgrasdatwerdverstrekt.
Erwerdookeenverband gevonden tussendebotanische soort gras,diewerdverstrektendehoeveelheidwaterdiedaarnaastwerd gedronken.Zodronkendedierendietimotheekregen,praktisch steedsmeerensoms zelfsveelmeerdanhun
tweelingzusters,dieEngels raaigras kregen.Ditondankshetsystematisch hogere
droge-stofgehaltevanEngels raaigras.Daardehoeveelheid opgenomen droge stof
bijbeide soorten ongeveer gelijkwas,werdbijtimotheemethetgrasreedsmeer
water opgenomen.
INTERACTIE TUSSEN BOVEN- EN ONDERGRONDS MILIEU VAN DE P-LÄNT

BijhetCox's-ziekteonderzoekwerden inhetafgelopenjaarookandere
entcombinatiesenongeënte onderstammenbetrokken.Bijdecombinatie Golden
Delicious/M9endeenkeleM9wasdegemiddelde groeivandewittewortelsgelijk,bijdeCox's-ziektegevoelige combinatie Cox's/M9waszeechter geringer.
Ookbijdegevoelige combinatie Cox's/M26wasdewortelgroei geringerdanbij
de enkeleM26.DewittewortelsvanGD/M2,Cox's/M2enM2groeiden beduidend
langzamerdandievanM9enM26.Erwasbijdeeerstedrie echter geengroeiverschilenzezijnongevoelig voordeCox's-ziekte.
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Erwerduitvoerig aandacht besteedaaneeneventuelerolvanhetauxine14
14
gehalte indewortel.Metbehulpvanradio-actieveNAA- CenIAA- Ckonwordenaangetoond datdeentgeenbarrièrevormt voorhetauxine-transport.Hoewel
nognietalleanalyses gereed zijn,wijzendeeersteresultatenvandirectebepalingvanhetauxine-gehalte inhetworteistelsel erop,datditzeer hoogis,
ookinopvoedingsoplossing gegroeidewortels.Hetisechter nietwaarschijnlijk
datalle gevondenauxine fysiologisch actief is.Reactiesvanwortelstelselsop
toevoegingvanauxinenofanti-auxinen indevoedingsoplossing suggereerteen
bijzonder laag endogeen auxine-gehalte,watovereenkomtmetdemorfologievan
hetworteistelsel.Bespuiting vanbomenmetTIBA,eenbekende remmervanauxinetransport,leiddeniettotveranderingen ingroeisnelheid vandewortels.
Deexperimenten bevestigdendeuitEngeland gemelde grotere gevoeligheid
voorCox's-ziektevandecombinatie Cox's/M26.Ditkanhetonderzoek vergemakkelijken.
VEZELIGE BESTANDDELEN IN PLANTEN

Plaatsingvanplantenbijuiteenlopende lichtintensiteiten induceerdebij
Engels raaigras verschillen intreksterktevanhetblad indiezindatmeer
lichteengrotere treksterl'tegaf.Ditsuggereertdatmeer koolhydraten leidt
tot grotere skierenchymvorming endaarmee totgrotere treksterkte.Dezesuggestiewerdnogversterkt wanneer parallel aandegradiëntvande lichtintensiteit
eentemperatuurgradiënt werd aangebracht.Deverschillen intreksterkteverdwenendan.Dehogere temperatuur zoudeademhalingbijdehogere lichtintensiteit
zodanig vergroten,datdeverschillen inkoolhydraatgehalte tengevolgevande
lichtverschillen zoudenworden genivelleerd.
Bevestigingvandeze gedachtewerd gezocht doorplantentelatenopgroeienbij
zowelveel licht ineenlage temperatuuraisbijweinig lichteneenhoge temperatuur.Erzoudendanplantenmoeten ontstaanmetgroteverschillen intreksterkte.Ditbleekniethetgevaltezijn,despecifieke treksterktewasbij
beide groepenplantengelijk....
Gedurendehetgehele onderzoek warendeopeenzelfde tijdstipnaverschillendegroeiomstandighedengemetenverschillen intreksterkte steeds beduidend
geringerdandeverschillen tussenopdiverse tijdstippen gedanemetingen.
Ditwasaanleidingdeouderdomvandeplanten intensiever inhetonderzoekte
betrekken.Deeerste resultatenwijzenuitdatdelengtevandeperiodevan
ongestoorde groei tussenafsnijdenenbepalingvandetreksterktevangrote
invloed is.Tussentijds afsnijdenvanhetgewasmaakthetmogelijkdespecifieke treksterkte sterkteverlagen.Tevens bleekernaeenperiodevanonge-
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stoorde groeivanenkelemaandeneenverschil inspecifieke sterksterktete
bestaan tussenophetzelfdemoment volgroeide bladerenvanoudeenjongespruitenaandezelfdeplant.Hetlijkt eropdathiermee eindelijk eenmeer belovende
weg isgevondenindeze totnutoeweinig doorzichtigematerie.
INVLOED OP DE PLANTENGROEI VIA DE WATERHUISHOUDING

Wathetherstelvandegroeivanmais betreftbijblootstellingaanlage
worteltemperatuurbleekhetverschil temakenofdeplantenvoordienbijeen
hogeoflage lichtintensiteit waren opgegroeid.Ookdelichthoeveelheid tijdens
deblootstelling speelteenrol.Bijeenhoge lichtintensiteit konnaenige
dageneenaanmerkelijk hogerkoolhydraatgehalte indemeristematischeweefsels
wordenaangetoond danbijeenlage lichtintensiteit.Ditwijsteropdathet
herstelvandelengtegroei inderdaadhetgevolg isvaneenosmotische aanpassing.Ditkonbovendiennogworden bevestigd doorviadezgn.Shardakov-methode
dewaterpotentiaal indemaisbladeren zelftevervolgen.
Verwijderingvanhetprimairewortelstelsclbijmaisplanten inhet8ebladstadium geeft aanvankelijk eenzeer sterke reductievandelengtegroeivanhet
blad.Ertreedt echter zeer snelherstelop.Ditwijsteropdathetprimaire
wortelstelselbijdatgroeistadiumnogweleenactieverolspeeltbijdewateropname,maardatdezerolsnelkanworden overgenomendoorderestvanhetwortelstelsel.
Uitvoerige aandachtwerd inhetafgelopen jaarbesteedaandeinvloedvan
detemperatuur rondhetmeristeemopdelengtegroeivanmaisbladeren. Duidelijk
konvastgesteld wordendatdewaterhuishoudingvandeplant hierbij geenrol
speelt,maardathieruitsluitend sprake isvaninvloedvandetemperatuurop
debiochemische processeninhetmeristeem.Deoptimale (meristeem)temperatuur
blijktbijmais vrijhoogteliggen (ca.27 C ) .
Locale koelingvandeplantenbovenhetmeristeemgafsterkere remming
naarmatedetemperatuurverderwerd verlaagd.Naverwijderingvandekoeling
tradeengroei-explosieop,dieweer groterwas,naarmatedeaangelegdekoelingstemperatuur lagerwasgeweest.Ditwijst eropdatbijeendergelijke remming
nietdeceldelingmaardecelstrekking inhetgedingis.
BEHEERSING MINERALE SAMENSTELLING VAN GRAS

Uitdeverwerkingvandebotanische analysesvanproefveldenwaarop over
eenreeksvanjaren sterkuiteenlopende kalibemestingenwaren gegevenbleek,
datdeze bemestingenpraktisch geen invloed haddenopdebotanischesamenstelling.Weltradensomsvanjaartotjaar aanzienlijke schommelingenopindesa28

menstelling. Deze konden echter geheelworden toegeschreven aandeinvloedvan
deweersomstandigheden.
Deovergang naareenaanzienlijk grotereproduktiesnelheid omstreeks eind
mei,diebijgevernaliseerd Engels raaigras reeds eerderwerd geconstateerd,
konookditjaarweer duidelijk wordenvastgesteld.Ooknuweer gingdezeovergang samenmeteenduidelijk waarneembare verandering indestructuurvanhet
gewas.Nochdeze structuurverandering,nochdeovergang naareengrotereproduktiesnelheid tradenopbij'netnietgevernaliseerde endusniettotbloeiwijzevormingkomende gewas.
Nadat eerder inhetseizoeneenproef overdeinvloedvankunstmatig veroorzaakteuiteenlopende gewasstructurenverlorengingdooreenhardnekkige
schimmelaantasting geluktehetlaatindeherfst alsnogeendergelijkeproef
tenemen.Bijdeindetijdvanhetjaarminder gunstige lichtomstandigheden
brachteengewas,datdebladerenvrijkonlatenhangen,ruim 10 %meer droge
stofopdaneengewaswaarvandebladerenkunstmatig ineenminofmeerverticale standwerden gehouden.Dehoeveelheid licht,dieinbeide gewassentot
aandegrondkandoordringen,vertoondemetdetijdnagenoeg precies hetzelfde
verloop.

II. AFDELING ONKRUIDONDERZOEK
ONKRUIDBESTRIJDING IN DE TUINBOUW

Indelanglopende boomgaardproevenwerd vooral aandachtbesteed aanhet
voorkomenvandenuvelejaren toegepaste middelen inhetprofiel.
Inappelboomgaardenwerd totnutoegeenopbrengstvermindering vastgesteld.
Indeproevenmetperenechter gavendeuracil-verbindingen eennadeligeffectopdeproduktietezien.Bijappels beginnenopeenaantal percelenherinplantproblemenvoor tekomennabromacil-behandeling.
Degrasremmingsproeveninboomgaardenwerden afgesloten aangezien zich
geennieuwe perspectievenbijditonderzoek voordoen.
Aanhetonderzoekprogramma werden geennieuwepunten toegevoegd inverband
methetverblijfvanD.vanStaalduine inIndonesië.
ONKRUIDBESTRIJDING IN AKKER- EN WEIDEGEWASSEN

Indegraszaadteelt konhetditjaar,inaansluiting aanhetdoor IBSen
PAverrichte onderzoek,komentoteentoelatingvanmethabenzthiazurenvoorde
bestrijdingvanstraatgras inveldbeemdgras.Deselectiviteitvanditmiddel
bleek opnieuw groter tezijndanvandiuronenbuturon.
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Het schemaTCA-methabenzthiazurenlijktvoorveldbeemdhetmeestveilige
tezijnvoordeoplossingvanhetinomvang toenemendeprobleemmetgraanopslag.Deinzaaivangrassenonder granenvereistgrote'aandachtbijhetonderzoeknaardebestrijdingvanmonocotyleonkruideninallegrassoorten.
Het ervaringopdoenenkarakteriserenvannieuwe onkruidbestrijdingsmiddelenwerdineenafzonderlijkprojectgeconcentreerd.Voorblauwmaanzaadbleek
bentazonenvoorkoolzaadpropyzamideencarbeetamidemogelijkhedentebieden.
Voordechemischebestrijdingvanaardappelopslagblijkennoggeengoede
selectievemogelijkhedentebestaanenmoetvoorlopignoghetaccentopcultuurmaatregelengelegdworden.
BIOLOGIE EN BESTRIJDING VAN RIZOOMVORMENDE GRASSEN

Doorhetverblijfvanir.deGrootinIndonesië,tenbehoevevanhetonkruidonderzoekvandeBiotrop-organisatie,werd enigonderzoek overdegroei
vanverschillende klonenvanImperatacylindricainBogorvoortgezet.Ookwerd
medegewerktaaneenprogrammavandeinventarisatievanrijstonkruiden.
HET BEHEER VAN WATERVEGETATIES EN DE CONSEQUENTIESDAARVAN

Deproevenmetdeherbicidendiuron,terbutryn,ametrynenatrazinwerden
afgeslotenmeteenConceptverslagvoordeWerkgroepWatergangen.Dealgemene
conclusieisdathetaanvankelijkveelbelovende terbutryn zichslechtsvandiurononderscheidtineenaantalgeringekwantitatieve aspecten.
Inmodelmilieus incontainers iseenbegingemaaktmeteenmeerjarigestudievandeinvloedvanmechanischeenchemischebestrijdingopbekendeecosystemen. Deeersteervaringenmetdezetechniek zijnveelbelovend.
Onderzoekmetdenaaldwaterbies isgerichtophetverkrijgenvanzoden
vandezeopzichzelfinwater geenlastveroorzakendeplant.Allereerstwordt
hierbijeenoriënterende studiegemaaktvandevestigingvandesoort.
Zeerhoopgevenderesultaten zijnverkregenuitproevenmetdegraskarpers
inslootmodellenvandeOrg.Verb.BinnenvisserijteBeesd.Hetvraatpatroon
vandevislaatweinigvoorkeurvoorbepaalde soorten zien.Problemenmet
blauwalgengroei t.g.v.degraskarpermestkwamennietvoor,planktonsamenstellingveranderdenauwelijks inkwantiteitensamenstelling.
DYNAMIEK VAN LEVENSGEMEENSCHAPPEN IN HEI ZOETE WATER EN DE INVLOED VAN MILIEUVERSTORINGENDAAROP

Inveldobjectenenproefbakkenwerdencirca1000monsters genomenenonderzocht,doorhetscheikundig labuitgebreidopchemische samenstelling,door
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ons zelfopmakrofauna,planktonenbenthos.Debemonsteringstechniekwerdop
eenkwantitatiefvergelijkbarebasisgebracht.
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK IN VERBANDMET HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN

Overhetvergelijkend onderzoek overdeinvloedvanherbicidenopverdampingenfotosynthesewerdeenmanuscriptgereedgemaakt.Sommigeproduktenen
toepassingenonderdrukkendeverdampingingelijkeofietssterkerematedande
fotosynthese, anderedefotosynthesemeerdandeverdamping.
Watbetreft invloedvandeconcentratievanherbicidenindevoedingsoplossingopdefotosyntheseremmingbleekvoor simetontegeldendatdelog.vande
snelheidvanremming evenredig toeneemtmetdelog.vandeconcentratie.
Onderzoek overdeinvloedvandelichtintensiteitv66rennâdebehandelingmetherbiciden leiddebijverschillendemiddelenenregimestotuiteenlopenderesultaten.Ditwasookhetgevalbijonderzoekoverdeinvloedvande
temperatuurbijbladbespuitingenmetherbiciden.
Onderzoek overdeinvloedvandechemische structuuropdeinactiveringvan
ureumverbindingenindetarwerassenCariboenManellagafinteressantegegevens over somsuiteenlopende reactiesbijderassenopverschillendesubstitutiesaandefenylringofN'-stikstofvanfenuron.
BEÏNVLOEDING VAN DE ONTWIKKELING VAN OVERBLIJVENDE GRASSEN MET GROEIREGULATOREN

Hetbleeknogsteeds onmogelijk indekasenklimaatcellenopgekweektveldbeemdgraskunstmatig tevernaliseren.
Bij toepassingvangroeiremmendestoffenopjonge (kiem)plantenbleekde
bevorderdeuitstoelingniettotversneldevestigingteleiden,alsgevolgvan
eentesterkevertragingvandetotalegroei.
Deinhetveldvaakwaargenomen schadebeeldenmetgroeiremmersalsNHen
6-Azauracilwordeninkasproeven zeldenwaargenomen.Nagegaanwordt inhoeverre
hiereenverbandvaltteleggenmetdeophopingvankoolhydraten.Degevoeligheidvaneenaantal cultivarsvanveldbeemdgrasvoorverschillende remstoffen
bleek aanzienlijkuiteentelopen.
HET GEDRAGVAN HERBICIDEN IN DE GROND

Debemonsteringvanprofielenvanmeerdere jarenmetherbicide behandelde
boomgaarden leverdeop,datdiuron,simazinenatrazinvooralwerdenaangetroffenindebovenste20cm,dochdatbromacildieperwerd geconstateerd. InsamenwerkingmethetLIOwerdeenvergelijking gemaakt tussenbiologischeengaschromatografischeonderzoekmethoden.Debepalingenblijkeninhetalgemeengoed
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vergelijkbaar,degevoeligheidsgrensvandebepalingmetdegaschromatograaf
ligtechter iets lager.
Propyzamideblijktvooral indebovenste5cmvandegrondtewordenaangetroffen,ooknalangeretijd.Inherfsttoepassingenisgeblekendatditmiddeleenzeer langdurigepersistentieheeft.
PRODUCTIVITEIT VAN JONG GRASLAND

Goedevorderingenwerdengemaaktmethetvoorpublikatiegereedmakenvan
het indertijdopeenuitgebreideproefveldserieverzameldemateriaal overde
waardevanoudt.o.v. jonggrasland,vanblijvend t.o.v. tijdelijk graslanden
vanverschillendewijzenvanbovengrondverwerking inhetprofielbijherinzaai.
Indegraslandinzaaiproeven,waarinEngels raaimeteencomplexmengselvergelekenwordt (B5)doet zichdelaatstejaren,vermoedelijk door laatmaaien
enweideneensterkeuitbreidingvandekweekvoor.
BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE GRASLANDPLANTEN

Erwerdvooral aandachtbesteedaandereactievaneenaantalklonenvan
kweek t.o.v. dalaponinkasproeven.Eeninterprovinciale serieoverkweekbestrijdingisbeëindigd;dehierin getoetstedalapon-methodewordt thans inde
praktijkopgroteschaaltoegepast.
AANLEG EN BEHEER VAN WEINIG PRODUKTIEVE BERMVEGETATIES

Deproef-enpraktijkobjectenmetinzaaivantraag groeiendebermgrasmengselsopsterkverschraaldeprofielengevengoede resultaten.Bijhettegengaan
vandeverstuivingwerdenmethetverspuitenvancompost zeergoede,deaandachtvandehandel trekkenderesultatenbehaald.
Deproevenmetinzaaivananderegewassen,zoalsheideenkruiden,blijvengoederesultatengeven.
MetdemedewerkingvaneenaantaldistrictenvandeRijkswaterstaat over
demaaifrequentievanwegbermenwerddeminder frequentewijzevanonderhoud
reedsdoorvelenindepraktijk geïntroduceerd.
III.AFDELING FYSIOLOGIEENECOLOGIE
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN PRODUKTIEFACTOREN

Detechniekomdestructuurvaneengrasgewasmetbehulpvankleurstofbespuitingenteanalyserenisverderuitgewerkt.
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Dooreengekniptezodeineeneternietbakineenwekelijkseopeenvolgingmet
verschillendekleurstoffentebespuitenkonbijeenlaagsgewijzeoogstnaeen
groeiperiodevanvierwekenaandehandvanhetaantalkleurenopdebladsegmenteninelkelaagdeleeftijdsopbouwwordenvastgesteld.Integenstellingtot
deverwachtingkonnietwordenaangetoonddatmethetvoortschrijdenvanhet
seizoendestructuurverandertindiezindatdandejongstebladerenvrijsterk
doorouderewordenoverdekt.Indeproevenopbakkenkonditnietwordenaangetoond.Welwerdopdezewijzezichtbaardatindewarmerezomermaandendebladerendieindeeersteweeknahetafknippenwarengevormdnaeenperiodevan
vierwekenvrijwelnietmeerterugtevindenwaren.
Uitfotosynthesemetingenaaneengrasoppervlakvan2m teveldekonwordenvastgestelddatdezemethetvoortschrijdenvanhetseizoenwelduidelijk
teruglooptevenalsditookmetdegroeisnelheidhetgevalis.Nudeleeftijdsopbouwvandezodehiervoornietverantwoordelijkwordtgesteldwordtgedacht
aanveranderingenindebladstandresulterendineenplattergewasindetweedehelftvanhetseizoenofaaneenterugganginfotosynthesecapaciteitvan
deindividuelebladeren.Inderdaadkonwordenaangetoonddatdefotosynthese
ongeveermet30Ikanwordenverminderddooreengewasmetvrijverticaalstaandebladerenmetbehulpvanwijdmaziggaasietsplattedrukken.Uitparallelle
proevenbleekdatbijeendergelijkebehandelingookdegroeisnelheidminder
wordt.Daarnaastzijneveneensaanwijzigingenverkregenoververanderingenin
defotosynthesecapaciteitvandeafzonderlijkebladeren.Eenenanderzalin
hetkomendeseizoenmeersystematischwordenonderzocht.
Eenanderfacetwaaraanverdereaandachtzalmoetenwordenbesteedishet
feitdatbijeenoudezodedegroeisnelheidvrijplotselingtotnulwordtgereduceerd,terwijldefotosynthesesnelheidvrijwelnietblijktteveranderenin
demeestegevallen.
HET AARDAPPELONDERZOEK

Hetonderzoeknaardebeïnvloedingvandeknolopbrengstmetbehulpvan
groeibeïnvloedendemiddelenisvoortgezet.Eenaantalstoffen(B9,CCC,Ethrel)
isinstaatbijeengelijkblijvendetotaledroge-stofopbrengsteenverschuiving
indedistributietebewerkstelligenzodanig,datdestengelskorterwordenen
deknolopbrengsthoger.Eendergelijkeverschuivingtreedtdoorgaanshetduidelijkstnaarvorenbijvroegerooiïngen;naderhandkaneenhernieuwdeloofgroei
devoorsprongindeknolopbrengsttenietdoenofzelfsinhettegendeeldoen
verkeren.Hetisinditverbandvanbetekenisomoverdeoorzakenvandezehergroeibetergeïnformeerdtezijn,evenalsoverdeuitwerking.Insommigegeval-
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lennamelijk kan eenkunstmatig geïnduceerde hergroei ooktot eenverhoging van
deknolopbrengst leiden.Gezien de effectendiegroeibeïnvloedende middelenop
deontwikkeling endaarmee opdeopbrengst kunnenhebben,ookvanandere gewassen, zal ineennieuwprojectmeer indetail opditmechanisme worden ingegaan.
Eenaantal chemischemiddelen isook instaat dekieming vanhet pootgoed
tebeïnvloeden. ZoblekenGAenrindite zowel deopkomst alsdegroei tebevorderen endikwijls ookhet aantal stengels per knol.Heteffect opde knolopbrengst was ookhierweer zichtbaar indevroege rooiïngen.Daarnaast hebben
deze stoffen (rindite,CS ? , Ethrel)doorgaans ook eenkiemrustbrekendewerking.
HET GRAANONDERZOEK

Eenpoging om een seriemodernewintertarwerassenuit eengroot aantal
landentevergelijken naarproduktieniveau en ecotype kwam onvoldoende tot zijn
rechtdoor eenongekend hevige aantasting door schimmelziekten.Het bleek niet
mogelijk hiertegenmetbespuitingen involdoendemateoptetreden.Metbespuitingen laghetopbrengstniveau vooralle rassenvrijwel gelijk, namelijk
op 7500kgper ha.Zonderbespuitenwaren deopbrengsten tenminste 1500kg lager.
Duidelijkeverschillen inecotype tradennietnaarvorenbijdebespotenobjecten.Dezelfde serierassen isook inandere landenbeproefd,echter zonderbespuitingen tegenschimmelziekten. Hierdoor wordendezeproeven,diet.b.v.de
N.G.C.-graanatlas werden genomenmoeilijk interpreteerbaar omdatnude resistentie tegenschimmelziekten sterker naar vorenkomt danmogelijke verschillen
inaanpassing aanbepaalde ecologische omstandigheden.Hierom zal voorgesteld
wordenhet experiment teherhalenmetbespuiten tegen schimmelaantastingen.
Gehooptwordt datdandeaantastingenwatminder hevig zullen zijn zodatmet
mogelijk ookeffectievere middelen een ziektevrije opbrengst kanwordenvergeleken.
Eennieuw typegroeiremmer,RH 531,gafbij zomergerst reeds ingeringe
hoeveelheden eenstengelverkorting. Wel tradhierbij zowel inkas-als inveldproevendikwijls aardeformatie op.Ondanks ditverschijnselwas de opbrengst
vanhetbehandelde gewas inveldproevenhogerdanvandecontrole dank zij een
geringere en latere legering.
Bijmaiswerd hetonderzoeknaar kouderesistente rassenvoortgezet.Een aantal
selecties hieropuit zowel Zuid-Amerika alsCanadablekennietbeter te zijn
danhetNederlandse standaardras CIV 326ofselecties vandeSvP.
Doordatdemodernemaisrassenperplant eengeringerbladoppervlak bezitten
dandeoudere rassen leek eenbeoordeling vandegeadviseerde standdichtheid ge2
wenst. Inderdaad bleek duidelijk datdenormvan 7plantenperm opgevoerd
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dienttewordentot10plantenperm .Onder deze omstandighedenwordt eenLAI
van3,0-3,5verkregenwaarbijdeinvallende stralingvrijwelgeheeldoorhet
gewaswordt onderschept terwijl tevens vrijwel alleplanteneenkolfvormen,
ietswatbijeenverder opvoerenvandestanddichtheid afhankelijkvanhetras
duidelijk terugkanlopen.
Het onderzoek naarmogelijkeverschillen infotosynthesecapaciteit tussen
debladerenvanverschillende graanrassen isverdervoortgezet.Wanneer planten
inpottenworden opgekweekt tussendeplantenvaneennormaal groeiend gewas
blijktdefotosynthesecapaciteit vanbladerenvandezelfde ontwikkeling kleiner
tezijndanvanplantendieineenklimaatkamer zijnopgegroeid. Dezevermindering isbijzomertarwe groterdanbijzomergerst, zodatdegrotere fotosynthesecapaciteit dievoordienbijdetarwebladerenwerd aangetroffen inplanten
uithetveldbijdegerstbladerenwordt aangetroffen.Dezeuitkomstenbevestigenuitkomstenvananderendieookeengrote invloedvandeopkweekomstandigheden opdefotosynthesecapaciteit hebben gevonden.
Wanneerdesynthesecapaciteit vanbladerenvaneenbepaald raswordtbestudeerd blijkt dezevrij snel terugtelopen.Zowordteendaling gevondenvan
bovennaarbeneden langsdestengel alsvoor hetzelfde blad inopeenvolgende
ontwikkelingsstadia.
HET ONDERZOEK AAN ENKELE ANDERE GEWASSEN

Bij zonnebloemenwerd getrachtdestengellengte teverkortenmetgroeiremmendemiddelen.CCChaddekleinste invloedengafbovendien chlorotische vlekkenopdebladeren;EthrelenB9haddeneenduidelijke verkorting totgevolg
dochheteffectwasslechts tijdelijkwanneer ineenvrij jongstadiumwerdgespoten.Behandeltmendeplantenalsdebloemknop reeds zichtbaar is,danleidt
dittoteenblijvende verkorting,vooralbijEthrel,maar inditstadium kunnen
vrij ernstigebloemmisvormingenoptreden.Verderemoeilijkhedenbijdeteelt
zijndegevoeligheid voorBothritis-aantastingenwaarvoordegeteelde Russische
rassenveelgevoeliger zijndandeeveneens gebruikte Franse hybrideendeoptredendevogelschade tijdensderijping.
Detoepassingvangroeiremmendemiddelenbijvlas leidde totvergelijkbare
gegevens alsbijzonnebloemen.Hettijdstipvantoediening isvanbelang voor
eenduidelijke verminderingvandekansenoplegering.Ethrel bleekhetgunstigstemiddeltezijninditopzicht.Bovendienvertraagdehetdebloeiendeafrijpingvanhetgewas.Deuiteindelijke zaadopbrengst werd nauwelijks beïnvloed
dochdieaangerepeld vlasnammet15tot30 % toe.
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Oriënterendeproevenmetveldbonen leiddennogtoteengeringe peulzetting,
medeeengevolgvandetedichte standvanhetgewas,dieopgrondvan eerdere
gegevenswas gekozendochindezekoeleenvochtige zomertehoogbleektezijn.
Het gewas groeidetoteenhoogtevan2,10mwaarna legeringbegonoptetreden.
Erwerdeendroge-stofopbrengstbereiktvanruim13ton,dochdezaadopbrengst
bedroeg slechts ca. 2200kg/ha.
HET BESTUDEREN EN SIMULEREN VAN GEWASGROEI

Desimulatieprogramma's vandewaterhuishoudingvanenkele goedbekende
gebieden (Rottegatspolder,Leerinkbeekgebied)zijngetoetst aandefeitelijke
gegevensendusdanig bijgewerktdatereenredelijke overeenstemming is.Aan
dehandvanvergelijkingenmetdeuitkomstenvaneenaantaljarenwordtde
geldigheidvandeprogramma's geverifieerd.Hetprogrammavandewaterhuishoudingvaneenniet-groeiend gewasisvoorpublikatie gereed.
Hetprogrammavoorhetberekenenvandedagelijkse gangvan fotosynthese,
respiratieentranspiratie geefteenzeergoede aansluiting bijdemetingen
zoalsdiemetdeapparatuurvoorhetmetenvandefotosyntheseteveldeworden
verricht.Doorhetzospoedigmogelijkvergelijkenvandeuitkomstenendeberekeningenvaneenaantal gewassenwordtmensnelattentgemaaktopmogelijke
onvolkomenhedeninhetprogrammaofophiatenindefeitelijke informatie.
Hiernaast loopteenprogrammadatdegewasgroeiendeverdampingoplangeretermijnenondernatuurlijke omstandigheden simuleertendat ondermeerwordt
gebruiktbijhet onderzoeknaardepotentiëleenactueleproduktieinaridegebieden,datinsamenwerkingmet Israëlwordt uitgevoerd.
Naastdezeprogramma'sdieinnauwe samenwerkingmetdeafd. Theoretische
TeeltkundevandeLHenmetmedewerkers aanhetbovengenoemde samenwerkingsprojectmet Israëlwordenuitgevoerd zijnvoornamelijk doormedewerkersengastmedewerkersnogeenaantalsimulatieprogramma's gereedgekomenofineenminof
meerafsluitende fase.
FOTOSYNTHESE-ONDERZOEK EN -APPARATUUR

Deapparatuur voorhetmetenvandefotosynthesevangewassenteveldeis
gedurendehetgroeiseizoenvrijwelcontinuingebruikgeweest.Het verwerken
vandegrotehoeveelheid gegevens kongedurendedewintermaandenwordenafgewerkt.
Eenaantal tekortkomingen,die gedurende hetvorig jaaraanhet lichtwaren
gekomenkondenwordenopgeheven.Zowerdbijhetgrasonderzoek hettemeten
22m waardoor
2 derandeffecten sterkwerden
gewasoppervlak vergrootvan \m naar
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Fig. ].Apparatuur voorhet meten van de fotosynthese van gewassen ophet veld.

verminderd.Bijkleine oppervlakkenbeïnvloedtdeingaandeendeuitgaande
luchtstroomdebladstand indekamer dusdanig datdezenietmeer representatief
geachtkonwordenvoorhetgewasalszodanig. Bovendien kondendekleine kamers
niet overeenlegerend gewasworden geplaatst zonderdestructuur aanmerkelijk
teveranderen.
Daarnaast bleekhetnoodzakelijk ombijeenaantalproevenkoolzuuraanhet
systeemtoetevoegen.Vooralbijmaisbleekdekoolzuurgasconsumptie inhoge
kamers dusdanig groottezijndatzonder toevoegingeentelageconcentratiein
dekamerwerd verkregen zodatookhierdesituatienietmeerrepresentatiefgeachtkonwordenvoorhetgehele gewas.Totnutoegebeurtdekoolzuurgastoedieningmetdehand.Eenautomatische regeling naarbehoefte vereistedeinstallatie
vanvrij omvangrijkeenkostbare apparatuur hetgeenopkorte termijnnietmogelijkwas.
Naasthetmetenvandefotosynthese endeademhaling ishetnuookmogelijk
deverdampingtemeten.Ditgebeurt doordevochtigheidvandein-enuitgaande
luchttemetenmetLiCl-sensorsendoorhetgecondenseerdewateropdekoellichamenoptevangenentemetenmeteenregistrerende regenmeter.
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IV.AFDELING SCHEIKUNDE

ONVERZOEK VAN MONSTERS EN ANALYTISCH-CHEMISCHE BEGELEIDING VAN ONDERZOEK

Devoortdurend toenemende verscheidenheid indeaardvande ingezonden
monsters endedaarinuitgevoerde analysesmaakthetonmogelijkomineennaar
aantallenanalyses ingedeelde tabeleengetrouw overzichtvandewerkzaamheden
vanhetanalytisch laboratorium tegeven.Inplaats hiervanvolgteenverslag
vandewerkzaamheden ingedeeld naardeaardvanhetgesteunde onderzoek.
Er ontstond eenvrij grote discrepantie tussendetoenemende vraag naar
chemische analyses,tendeletenbehoevevanaangevatte onderzoekprojectenen
detengevolgevandepersoneelsinkrimping verminderde bezettingvanhetlaboratorium.HetProefstationvoordeRundveehouderij beslootvrijwel allevoor
het onderzoek teanalyserenmonsters rechtstreeksnaarhetBedrijfslaboratorium
teOosterbeek tezenden.Desalnietteminwashetnoodzakelijk deonderzoekers
vanhetIBS,IBVLenPAteverzoekenhetaantal aangevraagde analysesmeteenderdeteverminderen.
Tenbehoevevanhetonderzoekvanzoetwaterlevensgemeenschappen werden
vooreenaantalnutriëntenmicrobepalingen ingevoerd.
Doorhetopmakenvaneenbalans,vantijdensdewerkingvandeinstallatieopgelosteofneergeslagen bestanddelenwerdhetwerkingsmechanisme vaneenelectrolytischedefosfateringsinstallatie vanhetILBvoordezuiveringvankalvergiernagegaan.Deinstallatie lijkt alleengoedtedefosfateren inversegier,
inalkalisch,ammoniakaal,milieuenniet zoals redelijkerwijstewensenisin
heteffluentvaneenbiologische zuiveringsinstallatie.
Veelaandacht isbesteedaandeanalysevankoolhydraatfracties dievoor
deplantalsreserve dienst doen.Vooreendeelwerden deze analyses verricht
intropische grassendoorgastmedewerkers uitontwikkelingslanden.
De invloedvanstorende ionenopdeion-selectieve nitraatelektrode werd
onderzocht,metalsdoelhettoepassingsgebied vandezeelektrodenaar lagere
concentraties teverleggen.Hetisnognietvoldoende duidelijkwelke bestanddelenvandeplantdebelangrijkste storende invloedhebben.
Eendruppeltestmethode voordetoepassingvannitraatmetN,N-diphenylbenzodine inzwavelzuur isdoorgebruik temakenvanpolyester vezelmatjesals
dragermateriaal overeenvrij grootconcentratiebereik toepasbaar gemaaktvoor
planteperssap.Eenbevredigende reproduceerbaarheid isbereikt door concentratiereeksenvastteleggenopkleurentestkaarten.
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BENUTTING VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE SAMENSTELLING VAN
GEWASSEN

Het onderzoeknaarhettransportendeplaatsvanassimilatievanvoedingselementenwerdvoortgezetmeteennadereanalysevandeaminozurendiebijdragen
aandeorganische stikstofverbindingen inhetxyleemvocht,alsmedemetdeveranderingendaarinbijeenonderbrekingvandestikstofvoedingmetnitraat.
Bijmaisbleekdatnaongeveertiendagendeconcentratievandeaminozurenin
hetxyleemvocht totdehelftisgedaald,endatdaarbijdeverhoudingdersamenstellendeaminozurennietverandert.Debedoelingisommeer zekerheidte
krijgenovereenmogelijkebijdragevandewortelsindenitraatassimilatie.
BIOCHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE PRODUKTIE IN VERBANDMET DE KWALITEIT VAN OOGSTPRODÙKTÈN

Tijdensdegroeiinhetbladgeaccumuleerde organischeanionenzijnniet
tebeschouwenalsreservesvoordeoptredende groeiprocessen,maaralsbijproduktenvandenitraatreduktie.Deaccumulatiewordtbeïnvloeddoordeaardder
begeleidende kationen.Eenplantdieweinigmoeiteheeftmetdeopnamevanb.v.
Ca,zalveelmoeite hebbenmetdeafvoervanorganische anionen,daarCanauwelijksinhetphloëemwordt getransporteerd.Hetisgeblekendatinbladeren
vanvergelijkbareplanten zeerverschillende concentraties organische ionen
wordengeaccumuleerd onderverschillende groei-omstandigheden.Ditkaneenaanwijzing gevenvoordenitraatreductiecapaciteit vanhetblad onderdezeomstandigheden.Zoblijktaardappelblad indekastot5000milliequivalentenper
kilogramdroge stofaanorganische anionenteaccumuleren,inhetveldwordt
nooitmeerdan2500me.kg dsbereikt.
Komkommerblad indeklimaatcelbereikt 8000me.kg ds,eenwelhaastonwaarschijnlijkhooggehalte,indekas5000me.kg ds.
Deconclusie lijktgerechtvaardigddat.onderklimatologisch extremeregroeiomstandighedenhetgeaccumuleerde zoutgehaltevanhetbladeenkortereproduktieperiode toelaatdanondermildere omstandighedenmogelijkis.
Door Engelsraaigraswordengedurendeeendonkerperiodevan18uuralleen
demono-endisaccharidenalsgrondstofvooromzettingsprocessenenademhaling
gebruikt.Defructosanenblijvenineendergelijke,korte,donkerperiodeonaangetast.Bijeenvoldoende stikstofvoorzieningwordendeverbruikte suikersvoor
eengrootdeel omgezettotorganische stikstofverbindingenencelwandbestanddelen. Bijstikstoftekorten leidthetgeringere suikerverbruikvoornamelijktot
gewichtsverliesvandeplant.
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NaastdescheidingvaneenplanteëxtraktovereenSephadexkolomiseeneiwitisoleringnaextraktievaneenacetonpoedervandeplantuitgewerkt,gevolgd
doorPolyacrylamidegelelektroforese.Metdezetechniekishetmogelijkpatronenteverkrijgenvandeeiwitsamenstellingvandeplantalsmedevanbepaalde
iso-enzymsamenstellingenzoalsb.v.peroxidase,katalase,malaatdehydrogenase,
nitraatdehydrogenase.Hetisuitdeliteratuurbekenddattijdensdeontwikkelingvandeplantnieuweperoxidaseiso-enzymenontstaan,zodathetperoxidasepatrooneenbeeldvandefysiologischeouderdomvandeplantkangeven,waarbij
moetwordenopgemerktdatookstress-toestandeninvloedophetperoxidase-patroonkunnenhebben.
VOORZIENING VAN HET VEE MET SPORENELEMENTEN

Debeschikbareanalyse-resultatenvandejodiumproevenlatennogniettoe
dateenvolledigoverzichtvandeproevenwordtsamengesteld.Welisdegevolgtrekkingreedsmogelijkdat-indiendethansgehanteerdenormvoordejodiumbehoeftevanhetrundjuistis,nl.0,4à0,6mgperkgindedrogestofvan
hetrantsoen-dejodiumvoorzieningvanhetveeindeweideingrotedelenvan
Nederlandonvoldoendeis.
Hetisnietgeluktomopbasisvanhetkopergehalteindeceruloplasminefractievanhetbloedeenspecifiekemethodeteontwikkelenvoordebepalingvan
dekoperstatusvanhetrund.
V.AFDELINGVEGETATIEKUNDIGONDERZOEK
BOTANISCHE ANALYSES

Erwerdenophetbotanischlaboratoriuminhettotaal940monstersonderzocht.Inaprilkwamenreedsdeeerstemonstersbinnen,watsamenhingmetde
doordegunstigeweersomstandighedenvroegaangevangengroei.Delaatstemonsterskwamennoginnovemberbinnen.Injunienaugustuswarenertoppenwat
hetaantalingezondenmonstersbetreft.Ondanksdeteruggelopenpersoneelsbezettingwasmetbehulpvantijdelijkekrachtendestroomvanmonstersnogte
verwerkenvoordatzeondetermineerbaarwaren.
Deherkomstvandemonsterswas:IBS821,PR86,PA4,LH17,andereinstellingen12.
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VEGETATIEKARTERINGEN

In1972werdnogalwataandachtbesteedaandeclassificatieenkartering
van grasland-enanderekortevegetaties t.b.v. integrale landinrichtingen.
Bijdeclassificatievandevegetatiewerd aandachtbesteedaandeaanwijzing
diedezemoetgevenbijdegeschiktheidsbeoordelingvanterreingedeelten,behalvevoordelandbouw,ookvoorb.v.weidevogelreservaten,landschapsbehouden
recreatievedoeleinden.Erwordtgeletopdeactuelefloristischewaardeenop
deaanwezige floristischepotentie,diedekansbepaaltmetwelkesnelheidbij
gepastebeheersmaatregelendebetreffendebegroeiing indegewenste toestandis
tebrengen.
Devegetatie-indelingmoet tevenseenindicatiegevenomtrenthetcomplex
vangroeifactoren.Hierdoor ishetookmogelijkdepotentiëlewaardevanterreingedeeltentelokaliserenb.v.alsnatuurwaarde.
Hetoordeeloverdepotentiëlewaardewordthierbijo.a,bepaalddoorveelvariatieinmilieufactorenoprelatiefkorteafstandenderuimtelijke rangschikking
vandebetreffende terreingedeeltenmetuiteenlopende groei-omstandigheden.
Depotentiëlewaardevoordelandbouwwordtveelaldoormilieufactorenbepaald
dietegengesteld zijnaandehiervoorbeschrevene.Hierdoor iseeneenduidige
geschiktheidsclassificatiemogelijk.Ditgaat echter langnietaltijdop.
Indezegevallenwordtnaareenlegendagestreefdmeteenzogoedmogelijke
gewichtstoekenningvoordediverse geschiktheden.Hiervoor isintensiefoverleg
tussengebruikersenonderzoekersnodig.
Hetvaltnietmoeilijk inteziendatdergelijke ecologischevegetatiekarteringen,waarbij indeafgeleidekaartendebestaandekennisophetgebiedvanindicatorischewaardeengebruikseigenschappenvandevegetatie-eenhedenisvastgelegd,vangrootbelang zijnalseenderuitgangspuntenvoordeopstellingvan
integrale landinrichtingsplannen.Inenkelegebiedenwordt hierdanookgebruik
vangemaakt zoalsbijdeEilandspolderenSpaamwoude.Hierbijwordendegegevens tevensgebruiktbijdeopstellingvanbeheersmodeHen.
Erwordtvegetatie-onderzoek gedaanvoordeinterpretatievanluchtfoto's inafzonderlijke spectralebanden,verkregenmeteen5-camerasetmetfilters.
ONDERZOEK HAAR DE VESTIGING VAN PLANTEN

Inhetveldwerdopafgeplagde gedeelteningrasland studiegemaaktvan
kiemingenvestigingvanplantesoorten.Hierwerdenallekiemplantendiespontaanopkwamenopcellofaangekarteerd.,zodatvoorelkindividudeplaats,het
momentvanopkomstenvanafstervenbekend is.Uitdezewaarnemingenblijkt,
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ONDERZOEK NAAR HET BEHEER VAN GRASLAND MET NIET LANDBOUWKUNDIGE DOELSTELLING

Geblekenisdatbijhetachterwege latenvanbemestingmethettijdstip
vanmaaienbelangrijkeverschilleninzodedichtheidteverkrijgen zijn.Hierdoorisertevenseenverschilinkiemingenvestigingsmogelijkheid, zoals
vastgesteldwerdbijeenanalysevandekiemplantenflora.
Ookwerddoordevariatieinmaaitijdstipbereikt,dathettijdstipvan
debloeienvandezaadproduktievanenkele aspect-bepalende soorteneentot
tweemaandenuitgesteldwordtofeentweedebloeiperiode optreedt.Hetzou
vanbelang kunnen zijnbijhetdoorbrekenvandeuniformiteit ineenlandschap.
Omtoe-ofafnamevandetweezaadlobbige kruidennauwkeurigertekunnen
volgenbleekbijeenmethodisch onderzoekeenmonstergroottevan400cm voor
een frequentie-analyse (insitu)hetbestetevoldoen.
ONDERZOEK NAAR EIGENSCHAPPEN VAN GRASLAND MET LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK

Deproefveldenmetstikstoftrappenopuiteenlopende graslandvegetaties
enbodemtypenvertoondenditjaareenhoge groeisnelheidbijdeeerstesnede.
Tevensvieldegeringespreidingopvangenoemde groeisnelheidtenaanzienvan
bodemtypenendehoeveelheid gegeven stikstof.Deoorzaak iswaarschijnlijkde
lagewinter-envoorjaarsgrondwaterstanden,waardoor temperatuurenzuurstofvoorzieningmindervariatie vertoondedanandere jaren.Op27aprilwerdop
eenaantalproefveldenbijvoldoende stikstofvoorziening reedseenopbrengst
van4000kgdrogestofperhabereikt.
Bijhetopzettenvanbedrijfsmodellenmetbeperkingen inhetgraslandgebruik (b.v. bijbestemmingalsweidevogelreservaat)maaktenwegebruikvande
opbrengstgegevensvanbovenstaandeproefvelden.Ditiso.a.mogelijkdoorde
stringentekeuzebepalingviavegetatieenbodemtypebijdeaanlegvandeze
proefvelden.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE

WORTELMILIEU, BODEMFAUNA EN BIOLOGISCHE AFBRAAK

Deinhetverslag overhetjaar 1971gesignaleerde personeelsmoeilijkheden
bleveninhetafgelopenverslagjaar bestaanenlijkeneenpermanent karakterte
zullenkrijgen.
DeproefveldenopdeBorn-Zuidwerdengeheelvolgens schemaonderhouden.
Debotanischesamenstellingvandegraslandperceeltjes verandert sterk.
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Hetonderzoeknaardeopnamevankationendoorregenwormenviadehuidleverdeonverwachtecomplicaties.IntegenstellingtoteenaantaleerderewaarnemingenwerdinhetgeheelgeenSraangetoondinwormendie24uurineenionenwisselaarmetSrhaddengekropen.Gedachtwerdaaneensulfaatstoringbijde
analyse,waarvoortotdiengeenaanwijzingwasgeweest.ToevoegingvanBaCl^aan
deasvoorhetopnemenvandezeinHClgafwelweereenpositieveSr-analyse.
Evenalsdegehaltenvandekationendie"vannature"indewormvoorkomen,varieerdendegehaltensterk,waarvoornogsteedsgeenverklaringisgevonden.
OokLigedraagtzichopdezelfdewijze;naarhetgedragvanRuwordteenonderzoekingesteld.Hetiswelduidelijkdathetgebruikvandezevannatureniet
inwormenvoorkomendekationen,nietalstracersvoordevoedselopnamekunnen
wordengebruikt,zoalsindeliteratuurwordtvermeld,waarmenradio-actief
C voorditdoelgebruikt.
Omfinanciëleredenenwerdengeenverdereproevenmetde"turfwand-silo"
voordeopslagenhetindrogenvanmestverricht,hoewelhiervoorbijderden
welbelangstellingbestond.
Deindezeturfwand-siloingedroogdekalvermestwerdaanvankelijkdoor
vliegenendaarnadoorwormenomgezet.
Inhetkadervandewerkgroep"BiologischeAfbraakvanMest"werdeenaantalproefjesverrichtenwerdeenserieproefcontainersmetca.300literinhoudvoorverdereproeveningereedheidgebracht.
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WERKPLAN1973
met genummerdeprojecten.
I.AFDELING PLANTENTEELT
hoofdir.A.Sonneveld
VOEDERGEWASSEN, GROENBEMESTING

dr.ir.W.A.P.Bakermans,ir.J.C.Bosman,ing.H.vanderZweerde
Onvoldoendekennis over enigeeffectenvangroenbemesters,zoalshuninteractiemetdedekvrucht,hungevolgenvoordeonkruidbestrijding enhunstikstofnawerkingwanneer zezelfruimvanstikstofvoorzienworden,isbijdetoenemendespecialisatieinbepaalde teeltenaanleidingomhieraan onderzoektewijden.
Inbeproeving zijno.a.hetvroegtijdigdoodspuitenvangroenbemester+onkruid,
deonkruidbestrijdingvlakvoordeinzaaivandegroenbemester,hetcumulatieve
effectvanvoortgezette zware stikstofbemestingenopItaliaansraaigras,groenbemestingsmaatregelenbijenige tuinbouwgewassenendevoorhetslagenvande
inzaaivaneengroenbemestervereistebehandelingvandedekvrucht.
ErwordtsamengewerktmethetIBVLover thermischebehandelingvanoogstrijpe groenegewassen,metnameoverdevraaghoedezehitte-inwerkingdehergroei,delatereproduktieendebotanische samenstellingvanhetgewasbeïnvloedt.
Proj.nr.450 Ecologische aspectenvanhetgebruikvangroenbemesters
Proj.nr.394 Deteeltvanaardappeleninhetnajaar
Proj.nr.427 Landbouwkundig gedragvanthermischbehandelde gewassen
VASTEGRONDSTEELT

dr. ir.W.A.P.Bakermans,prof.dr.ir.C.T.deWit,ing.R.Sijtsma
Grondbewerkingheeft langetijdhetwerenvanonkruidtotvoornaamstefunctiegehad.Dezefunctieisdoordemodernetechniekenvanonkruidbestrijding
minder essentieelgeworden.Uitvroegeronderzoekisgeblekendatdegroeivan
akkerbouwgewassenoponbewerktegrondnietbehoeftachtertestaanbijdieop
geploegdegrond.Hetisnuaantrekkelijktestrevennaareenteeltsysteemmet
beperkingvandegrondbewerkingomdaarmee enigebezwarenvanbewerktegrondte
ontlopen,zoalsonbegaanbaarheid,verslemping,verstuiving,bodemerosieen
structuurbederf,o.a.door zwareoogstmachines.
Erwordtdaaromgewerktaanteeltmethoden,waarbij onkruidbestredenwordtmet
chemischeenecologische (concurrentie-)middelenenstructuurbederfwordtte46

gengegaanofverholpendoorteeltvangrondbedekkendetussengewassenendoorgeheelofgrotendeels achterwege latenvandegrondbewerking.Bijdeze"vastegrondsteelt"dientnogaandachttewordenbesteedaanonvolkomenhedenindezaaitechniekenindeonkruid-engewasdoding,alsmedeaandetoestandvandegrond
opdelangeduur.
Proj.nr.415 Chemischeenecologische aspectenvanvastegrondsteeltvanakkergewassen
Proj.nr.467 Deinvloedvanplanterestenenbodembedekkendegewassenopbodem
engewasbijvastegrondsteeltendeinteractiemethetgebruik
vanchemischemiddelen
MINERALE VOEDING (MACRO-ELEMENTEN) VAN WEIDEND VEE IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE

ing. A.Kemp,drs.R.T.Haalstra (RUUtrecht),dr.W.Dijkshoorn,J.H.Geurink,
ing. O.J.Hemkes
Dewijzevangraslandexploitatie oefenteengrote invloeduitopdesamenstellingvanhetweidegras.Aanditgrasalsveevoedermoetenwatbetreftde
gehaltenaanmacro-elementenhoge eisenwordengesteld,daaropvelebedrijven
inonslandhetweidegrasmaandenlanghetenigevoeris.Ermoetdanopkunnen
wordenvertrouwdalseeninalleopzichtenoptimaalvoedermiddel.Hetdoelvan
ditonderzoekisdanookomdeaanhetweidegrastestellenkwaliteitseisen,
nadat overmagnesiumennatrium reedsvelegegevensbekend geworden zijn,voor
hetgehelemacro-elementenpatroonnogverdertekunnenomschrijvenendeinvloed
vandegraslandexploitatie hieroptebestuderen.Doordevoorlichtingworden
voortdurend adviezengevraagd,diewegens gebrekaankennisonvoldoende kunnen
wordengegeven.Hetvraagstukdermineralenisniet slechtseenkwestievangehaltenenhunverhoudingen,maarwordt gecompliceerd,doordat zoweldetotaalopnameaanvers grasalsdebenuttingvansommigemineralenweersamenhangenmet
aardengroeiwijzevanhetgras,terwijldeze factorenelkaarookbijdegrasverwerkingdoorhetdiermeerofminder sterkbeïnvloeden.Eenvolgendecomplicatie,dieaandachtheeft,isdesomsovermatigemineralentoevoeraandegrond
viaaangekochtkrachtvoerenzijnmineraleninhoud,endetoevoegingvanongewenste elementenbijhetgebruikvano.a.rioolslibvoorbemesting.
Samenmetdeafdeling ZoötechniekvandeRijksuniversiteitteUtrechtzalstudiewordengemaaktvannitrietvergiftigingbijrundereninafhankelijkheidvan
degrassamenstelling.
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Proj.nr.421 Deinvloedvandegraslandexploitatieophetmineralenpatroonin

aangepaste zode.Hetbereikendaarvankanviaovereenkomstigevraagstellingen
bestudeerdworden;ookdemaatregelenzelfenhetverhinderenvanhetbijjonge
zaaiselsgemakkelijkoptredendewegspoelenofverstuivenvangrondzijnin
studie.Eendeelvanditonderzoekgeschiedtinsamenwerkingmetdeafd.LandbouwplantenteeltenGraslandcultuurvandeLHenmetdeWerkgroepE6"Bermbegroeiïngenerosiebestrijding"vanhetStudiecentrumWegenbouw.
Proj.nr.428 Produktiviteitvanjonggrasland (tevensALG1)
Proj.nr.429 Landbouwkundiggedragenbestrijdingvanongewenstegraslandplanten
Proj.nr.458 Aanlegenbeheervanweinigproduktievewegbermvegetaties
FYSIOLOGISCH EN OP VELDPROBLEMEN GERICHT KASONDERZOEK MET HERBICIDEN

dr.ir.J.L.P.vanOorschot,ing.A.Reisier,ing.M.Belksma
Aaneendiepgaandebestuderingvandewerkingvanherbicidenopgewasen
onkruidenvandefactorendiehieropinvloeduitoefenenkomtmendoorgaans
nauwelijkstoe.Tochkunnentalvanveldproblemenmethuncomplexenvanfactorendooreenbegeleidendmeerfundamenteelgerichtonderzoekopgelostwordenen
blijktinzichtinditfactorenspelbijdewerkingvanherbicidenenanderegroeiregulatorenwelhaastonontbeerlijkomtotveiligeenverantwoordetoepassingen
tekomen.Volgensdeervaringkanmetdezekennistevenslangdurigveldonderzoek
wordenbekort.
Ecologischefactoren,diesamenhangenmetklimaat,grond,teelteneigenschappenvandemiddelen,wordeninkassenenklimaatcellenonderzocht,waarbij
defysiologischewerkingenzoveelmogelijkwordenbepaalddoorkwantitatievemetingvanprocessenzoalsfotosynthese,ademhaling,verdamping,kiemingvanzaden
enz.,zowelvansoortenalsvanrassen.Verbeterdetoepassingstechniekenkunnen
uitditonderzoekvoortvloeien.
Proj.nr.460 Fysiologischonderzoekinverbandmethetgebruikvanherbiciden
BEOORDELING VAN NIEUWE HERBICIDEN

dr.ir.W.vander.Zweep,ing.R.Sijtsma,ing.A.Reisier
Devooronderzoekterbeschikkingkomendenieuwemiddelendienenzosnel
mogelijkdooralleverzamelbareinlichtingenendoormiddelvanveld-enkasproevenophuneigenschappenenwaardevoordeoplossingvandeaandeordezijndeonkruidproblementewordengekarakteriseerd.Uitdefysisch-chemischeeigenschappen,uitdooranderenverkregengegevensenuitkasproevenwordtnaareen
"ecologische"voorspellingvanhetgedragdermiddelengestreefd.
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Proj.nr.461 Beoordelingvannieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen
ONKRUIDPROBLEMEN IN AKKER- EN WINBOUWGEWASSEN

ing. R.Sijtsma,ing.D.vanStaalduine
Indeakker-enweidebouw blijftnogsteedsbehoefte aanontwikkelingen
verbeteringvanvoorhetgewasnietnadelige onkruidbestrijdingsmaatregelen.Ondankshetreeds overheersenvandechemische onkruidbestrijdingisdepraktijk
opditgebiednognietbevredigd.Ditkomtdoorverschillende omstandigheden,
waarvanerenkele genoemdkunnenworden.
De introductievannieuwe teeltenismeestal slechtsmogelijk,wanneerde
onkruidbestrijding geheelmechanischofchemischkanwordenverricht.Zobestaan
bijdevooronsland zobelangrijk gewordengraszaadteeltnogverschillende problemen.,verbondenaandebestrijdingvangrasachtige endicotyle onkruiden.Dit
onderzoekwordt gesteund dooreensubsidievanhetProduktschap voor Landbouwzaaizaden.
Ineenaantal gewassen,b.v.blauwmaanzaad,koolraap,koolzaadenspinazie,
isergrotebehoefte omdeonkruidbestrijding tevereenvoudigen.
Inveel gevallen zijndekostenvanchemische ofanderebestrijdingvanonkruidennogtehoogenblijftdedrangbestaan gangbaremethodentevervangen
door goedkopere.Ditmaakthetnoodzakelijk nieuwemiddelen inverschillendegewassentebestuderen.
Inverschillende takkenvandetuinbouwwordt-inhoofdzaakbijdetuinbouwproefstations -onderzoek verricht overpraktischeproblemenbijdeonkruidbestrijding. Doorregelmatige besprekingen binnendeSubgroepTuinbouwvande
Coördinatiecommissie QnkruidonderzoekTNOblijvendeonderzoekingenbijdeverschillende teeltenvoortdurend opelkaar afgestemd.
Voorheteigen onderzoekmoet inverbandmetdeveelheidvanteelteninde
tuinbouweenkeusgemaaktwordenuitdebelangrijkste problemen.Deonkruidbestrijding indefruitteelt,dekruidenteelt enenigebloemenzaadteelten neemt
hierbij thansdevoornaamste plaatsin.
Proj.nr.323 Onkruidbestrijding indetuinbouw
Proj.nr.462 Onkruidbestrijdingindiverse akkerbouwteelten
GEDRAGVAN HERBICIDEN IN DE GROND

ir. R.Zandvoort (PD),ing.A.Reisier
Teradviseringvandebevoegde instanties,belastmethetbeoordelender
aan chemische ingrepenverbondenveelzijdige consequenties,wordenvaneenaan-
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talbelangrijkeherbicidenviabiologischeeneventueelanderetoetsengegevens
verzameldoverdeinteractietussenhetmiddelendegrondsoortenenoverde
verdwijningervanuitdezegronden.
Proj.nr.408 Modificerendeinvloedenvangrondenwaterophetgedragvan
herbiciden
BESTUDERING VAN ZOETWATERGEMEENSCHAPPEN; PROBLEMENMET WATERPLANTEN

drs.J.C.J.vanZon,B.J.Hoogers,G.Rozenboom
Bijdebestrijdingvanonkruideninenlangswatergangenbestaateengrote
behoefteaanvereenvoudigingenverbeteringvandetotnutoegevolgdemethoden.
Voorhetgehelegebiedgeldtdatdebestrijdingeconomische,doeltreffendheidsen/ofinmeeropzichtenveiligheidsbezwarenheeft.Dooreenvoortdurendeverhogingvandearbeidslonenisereensterkerwordendeneigingchemischeprodukten
inteschakelenbijookdezevormenvanonkruidbestrijding.Deveelzijdigeconsequentiesvandezeingrepenvereisendatzijuitvoeriggedektwordendooronderzoekervaringen.Ditvoorkomtdatmenindepraktijkdeonkruidenoponverantwoordewijzemetchemischemiddelengaatbestrijden.
Hetonderzoekopditgebiedvormtdebasisvoordedoordewetvereiste
beoordelingderaandetoepassingen,verbondenveelzijdigeconsequentiesenvoor
deadviseringdoordaartoebevoegdeinstanties.
Debelanghebbendenderhierbijbetrokkenzeeruiteenlopendekringenmoeten
zichgesteundwetendooreenzorgvuldigebestuderingvanhetgedragvanonkruidbestrijdingsmiddeleninhetwaterendedaarinvoorkomendeorganismen,zodatde
doeltreffendheidvandetoepassingengewaarborgdisendeaandetoepassingen
voorderdeneventueelverbondenrisico'sonderkendzijn.Voorenigeinaanmerkingkomendeherbicidenwordenviabiologischeeneventueelanderetoetsengegevensverzameldoverdeverdwijningervanuitslootwaterenmogelijkeophoping
inanderecomponentenvanhetwaterigemilieu.
Bijdeslootvegetatiesbestaat,meernogdanbijgraslandenakkeronkruidbegroeiïngen,belangstellingvoordeseizoenaspecten.Vooreengoedbeheervan
watergangeniskennisvanhetgroeiritmevandewaterplantbegroeiïngenvangrote
betekenis.Inverbandmetdebeschrijvingvandezebegroeiingenenhunrolbij
hetonderhoudenvandehelelevensgemeenschap inhetwaterwordtookaandacht
aanwieren,diatomeeënenzoöplanktonbesteed.Zokanhetonderzoekookworden
gerichtopdeconsequentiesvandewaterplantbestrijdingvoordevisserijen
natuurbescherming,terwijlookgevolgenvanmilieuwijzigingenofvanb.v.bemestinginvisvijversermeeaanhetlichtgebrachtkunnenworden.Erwordtnaar
gestreefdomvoorhetwaterigemilieueennogbredere,dynamischebeschouwings54

wijzeopecosysteembasis optebouwen,waarmeemisschienookbijdragen geleverd
kunnenwordenaanbeschouwingen overdeaanwezigheidvananderevreemde stoffen
(bestrijdingsmiddelen,wasmiddelen,andere eutrofiërende stoffen)inwater.
Proj.nr.408 Modificerende invloedenvangrondenwaterophetgedragvan
herbiciden
Proj.nr.455 Hetbeheervanwatervegetaties endeconsequenties daarvan
Proj.nr.456 Dynamiekvanlevensgemeenschappen inhetzoetewaterendeinvloedvanmilieustoringen daarop
III. AFDELINGFYSIOLOGIE ENECOLOGIE
hoofd dr.Th.Alberda
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN PRODUKTIEFACTOREN; MAXIMALE PRODUKIIE

dr.Th.Alberda,drs.K.B.A. Bodlaender,W.Louwerse,ing.L.Sibma
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvanklimaatsfactoren opdevoornaamste
graslandplantenworden dezeplanten veelzijdig onderzocht.Behalveaandegroei
(gewichtstoename,lengtegroei)enderelatieve groei,wordt aandacht besteed
aandeontwikkeling (uitstoeling,bloei),aandechemische samenstelling (voornamelijk oplosbare koolhydratenenorganische enanorganische stikstofverbindingen)enaandeanatomische bouw,inhetbijzonderdebladstructuur.
Het onderzoek overdeafzonderlijke klimaatsfactoren wordtuitgevoerdin
het fytotron.Dezeuitkomstenwordengetoetstaanveranderingen inontwikkelingenchemische samenstelling, zoalsdieondernatuurlijke omstandighedengedurendehetseizoen optreden,alsmedeaandemeteenrijdende installatie voor
fotosynthesemetingenverkregen cijfers over CCU-vastleggingen-vorming.
Deonderwerpendiethans speciaaldeaandacht krijgen zijn:
a.deinvloedvandetemperatuur endeinstraling opdeontwikkeling endedroge-stofproduktie
b. deinvloedvanbeschikbaarheid vanwater,omvangvandetranspiratie ende
aanwezigheid vanvoedingselementen opvoederproduktieenbeweidingsmogelijkheden onderaride omstandigheden
c.hetvergelijkenvanhetverband tussen lichtintensiteit enfotosynthese-snelheidbijeenaantal plantesoorten,o.a.inverbandmetdeleeftijdvanhet
blad
d.hetbestuderenvanfactorendiederuimtelijke opbouw,deproduktie ende
chemische samenstellingvandeopeenvolgende snedentevelde beïnvloeden.
Daarbijwordtinhetbijzondergezochtnaarverklaringen voorhetsneltot
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stilstandkomenvandeproduktievaneengesloten zodeineengevorderd
groeistadium
e.demogelijkhedenombijhogeproduktiedebestebenuttingvanmineralenen
gewasbeschermingsmiddelenteverkrijgen.
Hetonderzoek onderbvormteendoordeDir.Int.Techn.Hulpbekostigd
deelvaneeninsamenwerkingmetIsraëlischeonderzoekersuitgevoerdonderzoek
naarvoederwinning indrogestreken.
Hetonderdgenoemde onderzoekwordtmedemogelijkgemaaktdoordesteun
vandestikstofmeststoffenindustrie,verleendviadeCommissievanBijstandin
zakeStikstofonderzoekAW-TNO.
Proj.nr.420 Vergelijkend onderzoekaanplantenengewassennaar factorendie
deproduktiesnelheidbeïnvloeden
Proj.nr.426 Bepalingvandevariatievandefotosynthese-,respiratie-en
transpiratiesnelhedenvanheleplanten
Proj.nr.436 Onderzoeknaareenverhoogdebenuttingvanmineralenengewasbeschermingsmiddelen
Proj.nr.443 Onderzoeknaardesamenhang tussenfotosynthese,structuuren
produktietijdensdegroeivaneengrasgewas
Proj.nr.454 Dewerkelijkeenmogelijkeproduktievangrasachtige gewassenin
aride gebieden
GROEIBEINVLOEDENDE MIDDELEN, BLADVEBOUDERING EN KLIMAATSFACTOREN, o.a.

BIJ DE

AARDAPPEL, DE MAIS EN HET VLAS

drs. K.B.A. Bodlaender,ing.J.Marinus
Er zalonderzochtwordenwelke factoren (pootgoed,milieu-omstandigheden,
teeltmaatregelen)deknolzettingvanaardappelenbeïnvloedenenhetaantal
knollenperplantbepalen.Inverbandhiermee zalheteffectvanknolzetting
enknolgroeiopdeknolsorteringbestudeerdworden.
Erzalgetrachtwordenassimilatieenademhalingvanaardappelgewassenmet
en zonderhergroeivanhetloofinverschillende ontwikkelingsstadia temeten.
Hetverband tussenhergroeivanhetloofenerzijdsentotaledroge-stofproduktieenknolopbrengstanderzijds zalwordenbestudeerd,ondermeerinproeven
met lateoverbemestingen.
Het onderzoek overdegroeienontwikkelingvanaardappelenonderverschillendeecologische omstandighedenzalwordenvoortgezet.
Deinvloedvangroeiregulerende stoffenopdeontwikkelingenstructuurvan
enkele gewassen (aardappelen,vlas)zalinenkeleproevennaderwordengeanaly56

seerdmetbehulpvanmorphologischeenanatomischewaarnemingen,chemischebepalingen,enz.;inmodelproeven zalhetlegeringsverschijnselwordennagebootst
enbestudeerd.Bijaardappelenwordt doortoedieningvaneengroeiregulerende
stofeengewijzigdedroge-stofproduktieenhetvoorkomenvanlegeringnagestreefd,bijvlasvooralhetvoorkomenvanlegeringbijeenzwaargewas.
Proj.nr.416 Groeiregelingvanaardappelen
GROEIBEÏNVLOEDENDEMIDDELEN, GROEI-ANALYSE EN PRODURTIVITEITSKENMERKEN BIJ GRANEN EN ENKELE ANDEREGEWASSEN

dr.ir.G.Dantuma,ir.Th.A.Hartman,ir.N.M.deVos,ing.H.D.GmeligMeyling,
R.F.Hoogland
Hetklimaatsonderzoekvanexperimentele aardomvatalspuntenvanstudie:
dehitteschadeendeverdelingvanstofoverdeorganenvandeplant.Ookwordt
studie gemaaktvanfysiologischeenecologischeproduktiviteitskenmerkenvan
granentendienstevandegraanverdelingwaarbijheteromgaatdeeigenschappenteformulerendieaangraanras geschiktmakenvooreenbepaald ecologisch
gebied,anderzijds omdevoordeveredeling gemakkelijkstbruikbaremaatstaven
teachterhalen.Alsonderdeelhiervanheeftdeverplaatsingvanassimilatenin
de graanplant,waardooro.a.hettempovankorrelvullingwordtbepaald,aandacht.
Ditgedeeltevanhetwerkprogrammaaangranenwordt doorhetNederlandsGraancentrumfinancieel gesteund.
Eentoepasselijke beschrijvingvandeinvloedderfactorendiedeontwikkelingendeplantvormbepalen,ontbreekt.Daarvoorwordt studie gemaaktvan
derelatie tussendeverschillende organenvandeplant,alsmededeaar-of
pluimvorming,hetverschijningsritme endebetekenisvandeze verschijnselen
voordeopbrengstvangewassen.Ookdewerkingvangroeiregulatorenenhetoptredenvanrasverschillenwordenindebeschouwingenbetrokken.
Vandiverse zaadleverende gewassen,dieopzichzelfvoldoende produktief
zijn,ontbreekthetinzicht inhetproduktiepatrooneninhetnaarverhouding
tegenvallenvandezaadproduktie.Vano.a.veldboon,zonnebloemenkoolzaad
wordthetproduktiepatroonondervariabele teeltomstandighedenbestudeerd.
Proj.nr.425 Verplaatsingvanassimilatenindeplant
Proj.nr.417 Ontwikkelingsfysiologisch onderzoekbijgranen
Proj.nr.453 Produktiemogelijkhedenvanenkele eiwit-enoliehoudende zaadgewassen
Proj.nr.457 Vergelijkend onderzoeknaar fysiologischeenecologischeproduktiviteitskenmerkenvangranenenenkele andere zaadgewassen
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ONDERZOEK NAAR ENIGE FACTOREN, DIE KNOLZETTING EN KNOLGROEI BIJ DE AARDAPPELEN
BEÏNVLOEDEN

C.Lugt,mej.G.Goodijk
Er zalverderwordengewerktaandeuitwerkingvanderesultatenvande
proevenoverknolzettingenknolontwikkelingbijaardappelen.
Het onderzoeknaardebemestingswaardevankippemestzalwordenvoortgezet,
waarbij tevensdenawerkinginhetjaarnadebemestingwordtnagegaan.
Proj.nr.437 Onderzoeknaar enige factoren,dieknolzettingenknolgroeibij
deaardappelplantbeïnvloeden
WATERHUISHOUDING VAN GEWASSEN

ing. H.D.J.vanHeemst
Erwordt gewerktaaneenrekenprogramma,datzalkunnendienenommeteen
minimumaanbepalingeninhetveldhetverloopvanallewaterhuishoudkundige
groothedenteberekenenopgrondvanroutine-weergegevens eneenglobale opgave
vandeontwikkelingvanhetaanwezige gewas.Voorhettoetsenvanhetprogramma
inelkstadiumvanzijnopbouwdienengegevensvanhetgebiedderLeerinkbeek
(Achterhoek)endeRottegatspolder.
Eengevondenaanduidingdathetgroeitypevandegraanplant (o.a.delengtevandepluim-ofaarsteelinverhoudingtotdetotalehalmlengte)verband
houdtmetdebestandheid tegendroogte,wordtaaneenaantal graansoortengetoetst.Daarbijwordenookfysiologische ingrepentebaat genomenomdegenoemdeverhoudingopzettelijktebeïnvloeden.
Proj.nr.404 Dynamische simulatievandewaterhuishoudingvangewassen
Proj.nr.451 Eigenschappenvangranenmetbetrekkingtothundroogteresistentie
THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE

prof.dr.ir.C.T.deWit,ing.L.Sibma
Bijhetoplossenvanteeltproblemenishetinsommigegevallenmogelijkom
praktisch georiënteerde,theoretischebeschouwingentegeven,diebestaandeervaringenenexperimentele gegevens samenvattenenalsleidraaddienenbijhet
vaststellenvanteeltmaatregelenenhetdoenvanonderzoek.
Uitgaandevanhettotnutoeverrichte onderzoekbetreffende concurrentie
enstandruimtebinneneenpopulatieenbetreffendepotentiëleproduktiesvangewasoppervlakkenzalindekomende tijdvooral aandachtbesteedwordenaande
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schattingvangewasopbrengsteninhetveldopbasisvaningeconditioneerdeomstandighedenverzameldegegevens.Derekenautomaatzalsteedsmeerdienstengaan
bewijzenbijhetberekenenvangewaskenmerkenengeschattegewasopbrengstenvoor
uiteenlopendepatronenvangewasopbouwengroei-omstandigheden.Debedoelingis
opdezewijzeinzichttekrijgeninderelatievebelangrijkheidvandevele
groeifactoren.Ditwerkgebeurtinsamenwerkingmetdr.Alberdaenmedewerkers
vandeLandbouwhogeschool (drs.F.W.T.PenningdeVries,ir.J.Goudriaan),
terwijloverlegmetvakgenoteninIsraëlplaatsvindttendienstevanderuwvoederwinninginwarme,drogegebieden (zieproj.nr. 454).
Proj.nr.424 Simulerenvandegroeivanplantenengewassen

IV.AFDELINGSCHEIKUNDE
hoofddrs.N.Vertregt
ONDERZOEKVAN MONSTERS; SAMENWERKINGMET ANDERE LABORATORIA MET BETREKKING TOT
DE UITVOERING VAN DE CHEMISCHE ANALYSES

drs.N.Vertregt,mej.H.A.Sonneveld,O.C.Spoelstra
ChemischebepalingentenbehoevevanIBS-onderzoekingenenvanonderzoek
datinsamenwerkingmetandereinstitutenwordtuitgevoerd,vragendoordetelkenswisselendebijzonderhedenengewijzigdevraagstellingentoenemendeaandacht,
ookwatbetrefthetbereikenvanuitkomstendiestriktvergelijkbaarzijnmet
deinlaboratoriainbinnenenbuitenlandverkregengegevens.
ANALYTISCH-CHEMISCHE BEGELEIDING VAN ONDERZOEK

mej.drs.J.M.Braber,drs.N.Vertregt
Tenbehoevevaneenaantalonderzoekprojectenzaleendoelmatigekoolhydraat-analysemethodewordenontwikkeld.Analysemethodesvoordebepalingvan
nitraatennitrietzullenvooreenaantalmaterialenwordenuitgewerkt.
Proj.nr.431 Chemisch-analytischebegeleidingvanonderzoek
BENUTTING VAN BODEMELEMENTEN IN VERBANDMET DE GROEI EN DE SAMENSTELLING VAN
GEWASSEN

dr.W.Dijkshoorn,J.E.M.Lampe
Hetonderzoeknaardeaminozureninhetxyleemvochtvantomaatnaonderbrokennitraatvoedingzalwordengecompleteerdenmetdegegevensvandeplantsamenstellingendegroeiwordensamengevat.
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Desamenhangtussenlichtklimaat,stikstofassimilatieenkoolzuurassimilatiezal
wordenonderzochtmetrijstalsproefgewas,omdatvandeze soortdestikstofhuishoudingredelijkisonderzocht.
Proj.nr.430 Interpretatie van.gewasanalyse-uitkomsten
BIOCHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE PRODUKTIE IN VERBANDMET DE KWALITEIT VAN OOGSTPRODUKTEN

drs.N.Vertregt,mej. drs.J.M.Braber,mej.E.G.Pannebakker
Ineenaantalplantesoortenmetinwater onoplosbarekoolhydratenzalhet
metabolismevandenietstructuurgebondenkoolhydratennaderwordenonderzocht.
Inverbandmetdebelangrijkeroldiehetfractie-1-eiwitvervultbijdefotosyntheseprocessenendemogelijke invloedvanPeroxydaseophetgroeihormoon
indolazijnzuur zullendezebeide eiwitfractiesnaderwordenbestudeerd gedurende
deverouderingvandeplant.
Proj.nr.410 Deaccumulatievancarbonzure zoutenenkoolhydratentijdensde
groeivanaardappelplanten
Proj.nr.432 Analytisch-chemisch onderzoeknaardeomzettingenmobiliteit
vankoolhydratentijdensdeontwikkelingvandeplant
Proj.nr.448 Veranderingenindeproteïnenvanbladerenbijhetouderworden
VOORZIENING VAN HET VEE MET SPORENELEMENTEN

ir.J.Hartmans,drs.N.Vertregt,mej.M.S.M.Bosman,O.C.Spoelstra.
Deresultatenvandeproevenoverdeinvloedvanmolybdeenenzwavelbij
hetoptredenvankopergebrekenoverdemogelijkheiddekoperstatusvanhetdier
tebeoordelennaardeverdelingvanhetkoper overdiverse eiwitfractiesvanhet
bloed zullenwordenuitgewerkt.
Degegevensvandejodiumbemestingsproeven zullenwordengecompleteerd enverwerkt.Tevenszalwordengetracht indiscussiemetdierfysiologisch gerichte
onderzoekersdejodiumbehoeftevanhetrundnadertepreciseren.
Proj.nr.418 Hoedanighedenvanruwvoerdietotsulfidevorming indepensen
gestoordekoperhuishoudingvanhetrundkunnen leiden
Proj.nr.422 Debepalingvansporenjodiumingrasenfactorendieditgehaltebeïnvloeden
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V.AFDELING VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK

hoofd ir.Th.A.deBoer
Uitdeonderzoektaak vandeze afdeling vloeiteenondersteunende functie
voortvoor ander speurwerk.Zowordtdebotanische samenstellingvangrasbestandendoorbemonstering enanalyseofdoorwaarneming inhetveldvastgesteldten
behoevevanandere IBS-afdelingen,andere instellingenenvoorlichtingsorganen.
Tevenswordt instructie gegeveninhetonderscheidenvanallerlei planten.
EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE

dr.ir.J.P.vandenBergh,drs.M.J.M.Oomes,W.Th.Elberse
Terverkrijgingvaninzicht inoorzaakenprocesvangewensteenongewenste
veranderingen indefloristische samenstellingvangrasland-enandere korte
vegetaties wordt onderzoek gedaanmetbehulpvanwatercultures,pot-envakkenproevenmetafzonderlijke taxaeneenvoudigemengsels daarvan,meest inkassen
enklimaatkamers,maarookbuiten.Opdezewijzewerden reedsenige ecologische
gedragingenvansoortenbenevens ondervormen getoetstenverklaard enwordtde
wezenlijke plantensociologische factor concurrentie verderbestudeerd.Hetgeven
van causaleverklaringenvaninhetveldwaargenomenverschijnselenbijtezamen
groeiende graslandplanten staat indekomende tijdvoorop,waarbijookdeproduktiviteitvanmengsels vergelekenwordtmetdievanmonoculturen.Vandeze
laatstewordt tevens bestudeerdhoezekunnenworden gehandhaafd.
Derelatievandekiemingenvestigingvaneenaantalplantesoortenenerzijdseneenkeusuithetcomplexvanmilieufactoren (oppervlakte-structuur,
dichtheid,waterhuishouding, humusgehalte, zuurgraad enmicroklimaat) anderzijds,
wordt onderzocht.Hetonderzoekkanleidentoteenaantalpraktische uitspraken
overdeaanlegenhetbeheervanbegroeiingen vooruiteenlopende doeleinden.
Proj.nr.423 Onderzoek naardefloristischestabiliteitvanbegroeiingen
Proj.nr.442 Kiemingvanzadenenvestigingvankiemplantenopzandlichamen
en andere terreinenmetextreme milieu-omstandigheden.
SAMENSTELLING, CLASSIFICATIE,

KARTERING EN GEBRUIKSWAARDE VAN GRASLAND EN AN-

DERE KORTE VEGETATIES

ir.Th.A.deBoer,ing.H.H.deGooyer,H.Mooi,T.vanSteenbergen
Voor landinrichtingsplannen enruilverkavelingstaxaties worden gegevens
verzameld overdeactueleenpotentiële gebruikswaarde vanbodem+vegetatie
voor landbouwkundige enniet-landbouwkundigebestemmingenvanterreinen,doorgaans indevormvangraslandvegetatiekarteringen. Zulke karteringen zijnook
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waardevollehulpmiddelenbijvaststellingofvoorspellingvanschadeaanland
bouwkundigofanderszins gebruiktgraslandrondombouwputten,kanalisatiewerkene.d.,alsmedebijhetopstellenvanbeheersplannenvoordiversereservaatvormen.
Voorhetaangevenvandegeschiktheidofgebruikswaardemoetenwaardebepalendeeigenschappen,zoalsproduktie,voederkwaliteit,gedragbijbetredingen
draagkrachtvandezodeperaangetroffenvegetatie-eenheid,bekend zijn.Deze
eigenschappenwordendaaromdoorproevenenwaarnemingenvastgesteld,waarbij
eendoelmatigekeuzevanbodem-envegetatietypehetmogelijkmoetmakenomin
samenwerkingmetdeStichtingvoorBodemkarteringdeverkregenkennisteveralgemenen.
Deverkregenkenniswordt toegepastbijhetopstellenvanbedrijfsmodellen
metbeperkingen inhetgraslandgebruik.
Proj.nr.445 Opdracht-enstudiekarteringenvankortevegetaties
Proj.nr.446 Eigenschappenonderzoekvangraslandenmetlandbouwkundig gebruik
BEHEERSONDERZOEKVAN GRASLANDEN MET BEPERKTE EN NIET-LANDBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN

drs. M.J.M.Oomes
Omschakelingvanintensiefgebruikte landbouwterreinennaareenopandere
doeleinden gerichte grasachtigebegroeiingkomtgeregeldaandeordeenzalnog
veelvuldigerworden.Terwilledaarvaniskennisnodigoverhetverkrijgenvan
botanisch interessantevegetaties inb.v.natuurterreinenofinlandschapsreservaten.Ookmoetadvies gegevenwordenvooreenjuistbeheervandergelijkeen
anderekortevegetatiesbijzolaagmogelijke kosten.Voorditdoel zulleneen
aantalproevenwordenaangelegd.
Proj.nr.447 Beheersonderzoekvangraslandenmetbeperkteenniet-landbouwkundige doelstellingen
ONDERZOEK NAAR DE TERUGGANGVAN DE GEBRUIKSWAARDE VAN PRODUKTIEVE GRASLANDVEGETATIES

ing. H.H.deGooijer
Bijditonderzoek ligthetaccentopdefactorendiebijdehuidigegebruikswijzenvanproduktief graslandschadeaandegrasmatkunnenteweegbrengen.
Hierbij ishetdoelnategaanhoedediverseplantesoortenindegrasmatreagerenenhoehetverloopvandefloristische samenstelling endeproduktieis.
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Door experimenteel onderzoek inhetveldenindekaswordt vastgesteld hoede
invloedvanwieldruk enberijdingsfrequentieopgenoemde factorenvandegrasmat is.Daarnaastwordt aandacht besteedaandeinvloedopdegrasmatvanverbranding doorurineenvanverstikking door organische meststoffen enafgemaaid
gras.
Proj.nr.469 Oorzaak enprocesvanteruggang inkwaliteitenopbrengstvan
produktieve graslandvegetaties
ONDERZOEKNAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN MODERNE WAARNEMINGSTECHNIEKEN
OP AFSTAND TER VASTSTELLING VAN AARD EN TOESTAND VAN BEGROEIINGEN

ir.Th.A.deBoer
Onder invloedvanderuimtevaart zijnernieuwe techniekenvoorhandenom
langs foto-electronischewegvanuitvliegtuigenverschijnselenaanhetaardoppervlak,b.v.begroeiïngsverschillen,vastteleggen.Eenkenmerk hierbijis,
datditinnauwe golflengtebandenvanhetlichtenandere delenvanhetelektromagnetisch spectrummogelijk is.Omdeverwachtingswaarde vandeonderscheidingsmogelijkheden tekunnen toetsenwordt onderzoek verrichtnaardeinvloed
van aard, groeistadiumengezondheidstoestand vanplantendekken,instralingshoek enkijkrichtingen-hoekopdereflectievanlicht (zichtbaareninfrarood)
innauwe golflengtebanden.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
hoofd dr.ir.J.Doeksen
BIOLOGISCHE COMPONENTEN VAN DE GROND

dr.ir.J.Doeksen
Indienhiervoormiddelen kunnenwordenverkregen zalopnieuwmethetindroogsysteemvande"turfwand-silo"wordengewerkt.
Ophetlaboratorium zalinnauwe samenwerkingmethetIBworden gewerkt
aandebiologische beïnvloedingvanmest,hetzij voorafbraak,hetzij voor
verbeterde scheidingsmogelijkhedentussenvasteenvloeibarebestanddelen.De
voedselopnameenzuurstofopnamevanregenwormenblijftdeaandachthouden.
Proj.nr.452 Biologische activiteit indegrond.
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