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BESTUURSAANGELEGENHEDEN

Hetbestuurvergaderdeinhetafgelopenjaardriemaal.Behalveaanbestuurlijke zakendieperiodiek terugkeren,werduitvoerig aandachtgeschonkenaande
herindelingvanenkele afdelingenvanhetInstituut,waardoorverschillendeonderzoekersmethunmedewerkers organisatorischwerdenverplaatst.Devanhet
PAWovergekomengroepgraslandvegetatie-enkarteringsdeskundigen,dievoorlopig
warenondergebrachtbijafd.II,werdenmetenkeleandereonderzoekersineen
afzonderlijkeafdelingVegetatiekundigOnderzoeksamengebracht,waarvandeleidingwerdopgedragenaanir.Th.A.deBoer.Wegenspensioneringvandr. W.B.
Deijs,hoofdvandeafd.Scheikundeentevensplv.directeurwerd ingaande
1-4-1971drs.N.Vertregtbelastmetdeleidingvangenoemdeafdeling.Alstweedeplv.directeur treedtper1-7-1971 ir.A.Sonneveld,hoofdvandeafd.Plantenteelt,op.
AandeMinistervanLandbouwenVisserijwerdvoorgesteldomdeStatuten
ophetpuntvandetaakstellingvanhetInstituutaandehuidigesituatieaan
tepassen.
Deaftredendebestuursleden,ir.J.D.Bijloo,dr.ir.W.Feekesenir.J.
MinderhoudwerdendoordeMinistervanLandbouwenVisserijper1-1-1971herbenoemd.

PERSONEEL

IndeplaatsvandeheerE.Vermeer,diededienstmetpensioenverliet,
werdmet deleidingvandemonsterontvangst en-bewerking deheer B.Postbelast. Indedaardooronstanevacaturewerdmet ingangvan 1-1-1971 deheer
G.J.vanH a m als laborantbenoemd.
Ingaande 1-3-1971werd drs.J.C.J.vanZonalswetenschappelijk ambtenaar
1ekl. indienstgenomenalsopvolgervandr.H.G.vanderWeij,dieper1-5-1971
dedienstmetpensioenverliet.
Degastmedewerker dr.J. Friedmanuit Israëlvertrokbeginmaartna een
studieverblijfvan zesmaanden,waarinhijhetgedragvanwoestijnplantenbestudeerde.
Als gastmedewerkerkwamper 1-3-1971deheerA. Korzeniowski (Polen),die
zichgedurendevijfmaandenheeftbeziggehoudenmetproblemenverband houdende
metdeminerale huishouding vanrundveei.v.m.intensivering vangrasland.
AandeheerD.vanStaalduine isvoordeperiodevan 1-3-1971 tot1-3-1972
verlofbuitenbezwaarverleend,voorhetdeelnemenalsdeskundigeaaneenprojectvooronkruidbestrijding intheeenanderegewassenopSumatra.Bedoeld ontwikkelingsprojectwordt doorhetKon.Instituutvoor deTropenuitgevoerd inopdrachtvandeDirectie InternationaleTechnischeHulpvanhetMinisterievan
Buitenlandse Zaken.
Ingaande 1-4-1971heeft dr.W.B.Deijs,hoofdvandeafd.Scheikunde tevens
plv.directeur,dedienstmetpensioenverlaten.
Met ingangvan 1-4-1971werd deheerP.H.vanLeeuwenalsassistentopeen
tijdelijkeplaatsbijdeafd.Onkruidonderzoek aangesteld.
Per 1-4-1971werd deheerD.JansenalshulpvoordegraanonderzoekprojectendoordeNat.RaadvoorLandbouwkundigOnderzoekTNOindienstgenomenenop
ons Instituutgeplaatst.
Wegensbeëindigingvandearbeidsovereenkomstper 1-4-1971verlietdeheer
F.M.J.Peet,diealsstudent-assistentwerkzaamwasbij deafd.Scheikunde de
dienst.
Voordeperiodevan 1-5 tot1-8-1971werd deheerK.K. Siccamaalsstudent-assistent indienstgenomenomwerkzaamheden teverrichtenbijdeafd.Onkruidonderzoek.
Ingaande 1-5-1971heeftdr.H.G.vanderWeij,wetenschappelijkhoofdambtenaarbij deafd.Onkruidonderzoek dedienstmetpensioenverlaten.
Op eigenverzoekverlietmej.J.H.Nijkamp,diealsadj.laborantewerkzaam
wasbij deafd.Scheikunde,met ingangvan1-6-1971dedienst.
10

Indevacature ontstaandoorhetvertrekvanmevr.A.E.Wouters-Putwerd
met ingangvan1-6-1971bijdeafd.ScheikundedeheerH.vanVlietalsadj.
laborantbenoemd.Eerdergenoemdewasalszodanig reedsbijgenoemde afdeling
werkzaamopeentijd.A-plaats.
Prof.dr.ir.C.T.deWitwerdbenoemdtotgewoonlidvandeafd.NatuurkundederKon.Ned.AkademievanWetenschappen.
Op 28-6-1971 promoveerdedrs.B.W.VeenaandeRijksuniversiteitteGroningentotdoctorindewiskundeennatuurwetenschappen.
Indevacatureontstaandoorhetvertrekvanmej. C G . vanGulijkper
1-5-1971werdmetingangvan1-7-1971mej.C.M.Wijnackeralsschrijveroparbeidsovereenkomstindienstgenomen.
Voorgraslandkarteringswerkzaamhedenwerdmetingangvan1-7-1971deheer
D.Uenkalsassistentopeenzgn.X-plaatsaangesteld.
Indevacature ontstaandoorhetvertrekvanir.L.G.Kopper1-6-1971werd
per 16-7-1971 drs.M.J.M.Oomesalswetenschappelijk ambtenaarbijdeafd.Vegetatiekundig Onderzoek aangesteld.Hijwasreedsbijdezeafdelingwerkzaamop
eentijd.A-plaats.
DeherenC.A.M,vanWindenenA.H.L.Huiskeswarenalsstudent-assistent
indienst,resp.voordeperiodevan1-8-1971tot1-2-1972envan1-9-1971tot
1-3-1972omwerkzaamhedenteverrichtent.b.v.onderzoekingenbijdeafd.FysiologieenEcologieenOnkruidonderzoek.
Dedamesmw.A.M.Kolkman-vanBeekenmw.C.A.G.v.d.Grift-vanMaanen,medewerkstersvandeafd.Scheikunde,namenresp.per1-7-1971en1-11-1971op
eigenverzoek ontslag.Tengevolgevandepersoneelsstopblevenbeidevacatures
geblokkeerd.
Als assistent-secretarisvandeCoördinatiecommissieOnkruidbestrijding
TNOisdeheerJ.H.Görtzper1-12-1971indienstgetredenbijdeSectieLandbouwkundigOnderzoekCo-TNOentoegevoegdaandesecretaris,dr.ir.W.vander
Zweep.
HUISVESTING,TOERUSTING ENMATERIEEL

Tenbehoevevanfotosynthesemetingeninhetveld,waarvooreenautomet
meetapparatuurisingericht,kregenwevanhetMinisterievanLandbouwenVisserijdebeschikking overdraaistroomaggregatenvoorhetopwekkenvanstroom.
Zoweldemeetopstellingalsdeaggregatenwerdenvoorzienvancontrole-apparatuurvooreenveiligemeldingvanstoringen.
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Inbeidegebouwenwerdendelaboratoriavannieuwevloerbedekkingvoorzien.
Voordebergingvanpotten,die inverschillenderuimtenwarenopgeslagen,werd
eenopslagruimtegemaaktnaastkas II.Dedakberegening terkoelingvandecompartimentenvankas IIwerdvernieuwd.
Voorhetcontinubepalenvande zuurstofspanning invoedingsoplossingenen
mede terbepalingvanopnamevanvoedingsionenonderuiteenlopendeuitwendige
omstandighedenrondwortels enbovengrondsedelenvanplantenwerd automatische
registratie-apparatuur ingebruikgenomen.Tevenswordtdezeapparatuurgebruikt
voorhetmetenvanverbandentussengroeisnelheid enwatergehaltevandeplant.
Degeregistreerdewaarnemingenwordenovergebracht ineenponsbanddievoorverdereverwerkingmeteencomputerwordtgebruikt.

SAMENWERKINGMETANDERE INSTELLINGENENMETWERKGROEPENENCOMMISSIES
MeteengroepmedewerkersvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidvond
eenuitwisselingsbijeenkomstplaats terbespreking vanhetvraagstukvandelotgevallenvanbijdebemestinggebruikteenooksommigevreemdestoffeningrond
enwater.
DeheerF.L.M.Paulussen,hoofdassistentAbijdeDienstvanhetStaatsbosbeheer,werddoor zijndirectiebelastmetdeelnameaanhetonderzoekdatvanuit
het IBSwordtverrichtomtrentaanlegvanwegbermbegroeiïngenendaartoevoor
eendeelvanzijntijdophet IBSgestationeerd. Inhetkadervanditzelfdewerkgebiedwerd ir.SonnevelddoordeWerkgroepBegroeiingenvanWegbermenvanhet
StudiecentrumWegenbouwbelastmetderedactievaneensamenvattendrapport,
handelendoverdehuidige inzichtenoverdegenoemdebegroeiingenterinlichting
vanbelanghebbendeinstantiesenbeheerders.Hetranport zalspoedig inhetkomendejaarindrukverschijnen.
Ervondoverlegplaatsmethet InstituutvoorVeevoedingsonderzoek teHoorn,
het IBVLeneentweetalafdelingenvandeLandbouwhogeschooloverdeproeventer
vaststellingvandevoederopnamevanrundveeenschapenindeweideofopstal.
Richtlijnenvoordeinrichtingvandezeproevenwerdenbesproken.Gestreefd
wordtnaarhetinbouwenvanaanvullendevraagstellingen inzulkeproeven,opdat
dooraanvullendewaarnemingenenbemonsteringen sommigestudiepuntenvangeïnteresseerden zonderveelextrakostenwordenondersteund.
Indriehoeksverbandmetdeafd.FysiologiederDierenvandeLandbouwhogeschoolenmethetAgricultural InstituteteDublinwerddebewerkingvaneenomvangrijkcijfermateriaaloverderesorptievancalciumenmagnesiumuithetmaagdarmkanaalvanmelkkoeienbeëindigd.
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Opverzoek vandeAlgemeenDirecteurvanhetLandbouwkundig Onderzoek nam
het instituut deel aaninterinstituutsgesprekken overmest-enstankbezwarenen
over taakverdelingen bijhet intensiveren vanonderzoek overdezepunten.
Erkwam eensamenwerkingsprojectmet Israël totstand,waarbijmet financiëlesteunvanuitbeide landen (doorNederland tebekostigenuit fondsender
Directie Intern.Techn.Hulp)studiegemaakt zalworden over ruwvoederwinning
onder droge omstandigheden enwaarbij deopgedanekennis enervaring ook in
enige landenonderdeplaatselijke omstandigheden zullenwordengetoetst engedemonstreerd.
Veelmedewerkers der afd.Onkruidonderzoekdroegen,met collega's uitbinnen- enbuitenland,bij tothetvoordrachten-,practicum- en excursieprogramma
vande Internationale Cursus overOnkruidbestrijding,diegedurende een drietal
weken injuni teWageningenwerd gehouden.
Medeviaeenkort geledenweernaar Indonesië teruggekeerde gastmedewerker
vanhet IBSwerd contact onderhouden overhet onkruidprogramma vandeZuidoostAziatische organisatie Biotrop,o.a.vooreen in1972methulpuitNederland en
Engeland teverzorgen onkruidbestrijdingscursus envoor een specialisatiebegeleidingvan Indonesischewerkers inditvakgebied.
Een tweetaldirectieleden vanhet IBSwerd doordeDirectie Landbouwkundig
Onderzoekbelastmet devoorbereiding en leiding vaneenover tweewinterseizoenenverdeelde cursus Onderzoektechniek voor ingewerktemiddelbare krachten
van onderzoekinstellingen.
Het IBSnam,opverzoekvandeDirecteurAlgemene Zaken,Milieu enPlanologievanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij,deel aanverzameling vangegevens enoverleg terbeoordeling vandegevolgenvaneenhoogovenvestiging in
hetRijnmondgebied voorverschillendeagrarischebedrijfstakken.
Tenbehoevevanhetwerk vande "Projectraad voorhetKromme-Rijngebied"
werd eenaantal studentenvandeRijksuniversiteit Utrecht geschoold inonderscheiding vangraslandplanten,terwijl ookdoorhet IBSwerd deelgenomen aan
het indeze raadplaatsvindende overleg overhetbetreffende gebied.
Via gesprekken overbeheersmaatregelen,o.a.beweiding enmaaien,van
laagbegroeid tehouden terreinen innatuurgebieden,ontstond eenonderzoekerswerkgroep voorditdoel,waarinhetRijksinstituut voorNatuurbeheer,het IBS,
het Instituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding enhet Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek (Zeist)eikaarsplannenvergelijken enbespreken.
Dedirecteurvanhet IBSontving hetverzoek zich tebelastenmet hetvoorzitterschapvaneen tevormenNederlandse Commissie voorhet internationale
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Unesco-programma"Mensenbiosfeer" [M.A.B.),welke commissiehetwerkinNederlandzalvoorbereidenenbegeleidenentevensdeplanvoorbereiding,desamenwerkingenhetbenuttendergegevensopinternationaal niveauzalsteunen.Inverbandmetdeomvangvandeze taakverzocht hij,metinstemmingvanhetIBS-bestuur,
aanhetMinisterievanLandbouwenVisserijomhemdoor eenwijzigingvanzijn
IBS-taakinstaattestellenaandenieuwebezighedenvoldoende tijdtebesteden.
MethetGrasland Research InstituteteHurley (Gr.Britt.)werd,naeenvrij
ruime tussenpoos,dereeksuitwisselingsbijeenkomsten overaspectenvanhetgraslandonderzoek voortgezet.Indetweedehelftvanseptember vertoefdeeenzestal
medewerkersvanhetIBSinHurleyomonderzoekervaringenenvraagstellingente
vergelijken overdevolgende onderwerpen: fotosynthese-enproduktiemetingenin
hetveld,groeimetingenaanindividueleplantenenhetwerkenmetmodellen voor
hetbestuderenvanbeheersvariantenongraslandbedrijven.
MetdeDirectievandePlantenziektenkundige Dienstwerdeenregeling overeengekomenvolgenswelkeper1januari 1972eenderwetenschappelijke PD-medewerkersophetIBSsamenmeteendoorTNObeschikbaar gestelde assistent onderzoek
zalaanvangennaardelotgevallenvanherbicideningrond.
TenbehoevevaneenmetNederlandse ontwikkelingshulp lopend "Dairy Cattle
Research Project"inKeniakonden aldaarverzameldeurinemonsters wordenonderzochtenvervolgens beoordeeldmethetoogopmogelijk daaruitblijkende mineraaltekorten,metnameooknatrium.
BIJEENKOMSTEN,CONGRESSENENCONTACTEN

Vergaderingenvandewetenschappelijke stafwaren ondermeer gewijdaan
devolgendewetenschappelijke thema's:
-biosfeer-enmilieuvraagstukken
-toepassingvandebegrippen "entropie"en"informatie"indelevenswetenschappen
-opbrengstverhogend effectvanhetbiocideNemafosopgrasland
-ontwerpenenaanleggenvanbegroeiingenopkwetsbare terreinen (wegbermen
e.d.)
-beïnvloedingvanenige gewassendoor remstoffen.
Van 7-11december 1970vertoefde drs.Bodlaender inWest-Berlijnvooreen
werkbespreking over ecologische aanpassingvandeaardappel i.v.m.internationale beproevingvanaardappelrassen doordesectieFysiologievandeEuropean
AssociationforPotatoResearch.

14

Op 21en22januarinamdr.v.d. Zweenonuitnodiging van ICI,Engeland
deel aaneengroepsexcursieterbestudering vanhetgebruikvaneenaantalbestrijdingsmiddelen,bijwelke gelegenheid hij ookdeWeedResearchOrganization
teOxfordbezocht.
Van 4t/m 6februarivoerdendr.v.d. Zweependr.v.d.Weij teBazelgesprekkenmetstafledenvande fa.Ciba-Geigy overhet inNederland uit tevoeren
onderzoekmetprodukten,diegeschikt lijkenvoorbestrijdingvanplantengroei
inwater.
Van 22t/m 24maartvertoefdedr.v.d. ZweepteParijs enChateaufortvoor
contactenmetdeEuropeanPlant ProtectionOrg.,metdeCETIOM enmetdeFranse
CommissievoorOnkruidbestrijding,o.m.overbijdragen totde InternationaleOnkruidbestrijdingscursus deze zomer teWageningenenover zakenbetreffendehet
gedragvanherbiciden indegrond.
Van 19maart t/m 2aprilvertoefdendr.Alberdaenprof.DeWit inIsraël
voororganisatorische enwetenschappelijkevoorbereidingenbetreffendehetsamenwerkingsproject overruwvoederwinning onder drogeomstandigheden.
Van 4-8 aprilheeft ir.Kopeensymposium teRinteln (Did)vandeInternationaleVereinigung fürVegetationskundebezocht over"Vegetationalsanthropoökologischer Gegenstand".
Dr.Vander Zweepen ir.DeGroot zijnvan 28april tot 3meinaarMatera
inZuid Italiëgeweest totbijwoning vanhet tweedesymposium overMediterranean
Weed Problems.Het themawas:Onkruidproblemenvanbelangvoormediterrane en
subtropischecultures.
Drs. Bodlaenderbezocht tussen5en8mei teBraunschweig deForschungsanstalt fürLandwirtschaft.Hijbestudeerde erdemethodenvanonderzoek enanalysen.Tijdensdezereisbezochthij tevensteGöttingenhetAgrikulturchemisches
InstitutderUniversitätGöttingen envoerde erbesprekingenmetdewerksectie
FysiologievandeEuropeanAssociation forPotatoResearch.
Tussen 15mei en6juniheeft ir.DeBoerals landbouwkundig lidvaneen
studiegroep eensymposiumbijgewoond inAnnArbor (MichiganUniversity,VS)
over"Remote sensing".Verderheefthijenkeleuniversiteiten (Kansas,Indiana,
Texas)enfirma'sbezochtophetgebiedvanopname-enverwerkingsapparatuur.
Van 25tot27meinamdr.AlberdametenigemedeledenderFytotroncommissiedeelaanbezichtigingenbestudering vankïiaaatinstallatiesteAarhus,
Stockholm,UppsalaenJönköping.
Dr.VandenBergh,ir.DeBoerenir.Hoogerkamnwoonden teLausannede
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4thGeneralMeeting vanTheEuropeanGrassland Federationbij indeperiodevan
13tot 24juni. Ir.Hoogerkamp hield hier tweevoordrachten, teweten "Chemical
renovationofgrassland" en"Oldgrassland,young grassland or leys".Aansluitendnamendr.vanden Bergh en ir.DeBoeraaneenexcursie deel enbrachten
zijeenbezoek aanhetGeobotanisch InstituutRübel teZürich,terwijl ir.Hoogerkamp eenbezoek bracht aaneennabijliggende alp,waar deproblemen rond de
almenbesprokenwerden.
Dr. Dijkshoornheeft van 15tot 17juniopuitnodiging vanhet International Potash Institute teBernhet 8eColloquium bijgewoond teUppsalamet als
thema "Potassium inBiochemistry and Physiology".
Van 20tot 27juniheeftdrs.Bodlaender inzijn functie als sectie-secretariseenbijeenkomstbijgewoond vandesectieFysiologie vandeE.A.P.R. te
Praag.Hierheefthij eenvoordracht gehouden over "Breaking dormancy ofpotato
tubers".Tevensheefthij teHavlickuv Brodhet Instituutvoor Aardappelonderzoekbezocht.
Van 23juni tot 29juniheeftdr.vanOorschot het 2nd International Congress onPhotosynthesis Research teStresa (Italië)bezocht.Aansluitend bezocht
hij op 30junihet StationFédéralesAgronomioues teLausanne enop 1en 2juli
werdende firma's Ciba-Geigy teBazel enBASF teLimburgerhof bezocht.
Ir.DeVos heeftvan 28juni tot 3juli teCambridge eensymposiumbijgewoond vanEucarpia teneindedaardegesprekken overde inhoudvanhetecologische deelvandeEur.Graanatlas voort te zetten.
Van Stot 9julihebbendr.VanderWeij, drs.Van Zonendr.Vander
Zweep teOxford het symposium vandeResearch Group onAquaticWeed Problems
bijgewoond. Hierheeft dr.VanderWeij,ooknamens deheerHoogers,tweevoordrachten gehouden:The development cycleofsome aauaticplants intheNetherlands"en"Mercaptotriazines comparedwithdiuron for aauaticweed control in
stagnantwaters".Drs.Van Zonhield eenvoordracht,medenamens deheerHoogers,
over "Time-tables asamethod torecord changes inplankton composition".
DeJahreshauptversammlung vanhetVerband deutscher Landwirtschaftlicher
Untersuchungs-undForschungsanstalten vondplaats teKielvan 12-18september
enwerdbijgewoond doormej. ir.Harberts,drs.Vertregt en ir.Hartmans,in
hetbijzonder ookvoorbespreking vanderesultaten dervergelijkende internationalemonsteranalyses envoorhethoudenvaneenvoordracht door laatstgenoemde
over "ManganversuchemitmonozygotenRinderzwillingen", terwijl ookgedachtenwisselingen plaatsvonden over gebruik van afvalstoffen enmestoverschotten.
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Dr.Alberdawas van 19-23september aanwezig oneeneiwitsymposium, georganiseerd doordeUniversiteit vanReading (Gr.Br.)enhield daar een voordracht
over"Potentialproteinproduction oftemperate grasses".Aansluitend bezocht
hij, samenmet deheren ir.Ennik,Kleinendorst,Louwerse, ir.Sonneveld en
prof.DeWit,het Grassland Research Institute teHurley alsvoortzetting van
eenreeksuitwisselingsbijeenkomsten tussendebeide instellingen.Van IBS-zijdewerdendevolgende onderwerpenuiteengezet: "Measurements ongrowth andwater
content ofplants following localised treatmentwith low temperature","Experienceswith themobile setup formeasuring photosynthesis and respiration inthe
field"en"Theverification ofsimulated growth rates".
Van 15tot 24septemberwasdeheerA. Kemp ing.teDublin,Belfast,Aberdeen enShinfield (Ierland enGr.Br.)voorbespreking vanderesultaten vaneen
metdr.Rogers (Dublin)uitgevoerd onderzoek overdeCa-enMg-benutting bij
melkkoeien envoorbespreking vanonderzoekmogelijkheden overde chloorbehoefte
vanmelkkoeien enoverdevoedselopnamedoorherkauwers.
Dr.Vander Zweepwasvan 11 tot 16oktober aanwezig opdeDeutsche Pflanzenschutztagung teDüsseldorf.
Ir.Hoogerkampnammet steunvanhet Studiecentrum Wegenbouw teArnhem op
7en8december deel aaneendoor de fa.Esskron teLandskrona (Zweden)georganiseerde conferentie overdeaanlegvanwegbermen.
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DESTANDVANHETONDERZOEKENENIGEDERVERKREGEN UITKOMSTEN
I.AFDELINGPLANTENTEELT

ECOLOGISCHE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN GROENBEMESTERS

Detoetsgewassenaardappelenenbietennagrasgroenbemestersopbollengrond
teGeestmerambachtgaven zeerhoge opbrengsten.Deinvloedvandegroenbemesting
was echternihil,waarschijnlijk doordatzedoordedroogtenietvoldoendede
"normale"invloedviadeN-huishoudingvandegrond heeftkunnenuitoefenen.
Wanneeraantulpen echterweinig stikstofwerd gegevenkwamdenawerkingvande
grasgroenbemestingopdeafrijpingwelduidelijknaarvoren.
Inhetafgelopen drogejaarhaddendegewassenopdiepbewerkte,voordien
droogtegevoelige zandgrond,tochooklastvandroogte,hoewel laterinhetseizoen.
Opnieuwhadslechtseenklein aantalwortelsookdediepe ondergrond stofdroog
gemaakt. Zonderdediepebewerking bleefdezeondergrond vochtig.
Bijdeproevenmetgrasstrokeninboomgaardengroeidendebomenopdechemischvolvelds zwart gehoudengrondhetafgelopen jaarniet langerbeter.Ze
gavenookgeenhogere appelopbrengstmeer.Wellichtisditeenaanwijzingdat
evenalsbijmechanisch volvelds zwarthoudenhetgunstige effecthiervanonden
duurgeenstandhoudt.
Ookbijveel stikstof, zonderCCC-bespuiting, tradbijdeproeven omtrent
de invloedvandestikstofbemesting,vandebladrijkdomenvandeopbrengstvan
wintertarweopdeerondergezaaide groenbemestingsgewassen tengevolgevanhet
gunstigeweergeen legering op.Desondankswerdendeklavers negatief beïnvloed
door zwareN-bemestingvandetarwe;degrasondervruchtwerdnauwelijks beïnvloed.
Omgekeerdwerddetarweopbrengst nietbeïnvloed doordeklavers,ineenenkel
geval echterwel enigszinsnegatief dooreendichteenvrij zware ondervrucht
Italiaans raaigras.Wanneeraaneenaantalvoorwaardenwordtvoldaanisnual
gedurendeeenreeksvanjarendecombinatievanoptimale tarweopbrengstenbevredigend geslaagde ondervruchtmogelijk gebleken.
Inhetjaar1970goedgeslaagde ondervruchten gavennaonderploegenbij
zomergerstinhetdaaropvolgendejaarduidelijk reactiestezien.Bijdestikstofbemestingwas hiermee geenrekening gehoudenwaardoor ondegroenbemestingsobjectenernstige legering optradendaardooreenduidelijk lagere korrelopbrengst.
Ookinhetafgelopen jaarbleekweerdatdeaandeondergeploegde groenbemester
gegeven stikstofeengeringere verlagingvanhetsuikergehalteenminder schade
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aandeopkomstgafdandirektaandesuikerbietengegevenstikstof.Deuiteindelijkesuikeropbrengstwerderechterminder gunstigdoorbeïnvloeddaninhet
jaardaarvoor.
GEDRAG VAN THERMISCH BEHANDELDE GEWASSEN

Naeenthermischebehandelingvangras lijktdedaaropvolgende snedewel
eenswatmindersnelopgangtekomen.Ditisechter langnietaltijdhetgeval
enwaarhetverschijnseloptreedt,ishetinderegel tochnaenige tijdniet
meerwaartenemen.Bepalingvandeopbrengstvaneendervolgendesnedenliet
danookgeennadeligenawerkingvanhetstomen zien.Ookinhetjaarnadethermischebehandelingbleekditgeenenkele invloedtehebbenopdegrasopbrengst.
VASTEGRONDSTEELT VAN AKKERGEWASSEN

Witlofwortels,namisluktebietengezaaid,kwamenuitstekendop,maarde
meesteplantenverdwenendaarnadoorpyraminbeschadiging.Inovereenstemming
metvroegerewaarnemingenwas dezeschadeopdevastegrondveelmindergroot
danopdegeploegde,wellichtalsgevolgvanophopingvanorganische stofin
detoplaagvandegrond.
Ploegenvanvelejarennietbewerkte zandgrondhadeenzeergunstigeinvloedopzoweldroogteschade,vertakkingalsopbrengstvanbieten.Diteffect
werdnietbereiktdoordegrondalleenmaarlostemakenmetganzevoeten,hetgeen bijdevertakkingenopbrengstnauwelijks enigeverbeteringgaf.Degrond
brakslechtsingroteschollen,dieeenvoordebietenongunstigestructuurbehielden.Datdeoorzaakweldegelijkhierinmoetwordengezochtennietinhet
geconcentreerd zijnvandevoedingsstoffenindebovenlaagvandegrondblijkt
daaruit,datinjecterenvandemeststoffenindenietkerendbewerkte,voordien
onbewerkte,grondgeenenkeleverbetering gaf.Voordeeerstemaalachterwege
latenvanploegenopvoorheenaltijdgeploegdezandgrondgafdirectaanmerkelijk
slechtergevormdebieteneneenlagereopbrengst.
Vooral erwtenmaarookhaverenbietenhebbeninhetafgelopenjaaropde
vastegrond (opkleigrond)goedeopbrengstengegeven.Debietenhaddengeen
slechterevormdanopgeploegdegrond,ineenenkelgeval zelfseenbetere.Wel
warendebietenindeextreemdrogeherfstopdenietgeploegdekleigrond zeer
moeilijk rooibaar.Zezatenzeervastindegrondverankerd.De1OOfl-korrelgewichtenvangranen,erwtenenkoolzaadwarenopdevastegrondveelalgelijk
aanofzelfshogerdandieopdegeploegdegrond.

19

Bestrijdingvaneendichtekweekbezettingmetdiverse chemische middelen
gaf zeeruiteenlopende resultaten.Ditwerdtendeleveroorzaakt doorverschillentussendemiddelen,vooreenanderdeeldoorbetrekkelijk kleine verschillen
inspuittijd.Openkele objectenwerdvolledige dodingvandekweekverkregen.
Tijdensdegroeivandestonpelgewassen indeherfstwaserondebespotenveldjesgeengroenekweektezien.Evenals daarwaar geenstonnelgewaswerd geteeld,
vondhetherstelvandekweek,indiendechemische doding onvoldoendewas,eerst
inhetvolgende voorjaar plaats.Hettelenvaneenstonnelgewasbleekdewerking
vandechemischemiddelendanooknietteondersteunen.
POTENTIEEL SCHADELIJKE ELEMENTEN IN HET MILIEU VAN CULTUURPLANTEN ENHUISDIEREN

Onderennabijkonerenhoogspanningsleidingen werdeenaanzienlijkeverhogingvanhetCu-HNO,-gehaltevandegrond aangetroffen; dezeweersniegelde zich
indemeeste gevalleninhetCu-gehaltevanhetgras.DeverhogingvanhetgehalteindegrondwasinN.0.-Brabant geringerdaninmidden-enwest-Nederland.
De sterkste verhogingvanhetCu-gehaltevanhetgraswerd gevonden ondereen
vrijnieuwe leidingeningebiedenmetsterkeatmosferische verontreiniging

Cso 2 ).
OpgrondvanbemonsteringenineensterkmetSO-belastenanderzijdseen
voorNederlandse omstandighedenminimaal belast gebiedkongeconcludeerd worden
datdoorhetopdeMaasvlakte geprojecteerde hoogovenbedrijfjaarlijksca.
10.000ton SO ?opNederlandse landbouwgronden terechtzoukomen.Voor onheffing
vandenadelige gevolgen daarvanzoujaarlijksƒ880.00^- aankalkmeststoffen
nodig zijn,exclusief strooikosten.Daarnaast zoudenintijdenvanniekbelasting
met S0 ? kopermoeilijkheden (tekorten)bijweidende dierenteverwachten zijn.
Bovendienmoeterernstig rekeningmeewordengehoudendatdeteverwachten
uitworpaanfluorverbindingenopdenduurviaderuwvoedersendooronnamevan
fluorverbindingenuitgronddeeltjes fluorosebijhetveetotgevolgkanhebben.
MINERALE VOEDING(MACRO-ELEMENTEN) VAN WEIDEND VEE

Deverwerkingvanhetomvangrijke cijfermateriaal,datinsamenwerking
metdeLHenTheAgricultural InstituteteDublinwerdverkregenuithetonderzoekoverdemagnesiumresorntie,werdbeëindigd enderesultatenwerdenvastgelegdineentweetalpublikaties,diezijnaangebodenaaneenEngels vaktijdschrift.
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EenPoolse gastmedewerker ontwikkeldemetbehulp vanonze onderzoeksresultateneen zeerbruikbaremethodevoor het schattenvandenatriumvoorziening van
melkkoeienmetbehulp van eeneenvoudige oppraktijkbedrijvenuitvoerbarebepalingvankalium inhet speeksel.Eenpublikatiehieroverwerd aangeboden aan
eenDuitsvaktijdschrift.
Begonnenwerdmethetverzamelenvangegevens omtrenthetP-gehalte inde
Nederlandse krachtvoeders voor rundvee,varkens enpluimvee.Een vergelijking
vandenormenvoor deP-behoefte vandedierenmetdeverstrekte hoeveelheden
doetvermoeden dat eenaanzienlijke hoeveelheid onnodig fosfaat indemestterechtkomt.
GROEI- EN VERMEERDERINGSZWAKTE BIJGRASLANDPLANTEN

Bijproeven in0.-Flevoland, waarbij gestreefdwordtnaar zohoog mogelijke
produkties vangrasland doorde groeifactoren optimaal temaken,konde opbrengst
dooreenbehandeling metNemafosvóórelke snedenogbelangrijkworden verhoogd.
Indederdeenvierde snedebedroeg deverhoging nogresp.30en 50 %.Dezeverhoging bleekvrijwel geheel eengevolg te zijnvaneengroter aantal spruiten
per oppervlakte-eenheidopdemet Nemafos behandeldeveldjes.Daarnaastwaren
despruitenenbladschijven er langer.Dit resulteerde echter niet ineengrotergewichtperspruit.
Zwarestikstofbemestingen hebbeneennadelig effect opdehergroei namaaien,doordathet aantal spruitenper oppervlakte-eenheid erdoor achteruit gaat.
DeuitkomstenvandeNemafosproeven tonenaan,dathetmogelijk isditwellicht
voornaamste knelpunt bij hetverder opvoerenvandeactueleproduktievangrasland tedoorbreken.
Eenomvangrijke potproefmetklonenvanEngels raaigras,ingezet omnate
gaan inhoeverre verschillen ingroeisnelheid eenrol spelen inde concurrentiestrijd,gingverloren doormassaal optredenvan eenweinigbekende schimmel.
Wanneerhetniet gelukt ditorganisme kwijt te raken,moet gerekendwordenmet
ernstigehindernissen bijhetverdere onderzoekmet grassen opwatercultures.
Bijveldproeven istotnu toegebleken,dat resistentie tegen klavercystenaaltjes een factor is,dievoorde opbrengst vanklavervanveelbetekenisis.
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FACTOREN IN DE PLANT DIE HAAR GEDRAG IN DE GRASMAT BEPALEN

Uitbewerkingvaneengroot aantalproefveldopbrengsten,waarvan volledige
analysesbeschikbaarwaren,kwamnaarvorendathetverband tussendevoederwaardevaneensnedeenhaar ouderdom (indagen)overhetgehele groeiseizoen
gemiddeld ongeveer gelijkisendusinvoorjaarenvoorzomer geen afwijkend
beeldvertoont.Ditbleekwelhetgevalbijhetverband tussendevoederwaarde
endeomvangvandesnede.Toteenomvangvanongeveer 2000kgdroge stofper
haligtdevoederwaarde bijdeeerstesnededuidelijk hogerdanlaterinhet
seizoenalsgevolgvandegrotere groeisnelheid invoorjaarenvoorzomer.Het
onderscheidwordt echter sterk gereduceerd doorhetafweidenofmaaienvaneen
kleine zeervroege snede.
Bijdegenoemde verbandenisdespreiding groot.Uitdebeschikbare gegevenskwamreedseenjaarinvloed naarvoren (weersomstandigheden).Daarnaast spelenandere factoreneenrolzoals aardvandegrond,botanische samenstelling
e.d.
DE GEAARDHEID VAN GRAS EN HET VOEDINGSNIVEAU

VAN WEIDEND VEE

Zowel overdeproeven omtrentdeopeningvanvers gras doorrundveeen
schapenalsoverdeproeven omtrenthetintensief gebruikvangrasland bijde
schapenhouderij kwamendevoorlopige samenvattende verslageningestencilde
vorm gereed« Zewerden verspreid onderdirect belanghebbenden.
INTERACTIE

TUSSEN BOVEN- EN ONDERGRONDS MILIEU

VAN DE PLANT

Integenstelling tothetjaardaarvoor,werdenin1971bijdebomenop
zandcultuurgeenCox's-ziektegevallengeconstateerd.Deopvoedingsoplossing
gegroeidebomenvertoondenhetafgelopen jaar echterveel sterkerwortelsterfteverschijnselen;bijeenenkel object trad latereenzekerherstelop.
Doormiddelvantoedieningvanradio-actieve CO-werdhetsuikertransport
bestudeerd. Hierbijwerdbij geenderentcombinaties,opzandofopwatercultuureenbelemmeringvandittransportviadeentplaats geconstateerd.Uitautoradiogrammenvanwortelstelselsvanopwatercultuur gegroeidebomenbleek,dat
het afstervenvanhetwortelstelsel onderdieomstandighedenniethetgevolgis
vaneengebrekaankoolhydraten.
Verschilindeonderstammenhadverschil inscheutgroei bijdeCox'stot
gevolg.Detotalewortelgewichtenwarenbijdeeindoogst echter gelijk.Destructurenvandewortelstelsels warendaarentegen zeerverschillend.
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Fig. 1.Appelboompjeop
voedingsoplossing waardoor
morfologie engroeivan
hetwortelstelselbestudeerdkunnenworden.

BijdeonderstamMilwasdevertakkingsgraad veel groterdanbijMIX.BijMil
ontstondendelangewitte "extensionroots"openkeleuitzonderingennauitde
verhoute hoofdwortels,bijMIXechtervoor ca.50 %vanuitdestam. Opvallend
wasdeparallel tussendevertakkingsgraadvanhetwortelstelselendegevoeligheidvoorwortelsterfte;deCox's/MII-combinatieheefteensterkvertaktwortelstelselenisongevoelig voorCox's ziekte.Debomenopwatercultuur hebbeneen
zeer lang onvertaktwortelstelsel enzijn zeer gevoelig voorwortelsterfte.
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Fig. 2.Appelboompjesopzandcultuur ofopvoedingsoplossing. Opstelling ophet
terreinvanhet IBSvoorhetonderzoeknaardeCox's-ziekte.

Daardevertakkingsgraadvanhetwortelstelsel hormonaal bepaaldwordt,is
eenhormonale oorzaakvanhetCox's-ziektenrobleemniet ondenkbaar.Daaraleerderaanwijzigingendaaromtrentwerdenverkregenzalhetonderzoekindierichtingwordenvoortgezet.
VEZELIGE BESTANDDELEN INPLANTEN

Deindeliteratuurvermelde grotere treksterktevanEngels raaigrasten
opzichtevanandere grassoorten iszeerafhankelijk geblekenvandegroeiomstandigheden.Bijalle onderzochte soortenbestaateenduidelijke seizoensinvloed,
waarbijdemaximale specifieke treksterkte (=treksterktepereenheid oppervlak
vandoorsnede= treksterktepergewichtvan1cmbladlengte)injuliisgemeten.Onderomstandigheden,waarbijdespecifieke treksterkte lager is,verandert
ookdeverhouding tussendesoorten.Hetwerd duidelijkdatnietdelichtsoort,
maardelichtintensiteiteenbelangrijkerolspeeltbijdebepalingvandespecifieke treksterkte.
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Fig. 3.Apparatuurvoorhetmetenvande treksterktevangras.

Hetisnognietduidelijkwelkevandevele factorendieveranderenbij
verschilinlichtsterkte,despecifieke treksterktebeïnvloeden.Hetlijktniet
deverdamping tezijn.Vergelijkend onderzoekaanverschillende klonenvanEngels raaigras toonde aanmerkelijkeverschillen.Bijhetonderzochte klonenmateriaalwasdegrootste specifieke treksterkte 1,5maaldegeringste.
Anatomisch onderzoekweesuitdatdeverhogingvandespecifieke treksterkte
bijverhoogde lichtintensiteit zijnoorzaakvindtineenverhogingvanhetaantal
sklerenchymcellenperoppervlakvandoorsnede.Detreksterkteislineairafhankelijkvanhetaantal sklerenchymcellenperdwarsdoorsnedevaneenblad.
INVLOED OP DE PLANTENGROEI

VIA DE WATERHUISHOUDING

Plaatselijkebehandelingmetlagetemperatuurgafbijmaiseenvermindering
ofvolledige remmingvandebladlengtegroei.Hetmechanismevandeze reductieis
verschillendalnaardeplaatsvankoeling.
Een lageworteltemperatuurgeeftreductieinbladverlenging dooreentekort
aanwater,waardoordecelstrekkingwordt geremd.Ervindtveelalherstelplaats
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doordatdeplanteenhogere zuigspanning opbouwt.Bijextreem lage temperaturen
vindtditherstelechter nietofnauwelijks plaats,omdatdaarbij sneldeoudere
bladeren afstervenwaardooreentegrootdeelvanhetassimilatorisch oppervlak
verlorengaat.
Een lagemeristeemtemperatuurgeeftverminderde groeidoorremmingvande
biochemische processeninhetmeristematischeweefsel.Hierdoornemen celdeling
encelstrekkingafofkomen zelfstotstilstand.Ertredengeen tekortenaanwaterindeplantenaankoolhydratenindemeristematische zoneop.Herstel vindt
nietplaats.
Plaatselijk lage temperatuurbovendemeristematische zonevertraagt tijdelijkdegroeidooreenremmingvanhetkoolhydraattransport. Herstelvindtplaats
doordathettransport dooreentoenemend concentratieverschil geleidelijk weer
opgang komt.Detijdelijke remming ontstaat doorverminderde celstrekkingwegens tekortaankoolhydraten.Deceldelingwordtwaarschijnlijkweinig geremd
enerontstaat geenwatertekort indeplant.
Eénenanderkonduidelijkworden aangetoond door toepassingvanradio-actieveCO,endoornauwgezettemetingvandegroeiexplosienaopheffingvande
remmende factorindiegevallen,datgeremde celstrekking inhetgedingis.
BEHEERSINGMINERALE SAMENSTELLING VAN GRAS

Bijeenuitniet gevernaliseerde Engels raaigrasplanten bestaand gesloten
dekwerdeenrechtlijnig verband gevonden tussenopbrengstentijd. Indiende
plantenwel gevernaliseerd warenwas,uitgaandevaneenzelfdeplantendek,de
groeisnelheidperoppervlakte-eenheidgedurendehetlaatstedeelvandeproefperiodeongeveer tweemaalzogrootalsgedurendeheteerste deel.Uitperiodiek
genomen foto'sbleek,dathettijdstipvandezegroeiversnelling samenvielmet
eenverandering indestructuurvanhetgewastengevolgevanhetopgang komen
vanhetschietproces.
Uit gegevensvanvroegere potproevenkonopbasisvanderuwecelstofgehaltenvóórennahetafstervenvandebladerenvanEngels raaigrasworden berekend,
datvoorhetafsterven ca.20 %vandedroge-stofuitdebladerenverdween.Bij
eenruime stikstofvoorziening verdween 554vandestikstofenbijeenkrappe
voorziening63 %.Hetverdwijnende percentagenamtoebij ouderwordenvande
planten.Ditwasnogsterkerhetgevalbijkalium.Daar steeghetverdwijnende
deelbij krappevoorzieningmethetouderwordenvandeplantenvan35tot60 %.
Bij ruimevoorzieningmetkaliumverdween slechts 17 %uitdestervendebladeren.
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Variatie indejaaropbrengst vangraslandpercelenbleek voornamelijk tewordenveroorzaakt doorvariatie indeopbrengstvandeeerste alshooi geoogste
snede.Dezevariatiebleek ophaarbeurtweervoornamelijk teworden veroorzaakt
doorverschillen inhetbeginvandevoorjaarsproei.
Uit devele jarenvoortgezetteK-bemestingsproevenongraslandbleek,dat
debemesting volgens deLandelijkeAdviesbasis overhet algemeen juist isgeweest.Alleen opkomklei leekdegiftopgrondvandezebasis tegering tezijn.
Hetvolledigweglatenvandegewenste kaligift,zelfs indiendeze laag is,gaf
binnenafzienbare tijd aanleiding totbelangrijke oogstdenressies. Schommelingen
indebotanische samenstelling blekenvoornamelijk tewordenveroorzaakt door
klimaatsfactorenzoals extremedroogte in zomerenherfst enstrengewinters.
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II. AFDELINGONKRUIDONDERZOEK
ONKRUIDBESTRIJDINGIN DE TUINBOUW

Indemetbehulpvanherbiciden reedsmeerdere jaren onbegroeid enonbewerkt gelatenboomstrokenbleekookditjaardeopbrengstvanappelsniet voor
dievanbewerkte,resp.gemaaideveldenondertedoen.Deopbrengsten werden
wel sterk doordevrij strengevorstvaneind aprilgedrukt.
DoorhetverblijfvanD.vanStaalduineinIndonesiëvoor onkruidonderzoek
inthee,werdenvoordetuinbouwgeennieuweproblemeninstudie genomen.
ONKRUIDBESTRIJDINGIN AKKER- EN WEIDEGEWASSEN

Ingraszaadteeltgewassen washetonderzoek vooral gerichtophetontwikkelenvanbestrijdingsprogramma's tegenstraatgras,duistengraanoüslag,dieveelalgelijktijdig voorkomen.Voorveldbeemdgrasiseenvoorhetgewas absoluut veiligecombinatievanchemischebestrijdingsmaatregelen nognietbereikt.Eenschema gebaseerdoptoepassingenvanmethabenzthiazuronenchloornropham lijktnog
hetminst riskant,waarbij bedachtmoetwordendateendichtebezettingvanduist
enandere onkruidenookschadeopleverd.Voordebestrijdingvandicotylenkan
bromofenoximnuaandepraktijk aanbevolenworden.
Doorhetdroge groeiseizoenwashetbijhetonderzoekmetnieuwe middelen
enerzijdsmogelijkdevooreengoedewerking sterkvanbodemvocht afhankelijke
middelenteonderkennen,anderzijdsdeproduktenmetonder deze omstandigheden
tochnogredelijkewerkingophunselectiviteit tebeoordelen.Hetbelangvande
ontwikkelingvanbetrouwbare,selectieve,naopkomst toepasbaremiddelen kwam
opnieuw duidelijk naarvoren,dochbelangrijke vorderingen vallenniettemelden.
Voorhetnogzeerbelangrijkewilde-haverprobleemblijkteenintensiever onderzoekmetnieuweprodukten gerechtvaardigd.Voorkoolzaadwerdendemiddelenpronamideencarbeetamidevoldoende selectiefbevonden.
BIOLOGIE EN BESTRIJDING VAN RIZOOMVORMENDE GRASSEN

Ditvooralophetindetropenbelangrijke onkruid Imperata
cylindriea
(alang-alang)gerichte onderzoekgafinpotproeven interessante effectenvan
bladbehandelingenmetamitrolenfotosyntheseremmende,ookdoor bladopname
werkendemiddelen.Onzegastmedewerker,ir.Soedarsan,betrektdegegevensuit
ditenaanvullend onderzoek bij zijninhetveldopJava lopendeofvoorgenomen
onderzoekingen.
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Fig.4.Proefomde invloed tebepalenvanerosiebestrijdendemiddelenopdeopkomst enkiemingvangrassenenkruiden.

Voor Imperata
omstandigheden.

aylindriaa

vingenanalysesaanvandegroeionderregelbare

Deuitbreidingvanhetopontwikkelingslandengerichtecursuswerkbijhet
InternationaalAgrarischCentrummaaktdatonsonderzoekendeaanwezigekennis
enerzijdsnauwerbetrokkenwordenbijdezeactiviteiten,anderzijdsmeergevoed
wordendoorhetbetrokkenrakenbijvraagpuntenbijdeonkruidbestrijding inde
subtropenentropen.
ONKRUIDBESTRIJDINGIN EN LANGS WATERGANGEN
Ditjaarwerd inenkelegrotereveldproevendewerkingvandiuronvergelekenmetdievande mercaptotriaziden,terbutrynenametrynenmetatrazin.De
resultatenwarennietverschillendvandievandevoorlopigeervaringenin1970.
Allemiddelenhebbeneen (induuruiteenlopende)algicidewerkingmeteensterk
effectophetfytoplankton.Tussenterbutrynendiuronkwamengeengroteverschil-
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lenineffectenslechtskleineverschilleninwerkingsduur voor,echterbijeen
toepassingsdoseringvan0,4ppmdiuronen0,1ppm terbutryn.Metandereaspecten,
welkedoorandere instanties onderzochtwerden (zoals invloedopdewaterfauna,
vistoxiciteit,ophopingvandemiddeleninvis)zullendeverzamelde gegevens
besprokenwordenineensamenvattend verslagvanhettweejarig onderzoek.
ONVERZOEK EN SLOOTVEGETATIES

Demethodiekvanhetplanktononderzoekwerd zowelbijdemonsternameinhet
veldalsinhetlaboratorium verfijnd.
Zowelinproeveninbakkenalsinveldproevenwerdopintensievewijzede
invloedvaninonderzoek zijndeherbicidenopdeplanktonsamenstelling gevolgd.
Inongestoordemilieuswerd gedurendehetjaarbehalvedevegetatievandehogerewaterplantenookhetplanktoninsamenstelling gevolgd.Inhetgeheelwerden
in1971ca.1000monstershetzijopfyto-,hetzijopzoöplanktononderzocht.
TOEGEPAST FYSIOLOGISCH ONDERZOEK MET HERBICIDEN EN GROEIREGULATOREN

Bijderemmingvandefotosynthesedoorviahetwortelstelsel opgenomenverbindingeniserbetrekkelijkweinigverschil tussensimeton,isocilenfenuron
enneemtheteffectminofmeer evenredigtoemetdelogaritmevandeconcentratie.Mogelijkisvoorbeschadigingvanbladerenalsgevolgvanhetbelemmeren
vandefotosynthesebij inwerkingvanhetlicht zuurstofnodig.
Eenlage lichtintensiteit vóórwortel-ofbladbehandelingmetsimeton,diuronendiquatmaaktbonenplantengevoeligervoordezemiddelenbij toepassing
onder sterkerlicht.
BijonderzoekmetenigechemischverwanteverbindingenbijdewintertarwerassenCariboenManuellablijktbijbeidedeintroductievaneenCl-atoomaan
defenylringdeinactivering gedeeltelijkofgeheelopteheffen. Introductie
vaneenbutoxygroepheeftgeeneffect,dievaneenmethylgroepéneenchlooratoomdoetinbeide rassenhetvermogentotinactivering vrijwelteniet.
Voorpronamidewerdbijongevoeligeengevoeligeplantengeenbeïnvloeding
vandefotosynthese gevonden.Destofwerktmeeralseenceldelingsremmer.
VooreenaantalonkruidenuitwarmegebiedenwerddeCO--opnamecurvebepaald
bijverschillende lichtintensiteiten,inverbandmethetverschilinkarakter
vandestofwisselingvandezeplanten.Bijhoge lichtintensiteitwerdvoor Amaranthus retroflexus
enmais geenlichtverzadigingenhoge fotosynthese-intensiteitgevonden; Portulaaa oleraoeas gafbeginnende lichtverzadiging enhogewaar30

den, Echinochloa cvus-galli en Cyperus rotundas gavenlichtverzadigingenlagere
waarden.
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Fig.5.Techniekvoor hettoedienenvanerosiebestrijdendemiddelenopkleine
veldjes.
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Fig. 6.Laboratoriuminstallatie voorhetbeoordelenvanmiddelendiewatererosie
tegengaan.

BEÏNVLOEDING VAN DE ONTWIKKELING VAN OVERBLIJVENDE GRASSEN MET GROEIREGULATOREN

Verschilleningevoeligheid voordegroeiregulatoren 6-azauracilenethephon
bijverschillende grassoorten traden opnieuw zeerduidelijkaandedag.Verder
bleek echterookbijelfrassenvanveldbeemdgrasdegevoeligheid voor 6-azauracil zeeruiteentelopenenniet gecorreleerdtezijnmetbepaalde eigenschappen
alsveelofweinig producerend,grof,fijn,enz.Inverbandmetdezerasverschillenwordt opnameentransportinplantenvaneenweinigenzeergevoeligrasonderzocht,terwijl tevensdeinvloedvan6-azauracil opdekoolhydraathuishouding
wordtnagegaan.
Degroeiremming,door 6-azauracil bijveldbeemdgras veroorzaakt,wordtniet
doorgroeistoffenalsindolazijnzuurofbenzyl adenine opgeheven,evenmindoor
gibberellazuur (GA,).CCCblijktdedoorethephonveroorzaakte reductieinbladlengtetebevorderen.
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Ethephon reduceerthetaantal cellenperbladenCCCdecellengte,docher
isnieteenadditief effect,aangezienheteffectvanCCCzelfstendele door
ethephon tenietwerd gedaan.Ditverschijnsel treedtookopbijdeazauracilCCC-combinatie.
PRODUKTIVITEIT VAN JONG GRASLAND

Terbevestigingvandeinhetvorige jaarverslag vermelde afhankelijkheid
vangoedegrasgroeivanorganische stofinhetprofiel,werd geconstateerddat
denadelige invloedvaneenverlagingvanhetorganische stofgehalte sterkeris
naarmatedelaagwaarindeverandering plaatsvindt zichhogerinhetprofielbevindt.
De inzaaivan Festuca

rubra,

Festuaa

ovina en Agroatis

tenuis on zeerarme

wegbermgronden heeft goede resultatengegeven.Deaandetrage aanslag gebonden
gevarenvoorwater-enwinderosiewordenondervangen doordetoepassingvanerosiebestrijdendemiddelen,enhetgevenvaneengeringebemestingbijdeinzaai.
Voordebeoordelingvanmiddelen aangebodenomwatererosie tegentegaanwerd
een laboratoriuminstallatie ontwikkeld.
De eerste resultatenmetdeinzaaivankruiden (duizendhlad,kruipbrem,
smalbladigeweegbree)inwegbermenwaren gunstig.
BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE GRASLANDPLANTEN

Indeinterprovinciale serievoorkweekbestrijding werdenookditjaar,
ondanksdedroogte,metdalapongoederesultaten verkregen. Behalve frezen
(5-10dagennadetoepassingvandalapon)geeftookploegen,mitsditgoed
kerend gebeurt,goede resultaten.Deinterprovinciale serie zal,doorhetinde
praktijk goed ingeburgerd rakenvandemethode,wordenbeëindigd.
III. AFDELINGFYSIOLOGIE ENECOLOGIE
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN PRODI'Kl'IEE'ACTOREN

Uiteenvergelijkend onderzoekmetmais,hennepenbruineboonisgebleken
datderelatieve groeisnelheidvandeafzonderlijkeplanten dooreenaantal factorenwordtbepaald.Uitmetingenvandefotosynthesecapaciteitvandebladeren
blijktdatdezebijdeheersende lichtintensiteit indeklimaatkamerhethoogst
isbijmais,daarop volgt hennependanboon.Bijdelichtintensiteitendieinde
zomerineenkaskunnenvoorkomen zijndeverschillennoggroter.Tochwordt
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zowel indekasals indeklimaatkamerbij 25 Cdehoogsterelatievegroeisnelheidbijhennepgevonden;bijmaisenboonisdezeduidelijk lager,bijboonnog
ietslagerdanbijmais,eenverschildatvooral indekasproeventotuiting
komt.Dezeverschillen zijnreedstijdensdekieming aanwezig.Debladvormige
zaadlobbenvanhennepmakendejongekiemveelsnelleronafhankelijkvandereserves inhet zaad.Ditheefttotgevolgdatderelatievegroeisnelheidvanhet
geheel (kiem+zaad)bijhennenhetgrootstis.Dezevoorsprongblijftbestaan
ooknadatderolvanhet zaad isuitgespeeld,voornamelijkdooreenrelatief
groterbladoppervlak eneenbeterebladpositie t.o.v.het invallende licht,met
name indeklimaatkamer.Bijdehieroptredendeverticale lichtinstralingis
maisaanvankelijk sterk inhetnadeeldoordesteilestandvandeeerstejonge
bladeren.Men zietdanookeenplotselingeverhogingvanderelatievegroeisnelheid optredenophetmomentdatdebladeren zolang zijngewordendat zeover
gaanhangen.Deboonmet zijnhorizontaaluitgespreidebladeren ishieraanvankelijk inhetvoordeeldochditwordtgeleidelijkdooreentoenemende onderlinge
beschaduwing tenietgedaan,zodatnaeenperiodevanongeveerdriewekenderelatievegroeisnelheid achterblijftbijdievanmais. Indekasmeteenveranderendeenminderverticale lichtinval enmetperiodenmethogere lichtintensiteiten
ismais ineenrelatiefgunstigerpositie.Hennepblijfthethoogstdooreengunstigerrelatiefbladgewicht engeringerebeschaduwing danboon.
Uitdezegegevensblijktweldatgroteverschillen infotosynthesecapaciteit
nietautomatisch leidentotovereenkomstigeverschillen inrelatievegroeisnelheid
endateenselectie opeenbetere fotosynthesefunctievanhetbladnietautomatischeenhogereproduktiehoeft tebetekenen.
Eventueleveranderingen instructuurvaneengrasgewas tijdenshetouder
wordenwerd onderzochtdoormiddelvanbespuitenmet een zwartekleurstofen
bepalingvanderelatieve zwartingvanopeenvolgendebladeren.Er isopdezemanierweinig tebemerkenvaneenveronderstelde duidelijkeverandering inpositie
van jonge enouderebladeren.Ophetoog zietmennamelijkbijhet legerenvan
eenouderwordend gewasvooral indenazomerdatdejongstebladeren inhungroei
wordengehinderddoordat ietsouderebladeren,diemethunonderkantnaarboven
zijngekeerd,eenvrijwel aaneensluitende laagvormen.
Ookwerd getrachtvaneenouderwordendgewasdefotosyntheseendeademhaling temetenom te zienofdesterk teruglopendegroeisnelheidnahet legeren
eengevolg isvaneendalendefotosynthesesnelheid ofvaneentoenemendeademhalingofvanbeide.Echterwerd ineengewas,waarindegroeireedsnagenoeg tot
stilstandwasgekomen,nogeenduidelijkenetto fotosynthesegemeten.Mogelijk
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isditeengevolgvanhetfeitdatmethetaanbrengenvande fotosynthesekamers
destructuurvanhetgewasmoestwordenverstoord [ziehiervoorenvoorverdere
uitkomstenvandefotosynthesemetingenverderonbijhetfotosynthese-onderzoek).
HET AARDAPPELONDERZOEK

DegroeibeïnvloedendestoffenB9,CCCenEthrelhadden,evenalsbijvorige
proeven,eengunstigeinvloedopdeknolopbrengstbijvroegerooiingen;bijlaterooiingendaarentegenwasheteffectverschillend:CCCbehielddegunstige
invloeddochEthrelgafeenverminderde opbrengstvergelekenmethetonbehandeldegewas.DeuitkomstenvaneenB9-bespuitingwarenwisselend.Behalveopdeopbrengsthaddenalledriestoffenookeeninvloedopdesortering.BijB9enEthreltreedteenverschuivingnaardemiddelmatenop,bijCCCnaardegroterematen.Geenvandemiddelenbleekeeninvloedophetoptredenvandoorwas tehebben.
Deresultatenvaneenbehandelingmetabscissinezuur (ABA)blekennietaan
deverwachtingentebeantwoorden.Eenaanvankelijkeremmingvandestengelgroei
leiddeineenlaterstadium zelfstoteenlangerwordenendeknolopbrengst
bleefbenedendievandecontroleplanten.
Bijhetrustbrekingsonderzoekbleekeenbestralingmeteenlagedosisgammastralengeeninvloed tehebben.Hetreedsgevondengunstigeeffectvanzwavelkoolstof,rinditeenEthrelkonwordenbevestigd.HierbijbleekverderdatvooralEthrelookeengunstigeinvloedheeftophetaantalknoldragendestengelsen
daarmeeookopdeknolopbrengst.Deknolopbrengstvandemetlichtvoorgekiemde
knollenkonechtermetchemischemiddelennognietwordengeëvenaard.
Doordatdeproevenlastvandroogtehaddenmoetendezeuitkomstenalsvoorlopig
wordenbeschouwd.
InhetkadervandewerkgroepvandesectieFysiologievandeEuropean
Association forPotatoResearchwordenmetvieraardappelrassen ineenaantal
Europeselandenrooitijdenproevenuitgevoerd.Uiteenkasproefbleekdatdetemperatuurinvloed opdeknolopbrengstbijdezerassenvrijwelgelijkis.
Hetonderzoeknaardefactorendiedeknolzetting aanstolonenbeïnvloeden
heeftnogweinigduidelijkeresultatenopgeleverd.
Stolonendieindeluchtgroeienvormengeenknollen,dieingrondofzandgroeienwel.Pogingenomookindeluchtknolzetting teverkrijgendoorveranderingen
inde zuurstof-enkoolzuurconcentratie endoorhetwegvangenvanmogelijkdoor
destolonengeproduceerdevluchtigeverbindingenhaddengeenresultaat.Omeen
mogelijkmechanische invloed teonderzoekenwerd getrachtdestolonentelaten
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groeieninbuizengevuldmetzandofklinkerisoliet,vochtigofdroog,geaereerd
enniet geaereerd.Destolonendrongenofnietinhetmediumnaarbinnenof
groeidenerdoorheen zondereenknoltevormen.
Stolonendieinnauw toelopende glazenbuizengroeidenomdeinvloedvaneenmechanischeweerstand teonderzoeken stiervenveelalaanhetuiteindeafenvormden zijstoloneninofbuitendebuisdiewelknolzetting vertoonden.
BET GRAANONDERZOEK

Het onderzoeknaarhetproduktievermogenvangranenwastotvoorkortvooralnadebloei steeds sterk gehinderd doorhetoptredenvanziekten.Hoewelhet
meteenfrequentebespuitingmeteenaantalgedeeltelijk systemische fungiciden
nog nietisgelukteenaantal tarwerassen ziektevrijtehouden,isertochwel
een zeergunstige invloed aangetoond.ZowerdbijManella-wintertarwe eenzaadopbrengstvan8tonverkregenenbij Super-X-zomertarweeenopbrengstvan7ton.
Verwachtmagwordendatmeteenvolledig verhinderenvanbladafsterving alsgevolg
van ziektenoghogere opbrengsten kunnenwordenverkregen.Uitkasproevenmettwee
vandetoegepastemiddelenisnietsgeblekenvaneenwerkingvandezemiddelen
opdegroei andersdandoorhunfungicidewerking.
VerrassendwasdateenaantalMexicaanse tarwerassen opbrengstentot7ton
kunnengevenhoewelzijeenaaneenveel lagerebreedtegraad aangepast ecotype
hebbenwaardoor zijhiervroeg zijnmeteenkortegroeiperiode.Blijkbaar heeft
dedaglengtereactieeenminder grote invloedopdeproduktie danwel eens isverondersteld.
Welbleekbijeenaantal tarwerassendateentoenemende daglengtedeontwikkelingversneltenhetpakjesgetalvermindert.Ditintegenstellingtotde
temperatuur,dieookdeontwikkeling versnelt dochweinig invloed heeft ophet
pakjesgetal.
BijUnion-zomergerstisdeinvloedvandeze tweefactorenopdegroeiduur
totaanhetinaarkomendusdanig scherpvastgelegd,datdezeuitdedaggegevens
voordaglengteentemperatuurkanwordenberekend.
Bijeenaantal zomergerstrassenishetmogelijk geblekendezeintedelennaar
hunreaktieopeentijdelijke temperatuursverhogingvan10 bijeennormale
temperatuurvan15-20 C.Degevoeligeperiodevooreendergelijke temperatuursprong ligtbijhetenerasandersdanbijhetandereenditmaakteenindeling
mogelijkopgrondvanaanpassingaanverschillende klimaatsgebieden.
Hetonderzoek naardeverplaatsingvanmetdeassimilatie opgenomen
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heeftnoggeenduidelijkbeeldopgeleverd overdebijdragevanhetbladapparaat
aandevullingvandeaar.
Bijtoediening aandegehelejongeplantwordt (metbehulpvande zwartingstechniekvaneengevoeligeplaat)degrootsteactiviteit in demeristemengevonden;
nahetuitkomenvandeaarlijkenaanvankelijkhetvlagbladenhethieronder
liggendebladaandekorrelvullingbijtedragendochditneemtafnaarmatede
aarzichverderontwikkelt,mogelijkdooreengroterefotosynthetische activiteit
vandeaar zelf.Eenopstellingvooreenmeerkwantitatiefonderzoeknaarhet
transportvanassimilaten indeplantmetbehulpvan

C0~ isgereedgekomen.

EvenalsinvorigejarengafeenbehandelingmetEthreleenzeerduidelijke
verkortingbijmaistezien.Ditleidttoteenplaatselijkeverdichtingvande
bladmassaendoorgaans toteenverminderdbladoppervlak eneenreduktievande
korrelopbrengst.Dezeopbrengstvermindering kwamvooral totuitingbijvroeg
2
spuitenbijeengeringeplantdichtheid (7plantenperm ) .Eenverdubbelingvan
2
hetaantalplantenperm leidttotduidelijkehogereopbrengstendooreenbeterelichtbenutting vanhetgewasdochookhiergafEthrelgeenverbeteringvande
opbrengstdochbijvroegetoedieningnogeenvermindering.Bijdehuidigekorrelmaisrassenzijnhogestanddichthedennodigomeenhogeproduktietekrijgenen
omdeinvloedvanEthrelophetbladoppervlak zogoedmogelijkuitteschakelen.
BijkanariezaadhadEthrelgeeninvloedondeopbrengst.Welwerdookhier
eenstengelverkortingwaargenomeneneengeringevertraging indebloeienrijping.Bovendien leiddehettoteenversterktedoorwas,echter zonderdelengte
vandezestengels tebeïnvloeden.
Hetonderzoeknaardemogelijkerelatietussendroogteresistentie ende
relatieve lengtevandepluimsteelbijhaver isverdervoortgezet,dochdegegevens zijnnoginbewerking.Welisuitenkeleeerdergenomenproevengebleken
dathetvochtregiemeenduidelijke invloedheeftondelevensduurderbladeren.
Bladerenondereenoptimaalvochtregiem levenlangerdanondereendroog.Een
veranderingvandroognaarvochtigverlengtdelevensduurvandezichnog ontwikkelendebladerenterwijl omgekeerdbijeenovergangvanvochtignaardroog
delevensduurvandezebladerenwerdverkorttotdievanbladerendiesteeds
suboptimaalvanwaterwarenvoorzien.
Omtechnischeredenenishetonderzoekoverdeinvloedvaneenwatertekort
opdefotosynthesesnelheid onderzochtaanboneplanten.Bijeenbeginnendeuitdrogingnemenzoweldefotosynthesealsdetranspiratie eersttoealsgevolg
vanhetverderopengetrokkenwordenvandehuidmondjes.Bijverderuitdrogen
treedtbijbeideeensterkedaling op.Uithetfeitdathetverschil indiffusie37

lengtevoor koolzuurgasenwaterdampniet constant is,doch afhangtvandeopeningstoestandvandehuidmondjes,blijktdatmenditverschil nietalseenconstantemesofylweerstandmagzien,eenvoorstellingdiemenindeliteratuurherhaaldelijk tegenkomt.
HET ONDERZOEK AAN ENKELE ANDERE GEWASSEN

Bijvlaswerdheteffectvandegroeiregulatoren EthrelenCCConderzocht.
Beidemiddelenverminderendelegering dochheteffectvanEthrelwasduidelijk
groterdandatvanCCC.Hetzelfde geldtvoordezaadopbrengst,hoewelheteffect
opdebloeiverschillendwas.CCCversterkte namelijkdebloeiwel,doch Ethrel
had alleeneenvertragende invloed.Ethrelgafookeenduidelijke opbrengstverhogingvanhetgerepelde vlas,dochCCChadhieropvrijwel geen invloed.
Bijveldbonenishetonderzoekditjaargestart.Aanheteindvanjuliwas
2
bijeendichtheidvan40plantenperm reedseentotale droge-stofopbrengst
verkregenvan20tonperha,dochdeopbrengstaanbonenbedroegweinig meer
dan3ton.Eénvandeoorzakenvandezeongunstige droge-stofverdelingmoetin
degeringe zaadzetting worden gezocht;enkele oriënterendewaarnemingen leidden
totpercentages variërendvan10tot25 %.
Ookhetonderzoekaanzonnebloemenisditjaaropgang gekomen.Hetisbemoeilijkt dooreengrotevogelschadeendooreenhevige Botrytis-aantastingaan
het eindvandegroeiperiode.Uitwaarnemingen inproefveldenvanhetProefstationvoordeAkkerbouwenvanhetUnilever Research Laboratorium inDuiven zijn
eenaantalwaardevolle gegevensverkregenvoorverder onderzoek.Erblijken enige
FranseenRussische rassentezijnvanvoldoendeuniformiteit,waarbij enkele
Franserassenookeenbehoorlijke resistentie tegenBotrytisblijkentebezitten.Metenkelevandezerassenzalhetonderzoekwordenvoortgezetwaarbijin
eerste instantiedeinvloedvandezaaitijdenvanenkelegroeiregulatorenzal.
worden onderzocht.
HET BESTUDEREN EN

SIMULEREN VAN GEWASGROEI

Hetsimulatieprogramma vandewaterhuishoudingvandeRottegatspolderkon
sterkwordenvereenvoudigd. Uitgaandevandeweersfactorenendegewashoogtekan
ondermeerdegrondwaterstand,devochtinhoudvanhetprofielofdeverdamping
wordenberekend.Voorhetafgelopenjaarwasdeovereenkomstmetdegevonden
waarden zeer goed;voor andere jaren zijndegegevens inbewerking.
Vanhetsimulatieprogramma voordegewasgroeiiseenoverzichtvanhet
oorspronkelijkeprogramma gepubliceerdmetenkelevandeverkregen resultaten.
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Ondertusseniswelgeblekendatnogonvoldoendekennisvoorhandenisvanhet
microklimaatineennognietgeslotengewasenvandemorfogenesevandeplant.
HieromisinsamenwerkingmetstudentenengastmedewerkersvandeafdelingTheoretischeTeeltkundevandeLandbouwhogeschool overdezepuntennader onderzoek
opganggebracht.Zowordenerstralingsmeters geconstrueerdvoorhetmetenvan
denettostralingendestralinginhetinfrarood,terwijleensimulatieprogrammagereedgekomenisvoorhetberekenenvanhetverloopvantemperatuur,vochtigheid,koolzuurgasconcentratie e t c , alsmedehetverloopvandetemperatuuronen
indegrondaandehandvanmeteorologische groothedenbuitenhetgewas.Overde
morfogenesevaneenmaisgewas zijnonderzoekingenverrichtnaardewortelontwikkelingendebladontwikkeling gedurendedegroei.Voorhetscheidenvanwortels
engrondwerdeennieuwe techniekontwikkeld.Verderwerdaanafzonderlijkeplantenineenklimaatkamerdeinvloedvandetemperatuurendelichtintensiteitop
debladontwikkeling onderzocht.Dewortelontwikkeling indebovengrond lijkt
wel zodanigtezijn,daterbijnormalevochtvoorziening geenuitdrogingszone
rondomde.individuelewortels zalontstaan.Hoewelerbijdebladontwikkeling duidelijkewetmatigheden zijngeconstateerd,blijkthetgehelemechanismenog te
weinigdoorzichtig tezijnomhieropeensimulatieprogrammatebaseren.
Naastditdirecteonderzoekisdoordr.P.E.WaggoneruitConnecticuteen
bestaandprogrammaoverdeepidemischeontwikkelingvaneenschimmeldusdanig
omgewerktdathetnueengoedebasiskanvormenvoorhetinbouwenvandeepidemischegroeivanschimmelsindegewas-enmicro-klimaatsimulator.
FOTOSYNTHESE-ONDERZOEK

EN -APPARATUUR

Teneindeookdefotosynthesevanteveldestaandegewassentekunnenmeten
iseenmobiele opstelling geconstrueerd,waarmeeineendrietalgewassenreeds
eenaantalmetingenisuitgevoerd.Hierbijisnogeenaantalmoeilijkheden
aanhet lichtgekomendieinherent zijnaanhetmeteningewassentevelde.
Zoiseenvrij grootaantalvandeproevenuitgevoerdindepolderOostelijkFlevolandindehoopdatdekoolzuurgasconcentratieindeatmosfeer daarde
kleinsteschommelingenzouvertonen.Geblekenisechterdatookdaarvooral
'snachtsbijgeringewindsnelheid zulkegroteschommelingen optredendatbetrouwbareberekeningenhierdooronmogelijk zijn.Eenverbetering hierinkanbij
debestaande opstelling alleenwordenverkregendoorhettussenschakelenvaneen
grootbuffervatvan15tot20m inhoud.Hetismisschienmogelijkomhiervoor
gedurendedenachtdemeetwagen zelftegebruiken.
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Een tweedemoeilijkheid heeft zichvoorgedaanwanneerdegewassengaan legeren.
Opdatmomentishetnamelijknietmeermogelijkomdedoorzichtigemeetkap over
het gewasteplaatsen zonderdestructuurvanditgewasteveranderen. Daar
juistdeze gewasstructuurmedehetonderwerpvanstudie is,zalgetracht worden
dit randeffect relatiefkleinertemakendoor grotere gewaskamers teconstrueren.
Eenderdemoeilijkheid deed zichvoorbijmaiswaardefotosynthesedikwijlszo
grootwasdatdekoolzuurgasconcentratie indekamerverbenedendenormalewaardedaalde.Hieraankantegemoet gekomenwordendoor extrakoolzuurgasindekamerteleiden.
Doordathetberekenprogrammavoorhetverwerkenvandeuitkomstenpasvrij
laatinhetseizoen gereed kwam zijnvandegenomenproevendemeeste gegevens
noginbewerking.Uitdebeschikbare gegevens isgeblekendaterbij graseen
goedeovereenstemming bestaat tussendeuitdefotosynthesemetingenberekende
produktiesnelheid endeuiteensimulatieprogramma berekendeproduktiesnelheid.
-1 -1
Opeenzonnigedaginmeimeteentotale stralingvan530calha dag wasde
uitdefotosynthese berekendeproduktie260kgCH 9 0ha dag endeberekende
-1 -1
potentiële produktie 280kgCH~0ha dag .Laterinhetseizoenwasdepotentiëleproduktie steedshogerdandieberekenduitdefotosynthese.Ditisin
overeenkomstmetde verkregen opbrengstgegevens.Hetisechternognietduidelijkwaaraan dezedalingvandefotosynthesevaneengesloten zodegedurendehet
seizoenistoeteschrijven.
Evenalsditinlaboratoriumproevenhetgevaliswerd geen invloed gevonden
vandestikstofbemesting opdefotosynthesesnelheidvaneengrasgewas,hoewel
er tocheengrootverschilinproduktie ontstaat.Ookvoorditverschijnsel ontbreektnogeenverklaring.
IV.AFDELING SCHEIKUNDE
ONDERZOEK VAN MONSTERS EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

OVER DE UITVOERING

DER ANALYSES

Terbevorderingvandeonderlingevergelijkbaarheidvananalyse-uitkomsten
werdencontacten onderhoudenenmonsters uitgewisseldmetledenvandeInternationaleWerkgroep voor gewasanalyseenledenvandeNederlandse Kontaktgroep
Analiticivanlandbouwonderzoekinstituten.
Indehiernavolgende tabelwordthetaantalmonsters vermeld,datvan
1januarit/mdecember 1971vooronderzoekwerd ontvangen.Tevenswordteen
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overzichtgegevenvandegevraagdeenvandeverrichtebepalingen.Tervergelijking zijndeaantallenvoor 1970,1969en1968vermeld.

1971

1970

1969

1968

Ontvangenmonsters:

24022

22413

21997

23901

Aantalonderzochtemonsters:

20582

22720

20295

24684

19283

18901

19058

23243

ruweiwit

7204

6472

5344

4418

ruweiwit (incl.NO^-stikstof)

3068

1962

1312

2658

Gevraagdebepalingen:
vocht (drogestof)

502

548

429

192

ruwecelstof

4243

3637

3119

1926

as

5878

5291

4035

3250

verteerbaarruweiwit (pepsine-HCl)

zand

4049

5642

8161

7290

asbestanddelen [Na,K,Ca,Mg,Cl,
P,S,N0 3 )

7836

10065

5388

10734

ammoniakenorg.zureninsillages

852

1386

1786

2679

pHinsilages

118

189

284

524

3377

2367

1480

1444

sporenelementen (Cu,Co,Mo,Mn,Fe,
Zn)

109

655

926

604

diversen (o.a.caroteen,chlorofyl,
ureum)

700

486

271

95

suiker

totaalaantalverlangdebepalingen:

57221

57749

51593

59057

aantalverrichtebepalingen:

47270

57030

47840

63983

Alsgevolgvaneenaanzienlijkeinkrimningvandepersoneelssterkte in1971
wasdeanalysecapaciteitgeringerdanindevoorgaandejaren.2080monstersmet
7730bepalingenwerdenterverdereanalysenaarhetBedrijfslaboratoriuminOosterbeekverzonden.Eenverdergaandeinperkingvandevraagnaaranalyses isnoodzakelijkomonaanvaardbaar langewachttijdentevermijden.Hethistorischrecht
van IBS,IBVL,PAenPRopanalytischesteunbijhetonderzoek isnaarevenredigheidvoorelkdergenoemde instellingenverminderd.
Deanalysemethodenvanhetlaboratorium zijnineengezamenlijke insnanning
vaneenaantalmedewerkersvanhetlaboratoriumcritischherzieneningestencildevormgebracht.
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ANALYTISCH-CHEMISCHE

BEGELEIDING

VAN ONDERZOEK

Tenbehoevevanstudiesoverdeenergie-inhoudvanplantenbestanddelen zijn
demogelijkhedenonderzochtomhettotalenucleïnebase-gehaltevandeplantin
éénarbeidsgangtebepalen.Dekwantitatieve analyseisnietgeluktomdatde
scheiding tussenaromatische aminozurenennucleïnebasenopeenionenwisselaarkolomnietmogelijkbleektezijn.
Eenanalysemethodeis ontwikkeldvoordebepalingvanpropionzuurinkuilgrasmetbehulpvandegaschromatograaf.
Degaschromatografischebepalingvanvrijeaminozureninplantenmateriaal
bleek,metuitzonderingvanarginine,histidine,tyrosineentryptophaanredelijkgoedmogelijktezijn.Enkele toepassingenhaddenbetrekkingopdeaccumulatievanvrijeaminozureninzwaveldeficiënterijst-enmaisplanten.
BENUTTING VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE SAMENSTELLING

VAN

GEWASSEN

Indeperiodevandeeerstestructurelegroeivanrijstverlooptdedrogestofproduktie exponentieelmetdetijd.Erwordtdanmet ammoniummeergroeiverkregendanmetnitraat,dooreensnellereuitbreidingvanhetaantalspruitenen
hetbladoppervlak.Hetstikstofgehalteinhetloofisvoorbeidevormenvanstikstofvoeding gelijk,hetgehalte aancarboxylaten (C-A)ishoger (0,9meq/gds)
bijnitraatvoeding,danbijammoniumvoeding (0,6mea/gds).
Bijdeverdere groeinadesluitingvanhetgewaswordtdebenuttingvan
het lichtbeperkend,endenuvolgende lineairegroeiisvoorbeidevormenvan
stikstofgelijk.Hetverschilin(C-A)blijftgehandhaafd.Deassimilatievan
ammoniumblijftonveranderd (2,4meq/g ds),dievannitraatwordtvertraagdtot
1,6meq/gds.Blijkbaarvertraagtdebeschaduwingvanbladoppervlakdeassimilatievanhetnitraatinsterkerematedandedroge-stofproduktie.Hettijdensde
structurelegroeiontstaneverschilindrooggewichtblijft gehandhaafd, zodat
heteffectvanvervangenvannitraatdoorammonium,totstand gekomenbijde
eerste groei,bijdeverdereonderling gelijkelineairegroeimetdetijdrelatieft.o.v.hetplantgewichtkleinerwordt.
BIOCHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE

PRODUKTIE IN VERBAND MET DE KWALITEIT

VAN

00GST-

PRODUKTEN

Bijdeaardappelplantisdeknolopbrengstafhankelijkvandestikstofvoorzieningvandeplant.Bijeenbepaald stikstofniveauwordtdeknolopbrengstbe42

perktdoordebeschikbarehoeveelheidkalium,waarbijkaliumslechtsbeschikbaar
isvoor zijnfunctieindeplantvoor zovergeenchloridealstegenionaanwezig
is.
Deproduktiesnelheidvanorganischestikstofinhetbladdaaltvan0,3me
N.g blad.dag tijdensdebloeitot0,1meN.g .dag zesweken later.Denitraatreductiegaatgepaardmetdeproduktievanorganischeanionen,dehelftvan
dezeorganischeanionenwordtnaardeknol getransporteerd,metdeanderehelft
wordteentoenemendcarboxylaatgehalteinhetbladopgebouwd,indevormvanK-,
Ca-enMg-zouten.
Metbehulpvangelchromatografieishetgeluktdeoplosbarekoolhydraten
vanEngels raaigrastesplitsenintweefracties,t.w.fructosanenendesuikerfractiebestaandeuitglucose,fructoseplussaccharose.
Ineendonkereperiode,toegerastomtezienwelkebestanddelenindeplant
alsreservedienen,daalthetsuikergehaltetot20àSO %vandeoorspronkelijke
waarde.Hetgehalteaanfructosanenneemttot50 %afinhetblad,hetblijft
gelijkindestoppelofneemtdaarintoe.Defractie"overigekoolhydraten"die
ca. 25 %vandedroge stofomvat,bestaatvoornamelijkuitcelwandbestanddelen
zoalsarabinose,xylose,ribose,enwordtineendonkereperiodevan18of70uur
nietmeetbaaralsreservedoordeplantbenut.
Voordebestuderingvanveranderingenindeproteïnensamenstellingvanhet
bladbijhetouderworden,werd gebruikgemaaktvandeboon,omdataandezeplant
reedsveelteelt-enfysiologischonderzoekisverricht.
Uitbonenbladextractenwerdennascheiding overSephadexG-100twee fracties
verkregen.Dehoogmoleculairefractieisbekendonderdenaam"FractionIproteîn"
enbevatribulosedifosfaat-carboxylase activiteit.Delaagmoleculairefractieis
metbehulpvanSephadexG-25tescheidenindrie subfracties.Deresultatendoen
vermoedendatgelfiltratieengelelectroforese alleennietvoldoendedifferentiatieindeeiwitpatronen teweegbrengen.Meermogelijkheden lijkenteliggen
inhetvolgenvanenzymactiviteitenendeiso-enzymsamenstelling tijdensdeontwikkelingvandeplant.Deanalysetechniekendienenvolledigtewordenaangepast
aanhetteonderzoekenmateriaal.
VOORZIENING

VAN BET VEE MET SPORENELEMENTEN

Dejodiumgehaltenvandedriesnedenvaneenpotproefmetoplopende KJ-toediening tonendaterevenalsbijveldproeven,nauwelijks sprakeisvaneennawerkingvandejodiumbemesting.Volgens literatuurgegevens zouhetjodiumuit
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aandebodemtoegevoegdejodiumzoutengrotendeelsvervluchtigen.
Uitrecente literatuurgegevens isgeconcludeerddatdekoperstatusvanhet
dierbeter tebepalenisuitdeverdelingvanhetbloedkoneroverdeceruloplasminefractiesdanuithet totaalkopergehalteofdeoxidase-activiteitvanhet
bloed.Eenmethodiekvoordescheidingvandeceruloplasminefractiesendebepalingvanhetkopergehalte indezefractieswerdontwikkeld.

V.AFDELING VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK
BOTANISCHEANALYSES
Ophetbotanisch laboratoriumwerden 1069monstersvangrasland onderzocht
volgensdiversemethoden.Deherkomstvandemonsterswas:IBS869,Proefstation
voordeRundveehouderij 130,ProefstationvoordeAkkerbouw 13,andereinstellingen57.Eengrootaantalveldanalysesdiendevooreenovereenkomstig doel,nl.
hetvastleggenvandeontwikkelingopgrasland,waarkweekbestrijding gevolgd
doorherinzaaiheeftplaatsgevonden.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK
Onderzoeknaardevestigingvanplanten

Uit zaaiproevenopongestoordegrondmonstersvanverschillendestandplaatsenbleek,datdekiemingvaneenviertalplantesoorten (afkomstiguitdroogteresistentevegetaties)nietspecifiekafweekvandieopmonstersgrondvanhun
eigenstandplaats.Weltradenerverschillenopbijveranderingeninvochtgehaltenvaneenzelfdemonster.
Bodemchemischeverschillenkwamenniettotuiting indekieming,maarwel
indeontwikkelingvandekiemplanten.
Bijdiversegrassenenkruidenisgebleken,datdezebijdevestigingverschillendreagerenopmicrogradiëntenwatprofielopbouwenwaterhuishoudingbetreft.OokspelenhierbijverschilleninpHvandebodemlageneenrol,waarbij
mogelijk interactiemetwortelvormingvanbelangis.

Onderzoeknaardefloristischestabiliteitvanbegroeiingen

Geblekenis,datbijeenlaagbemestingsniveaudehethoogstopgroeiende
soort ineenmengselnietaltijddegrootsteconcurrentiekrachtbehoeftte
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hebben.Erzijnaanwijzigingen,datzodedichtheid enbewortelingswijzeeenbelangrijke rolspelen.Dezestructuur-ecologische informatie isvanbelangbij
het toegepaste onderzoekvanwegbermen enhalf-natuurlijke vegetaties.Dehierbijvaak toegepaste theoriënoverprocessen enpatroonvorming zijnnauwelijks
experimenteel benaderd.
Onderzoek naarhetbeheervangraslandmetniet-landbouwkundige doelstelling
Uitwaarnemingen aandiverseproefobjectenblijkt,dathetachterwege laten
vandebemesting opvoordienvoldoendebemest land,geenplotselinge verandering
vandefloristische samenstelling ("storing")tengevolgeheeft,wanneermenalthansnaarbehoeftehetgewasmaaitenafvoert.Laatmendittendeleofgeheel
achterwege,dantredenopenplekkenop,dieaanleiding geventotinvasiesvan
enkele soorten.Hetgevolg iseeneenzijdige envanuiteenstandpuntvannatuurbeheerweinig interessantevegetatie.
Afgeplagde gedeelten ingrasland lateneenexplosiefverloor;vankiemplantenvanenkeleplantesoorten zien.Deverhoudingvandeze soortenisanders,
dandievandeindebovenste grondlagenvastgestelde verhouding vankiemkrachtige zadenvandezeplantesoorten. Kennishierover isvanbelangbijdeontwikkelingvantechnieken,diedevoorwaardenmoeten scheppenvoorhetverkrijgen
vaneencomplexere samenstelling vaneenbegroeiing.
Vandeverkregenbegroeiingenwordthetproduktieverloop endechemische
samenstelling bepaald.Deze gegevens kunneno.a.dienenbijhetopstellenvan
plannen totbeheervannatuurterreinen.
Onderzoek naardeeigenschappenvangraslandmetlandbouwkundig gebruik
De opbrengst 1971vandeinonderzoek zijnde graslandvegetaties opdiverse
bodemtypenwijktnietveelafvandiein1970,zodat zeietsbenedenhetgemiddeldevandeafgelopen acht jarenkomenteliggen.Doordelage grondwaterstandenin1971waszelfsbijde"natte"vegetatietypen dedraagkracht gedurende
hetweideseizoen steedsvoldoende.
Ookin1971gavendeZuid-Hollandsebosveengronden (koopgronden)meteennormaalvochtigvegetatietypeweerdesnelstevoorjaarsgroeienhoogste jaarproduktie tezien.Bijditvegetatietype zijnhetgrondenmetdegeringste productiebeperkingen.Wanneer, zoals in1967,bovendiendeweersgesteldheid weinig
beperkingenvoordegroei oplevert,liggendeprodukties opruim 17tondsper
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habij500kgzuivereNperha(optimaleP-enK-voorziening).Degemiddelde toenameinjaarproduktieperkgtoegediendeN/hawasvoorhettraject 300-500kg
N/hanog10kg/ha.
Uitdepenetrometermetingenblijktdatinregenrijkeperiodendedraagkracht
opgenoemd vegetatie-bodemtypenogvoldoende is.Hetzijndusuitermate geschiktegrondenvoorderundveehouderij.
Dedrogehumuspodsol-ennatte lageenkeerdgronden (beiden zandgronden)blijkeninwisselwerkingmetdeweersgesteldheid gemiddelddemeeste produktiebeperkingentehebben.
Debegeleidingvanditonderzoek gebeurdevanuitdeContactCieIBS-Stiboka.
Karteringenvangraslandvegetatie
In1971werdvanca.16000hagraslandeenvegetatiekartering uitgevoerd.
Naastdebeoordelingvandegeschiktheidvanhetgrasland voor rundveehouderij,
werdookaandachtbesteedaandewaardevandevegetatievoordenatuurwetenschap,hetlandschap enz.InoverlegmetRINenStibokawordt gezochtnaardete
stelleneisenaangecombineerdebodem-envegetatiekarteringen, opdatdeze optimaalbruikbaar zijnbijhetopstellenvanintegrale landinrichtingsplannen.
Bijdebedrijfskarteringenvanintensief gevoerde graslandbedrijvenblijkt
eentoenemend aantalpercelenmozaïk-vegetatietevertonen.Deoorzaakishet
ontstaanvanopenplekkenindegrasmat,dooreencomplexvanbedrijfsomstandigheden.Afhankelijkvanvegetatieenbodemwordendezeopenplekkendanopgevuld
doorongewenste plantesoorten.
VI. AFDELINGLANDBOUWDIERKUNDE
WRTELMILIEU, BODEMFAUNA EN BIOLOGISCHE AFBRAAK

Eenapparatuurterbepalingvandeademhalingvanbodemorganismen,dieautomatischdezuurstoftoevoerendekoolzuurproduktievaststelt,werdingebruik
genomen.
Deresultatenvaninleidendeproevenmet gebruikvanveenalswandmateriaal
vooreenmestsilo,dathetvochtendemineralenuitdunnemestopneemt,wettigenverderebeproeving.Ditgeldt eveneens voorhetgebruikvangeprepareerd
veenteronttrekkingvanionenuitafvalwater.

46

WERKPLAN1972
metgenummerdeprojecten.
I.AFDELING PLANTENTEELT

hoofd.ir.A.Sonneveld
VOEDERGEWASSEN, GROENBEMESTING

dr.ir.W.A.P.Bakermans,ir. J.C.Bosman,H.vanderZweerdeing.
Onvoldoendekennisoverenigeeffectenvangroenbemesters,zoalshuninteractiemetdedekvrucht,hungevolgenvoordeonkruidbestrijdingenhunstikstofnawerkingwanneerzezelfruimvanstikstofvoorzienworden,isbijdetoenemendespecialisatieinbepaalde teeltenaanleidingomhieraanonderzoektewijden.
Inbeproeving zijno.a.hetvroegtijdigdoodspuitenvangroenbemester+onkruid,
deonkruidbestrijdingvlakvoordeinzaaivandegroenbemester,hetcumulatieve
effectvanvoortgezette zwarestikstofbemestingenopItaliaansraaigras,groenbemestingsmaatregelenbij enige tuinbouwgewassenendevoorhetslagenvandeinzaaivaneengroenbemestervereistebehandelingvandedekvrucht.
Teeltvanaardappeleninhetnajaarheeftnogslechtsaandachtvoorhet
vergelijkenvandetotnutoeverkregenuitkomstenmetdeverwachtingendiewe
optheoretischegrondenkunnenhebbenvanteeltonderdeomstandighedenvankorterwordendedagenlateoogst.
ErwordtsamengewerktmethetIBVLover thermischebehandelingvanoogstrijpegroenegewassen,metnameoverdevraaghoedezehitte-inwerkingdehergroei,delatereproduktieendebotanischesamenstellingvanhetgewasbeïnvloedt.
Proj.nr.450 Ecologischeaspectenvanhetgebruikvangroenbemesters
Proj.nr.394 Deteeltvanaardappeleninhetnajaar
Proj.nr.427 Landbouwkundig gedragvanthermischbehandelde gewassen
VASTEGRONDSTEELT

dr. ir.W.A.P.Bakermans,prof.dr.ir.C.T. deWit,R.Sijtsmaing.
Grondbewerkingheeft lange tijdhetwerenvanonkruidtotvoornaams-te-functiegehad.Dezefunctieisdoordemoderne techniekenvanonkruidbestrijdingminderessentieelgeworden.Uitvroegeronderzoekisgeblekendatdegroeivanakkerbouwgewassenoponbewerktegrondnietbehoeftachtertestaan bijdieopgeploegdegrond.Hetisnuaantrekkelijktestrevennaareenteeltsysteemmetbeperking
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vandegrondbewerkingomdaarmee enigebezwarenvanbewerktegrondteontlopen,
zoalsonbegaanbaarheid,verslemping,verstuiving,bodemerosieenstructuurbederf,
o.a.door zwareoogstmachines.
Erwordtdaaromgewerktaanteeltmethoden,waarbij onkruidbestredenwordtmet
chemischeenecologische (concurrentie-)middelenenstructuurbederfwordttegengegaanofverholpendoor teeltvangrondbedekkendetussengewassenendoorgeheel
ofgrotendeels achterwege latenvandegrondbewerking.Bijdeze"vastegrondsteelt"
dientnogaandachttewordenbesteedaanonvolkomenhedenindezaaitechnieken
indeonkruid-engewasdoding,alsmedeaandetoestandvandegrondopdelange
duur.
Proj.nr.415 Chemischeenecologischeaspectenvanvastegrondsteeltvanakkergewassen
SPORENELEMENTEN EN STOORSTOFFEN IN DE RELATIE BODEM-PLANT-DIER

ir.J.Hartmans,mej. ir.C L . Harberts,O.J.Hemkesing.
Bijhetuitdewegruimenvanafvalstoffen,waarbijzesomsalsmeststoffen
aandemanwordengebracht,dochdikwijlsookongewildviawaterenluchtopcultuurgrondenbelanden,komenookallerleimeerofmindermilieu-vreemde stoffen
ofnevenstoffenbijdegewassenendaarvanlevendemensenenhuisdierenterecht.
Erkunnenpotentieel schadelijke stoffenbij zijn.Bestudeerdwordtwelkestoffenditzijn,hoehunverbreiding chemischgevolgdkanworden,inwelkemateze
gewassenendierenbereikenenwelkegegevenserzijnovertolerantiegrenzenbij
mens,dierenplant.
Proj.nr.449 Potentieel schadelijkeelementeninhetmilieuvancultuurplanten
enhuisdieren
MINERALE VOEDING(MACRO-ELEMENTEN) VAN WEIDEND VEE IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE

A.Kemp ing.,J.H.Geurink
Dewijzevangraslandexploitatie oefenteengroteinvloeduitopdesamenstellingvanhetweidegras.Aanditgrasalsveevoedermoetenwatbetreftde
gehaltenaanmacro-elementenhogeeisenwordengesteld,daaropvelebedrijven
inonslandhetweidegrasmaandenlanghetenigevoer is.Ermoetdanopkunnen
wordenvertrouwdalseeninalleopzichtenoptimaalvoedermiddel.Hetdoelvan
ditonderzoekisdanookomdeaanhetweidegrastestellenkwaliteitseisen, na-
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datovermagnesiumennatrium reedsvelegegevensbekend geworden zijn,voorhet
gehelemacro-elementenpatroonnogverdertekunnenomschrijvenendeinvloedvan
degraslandexploitatie hieroptebestuderen.Doordevoorlichting wordenvoortdurend adviezen gevraagd,diewegens gebrekaankennis onvoldoende kunnenworden
gegeven.Het\raagstukdermineralenisniet slechtseenkwestievangehalten
enhunverhoudingen,maarwordt gecompliceerd, doordat zoweldetotaalopnameaan
vers grasalsdebenuttingvansommigemineralenweer samenhangenmetaarden
groeiwijzevanhetgras, terwijl deze factoren elkaarookbijdegrasverwerking
doorhetdiermeerofminder sterkbeïnvloeden.Eenvolgende complicatie,die
aandacht heeft,isdesoms overmatigetnineralentoevoeraandegrondviaaangekochtkrachtvoerenzijnmineraleninhoud.
Gewerktwordtaanplannenomsamenmetdeafdeling ZoötechniekvandeRijksuniversiteitteUtrecht studietemakenvannitrietvergiftiging bij rundereninafhankelijkheidvandegrassamenstelling.
Proj.nr.421 Deinvloedvandegraslandexploitatie ophetmineralenpatroonin
hetvoedselvanweidendvee,speciaalwatbetreftdevoorziening
met macro-elementen
GEDRAG VAN PLANTEN IN DE GRASMAT

ir.A.Sonneveld,ir.G.C.Ennik,A.Kleinendorsting.
Overhetverdwijnenvanindividuen,vantypenensomshelesoortenuiteen
plantendek zijndoorveldecologisch onderzoekineenaantal situatieswelaanwijzingenverkregen,hoedeteruggangendevervanging door individuenvanandere
typenofsoortendoorbepaalde omstandighedenindehand gewerktworden.Hetmechanismedatindividuentegronde richtisonvoldoendebestudeerd.Dikwijlsontbrekenaandeinverdrukking komendeplanten specifieke gebrekskenmerken.Storingenindehergroeinaontbladerenenhetverhelpenvandeze storingen krijgen
experimentele aandacht.
Uit reedsverrichteproevenmetklaveringrasbleek,dataantasting door
parasietenvermoedelijkeenbelangrijke,maarnietdeenige factorisdieslechteklavergroei bewerkstelligt.Erzalopgeletwordenhoedevormingenwerkzaamheidvanorganenvoordeverbreiding envestigingderindividuen afhangtvan
de omstandigheden.
Als onderdeelvaneenstudievanbepaaldeproblemenopveldecologischgebied,dieeengevolg kunnen zijnvanzeergevarieerde landbouwkundigeofnietlandbouwkundige exploitatievormen,wordt onderzoek verrichtnaardeinvloedvan
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maairegimesenbemestingsniveausophetgedragvangrasvormenmetuiteenlopende
persistentie.Meer inzichtiswenselijkinhetmechanisme,waarvandeplanten
zichbedienenbijhetbereikenvaneenzekeraandeelindevegetatieenbijhet
leverenvanhunspecifiekproduktie-aandeel.Geletwordtopdevegetatievegroei
enuitbreiding (spruitvorming)derplantenenopdestructuurdervegetatieve
delen,verderopdeinvloedvanvelerleiuitwendigeomstandighedenopdeinductieenrealisatievandeorganenvoorgeneratievevermeerderingendaarmeeopde
helegebruikscyclus.
Proj.nr.459 Tegengaanvanonvoldoende zodesluitingnahetoogstenvangras
Proj.nr.464 Mogelijkhedenomdegebruikscyclusvangrassenteregelen.
DE GEAARDHEID VAN GRAS EN HET VOEDINGSNIVEAU VAN WEIDEND VEE

ir.A.Sonneveld
Vanjaartotjaar zowelalsbinnenéénweideseizoenkunnenduidelijkeverschillenoptredenindegewichtstoenamevanweidende schapenenrunderenofvan
opstalmetversgrasgevoerdedieren.Opintensiefgeëxploiteerdgrasland lijkendeverschillengrotertezijndanopextensiefgebruiktweiland.
Dehoedanigheidvanhetgras,o.a.tengevolgevandeheersendeweersomstandigheden,evenalsdegeringemogelijkheidombij intensieveweide-exploitatieselectieftegrazen,spelenmogelijkeenrol.Hetonderzoekiseropgericht
meertewetentekomenomtrentdefactorendiededierenertoebrengenvaneen
bepaaldgrasgewasmeerofminderoptenemen.
Bijjongedierenbegunstigthetintensiefbeweidenvanzwaarbemest graslanddevoorwaardenvoorhetvolbrengenvandelevenscyclusvanmaag-darmparasietensterk.Inverbandhiermeewordengegevensoverexploitatievormenvan
zwaarbemestgrasland,waarbijderisico'stengevolgevandezeparasietenzoveelmogelijkwordenbeperkt,metelkaarvergeleken.
Proj.nr.395 Degeaardheidvangrasenhetvoedingsniveauvanweidendvee
INTERNE RELATIES IN DE PLANT IN VERBAND MET HAARPRODUKTIE; VEZELVORMING

dr. B.W.Veen,A.Kleinendorsting.
Groteverschilleninactiviteitenmorfologievanhetwortelstelsel vloeien
tendelevoortuitomstandighedenvanhetbovengrondsemilieu,tendeleuitde
toestandvanhetondergrondsemilieu.Ophaarbeurtheeftdieactiviteitweer
grotebetekenisvoorhetverloopvanhetproduktieurocesbovendegrondenvoor
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destofdistributie.Diverse factorenzijnhierbij alwelonderkend,maarvooral
enigefysiologische aanpassingenvragenverdereaandacht.Erzijnmetnamediversevragenbijfruitbomenopuiteenlopende onderstammen.
De invloedendiede"kwaliteit"vandevezelige fractiesvanplantenmateriaalbepalenwordenbestudeerdviaanatomischeen(bijgras)treksterktewaarnemingen.
Belemmeringeninhetverkrijgenvanwaterdoordeplanthebben,afhankelijk
vandeheersende lichtintensiteit,kleinereofgroteregevolgenvoordetoename
vanvolumeenoppervlaktederbovengrondse delenvanplanten (groei),maarook
voorhetdrooggewicht.Doorgelijktijdigemetingvangroeisnelheidenvochtinhoudvanplante-organenwordendezebeidegroothedenbijuiteenlopendeomstandigheden,vooral temperaturenonderenbovenhetmaaiveld,metelkaarinkwantitatiefverbandgebracht.
Proj.nr.433 Debetekenisvandeinteractievanbovengrondseenondergrondse
milieufactorenvoordefysiologischeactiviteitendemorfologie
vanplanten
Proj.nr.434 Fysiologischeenanatomische aspectenvandevormingvanvezelige
bestanddeleninplanten
Proj.nr.435 Deinvloedvanuitwendigeomstandighedenopdegroeivanplanten
viadewaterhuishouding.
OPNAME VAN BODEMELEMENTEN DOOR EN OPTIMALE MINERALE SAMENSTELLING

VAN GRAS

ir.P.deVries,J.A.KleinHuize
Bijhetweidendveedoen zichvaakverschijnselenvoor,dieinverbandwordengebrachtmetdemineralesamenstellingvanhetweidegras.Eenstudiewordt
gemaaktvandesamenhang tussendebemesting (eventueelbemestingstoestandvan
debodem),demineralenopnamevandebovengrondse delen,hetdrooggewichtvan
dezedelen,degrassoortendegroeiduur (eventueelhet ontwikkelingsstadium).
Hierbijwordtdedoordebovengrondse delenopgenomenhoeveelheidmineralenals
primairefactorbeschouwdenhetgehalteafgeleid gedachtuitdroogtegewichten
mineralenopname.Metbehulpvanderesultatenvanditonderzoekwordt gezocht
naarpraktischemaatregelenomeenzogrootmogelijkehoeveelheid grasvoortte
brengenvaneengoedesamenstellingofommethetgewaseenscheeftrekkervan
devoedingstoestandvandegrond (b.v.metovermaatmest)tevermijden.
Eenonderzoekmeteenenigszins fundamentelebenaderingwordtverrichtnaar
devariabelenbijdekalivoorzieningvangras.Ditzalgeschiedenaandehand
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vanuitkomstenvaneenjarigeproefveldenenpotproevenmet opklimmende kaligiften
enverschillende groeisnelheden.
Proj.nr.411 Variabelenbijdekalivoorzieningvangras
Proj.nr.463 Kaliumvoorziening,groeifase,opbrengstenmineraleninhoudvan
weidegras
II. AFDELINGONKRUIDONDERZOEK

hoofd dr.ir.W.vanderZweep
Dedienende functiebijwerk elders,diedeafdeling naasthaar onderzoektaakheeft,bestaatuitinstructieenvoorlichting overonderwerpenophetgebied
vandeonkruidbestrijding,waarvoor geregeldeenberoepgedaanwordtopdestaf
vandeafdeling.Hetbetreftvragen overb.v. spuittechnische onderwerpen,sommigevanzodanige aarddatdaarover experimentelewaarnemingen nodig zijn,alsmedeverzoekenterbevorderingvanontwikkelingeninwarmere landen.Voordit
laatstedoelwordtookmeermalenhulpterplaatsegeboden.
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN GROEIREMMERS BIJ GRASSEN

mej.dr.O.M.vanAndel,D.R.Verkerke
Indepraktijkwordtdebehoefte aanverantwoorde reguleringvandeontwikkelingvanoverblijvende grassen steeds dringender.Ditgeldt enerzijds (zoals
indegraszaadteeltenbij gazons)voorbevorderingvandejeugdgroeiopnieuw
ingezaaidepercelen,anderzijds (ookindegraszaadteelt,doch tevensbijgazons,
groenstroken,wegbermen,sloottaluds e.d.)voordereguleringvandeuitstoeling,
dehoogtegroeienhetschieten.Hetonderzoek heefttotdoeldenodige achtergrondkennisoptebouwen doormiddelvanproefnemingenmetgeschikt lijkendemiddelen.Metdezekenniskandereguleringvangenoemdeprocessen door groeiregulatorenwordenverklaardenkunnenmogelijkheden voorhetgebruikindepraktijk
worden aangegeven.
Proj.nr.414 Beïnvloedingvandeontwikkelingvanoverblijvende grassenmet
groeiregulatoren
ONKRUIDBESTRIJDINGIN ANDERE KLIMATEN

ir.W.deGroot
Terwijldebestrijdingvanonkruidenindeontwikkelingslanden veelalnog
berustopempirischonderzoek,waarbijherbicidendiebekend zijnuit gematigde
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luchtstrekenopanalogewijzewordeningezet,dienttevensgetrachtteworden
omvanuitdekennisvandebiologievandeonkruidenprincipesvoorjuistebestrijdingsmethodenteontwikkelen.EendoordeCoördinatiecommissieOnkruidbestrijdingTNOopgerichteWerkgroepOnkruidbestrijdingindeTropenishiertoe
eveneens dienstig.Experimenteelwerkwordtvooralondernomenaanhetrizoomvormendeonkruidgras alang-alanginvergelijkingmethetovereenkomstigewortelonkruidkweek.
Proj.nr.444 Biologieenbestrijdingvanrizoomvormendegrassen
INZAAI VAN GRAS- EN BERMVEGETATIES; ONKRUIDEN IN GRASVEGETATIES

ir.M.Hoogerkamp,H.Mooi
Produktiedalingbijjong grasland,vroegeropvallenderdantegenwoordig
entoensukkelperiodegenoemd,isnogwijdverbreid.Bijcultuurgrasland isdit
ongewenst,ookal doorhetsnelversletenrakenvandegrasmat.Studiedaarvan
teropsporingvandejuistetegenmaatregelenisnodig,waarbijookhetweren
vanonkruidenaandachtbehoeft.Graslandenwaarvangeenproduktgewonnenwordt
dienenweinig groeitevertonenmetbehoudvaneengesloten zode.Hetbereiken
daarvankanviaovereenkomstigevraagstellingenbestudeerdworden;ookdemaatregelen zelfenhetverhinderenvanhetbijjonge zaaiselsgemakkelijkoptredendewegspoelenofverstuivenvangrond zijninstudie.Eendeelvanditonderzoekgeschiedtinsamenwerkingmetdeafd.LandbouwplantenteeltenGraslandcultuurvandeLHenmeteenWerkgroepvanhetStudiecentrumWegenbouw.
Proj.nr.428 Produktiviteitvanjonggrasland (tevensALG1)
Proj.nr.429 Landbouwkundig gedragenbestrijdingvanongewenstegraslandplanten
Proj.nr.458 Aanlegenbeheervanweinigproduktievewegbermvegetaties
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN

dr.ir.J.L.P.vanOorschot,A.Reisier ing.,M.Belksma
Aaneendiepgaandebestuderingvandewerkingvanherbicidenopgewasen
onkruidenvandefactorendiehierop invloeduitoefenenkomtmendoorgaans
nauwelijks toe.Tochkunnentalvanveldproblemenmethuncomplexenvanfactorendooreenbegeleidendmeer fundamenteel gerichtonderzoekopgelostwordenen
blijkt inzichtinditfactorenspelbijdewerkingvanherbicidenenanderegroeiregulatorenwelhaastonontbeerlijk omtotveiligeenverantwoorde toepassingen
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tekomen.Volgensdeervaring kanmetdezekennis tevenslangdurig veldonderzoek
wordenbekort.
Ecologische factoren,diesamenhangenmetklimaat,grond,teelteneigenschappenvandemiddelen,wordeninkassenenklimaatcellenonderzocht,waarbij
defysiologischewerkingen zoveelmogelijkwordenbepaald doorkwantitatievemetingvanprocessen zoals fotosynthese,ademhaling,verdamning,kiemingvanzaden
enz., zowelvansoortenalsvanrassen.Verbeterde toepassingstechnieken kunnen
uitditonderzoekvoortvloeien.
Proj.nr.460 Fysiologisch onderzoekinverbandmethetgebruikvanherbiciden
BEOORDELING VAN NIEUWE

HERBICIDEN

R. Sijtsmaing.,A.Reisiering.
Devooronderzoekterbeschikking komendenieuwemiddelendienenzosnelmogelijkdooralleverzamelbareinlichtingenendoormiddelvanveld-enkasproeven
ophuneigenschappenenwaardevoordeoplossingvandeaandeorde zijndeonkruidproblementewordengekarakteriseerd.Uitdefysisch-chemischeeigenschappen,
uitdooranderenverkregengegevensenuitkasproevenwordtnaareen"ecologische"
voorspellingvanhetgedragdermiddelengestreefd.
Proj.nr.461 Beoordelingvannieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen
ONKRUIDVRAAGSTUKKEN IN AKKER- EN TUINBOUWGEWASSEN

R. Sijtsmaing.,D.vanStaalduineing.
Indeakker-enweidebouwblijfternogsteedsbehoefteaandoeltreffende
envoorhetgewasnietnadeligeonkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondankshetreeds
overheersenvandechemischeonkruidbestrijding isdepraktijkopditgebiednog
nietbevredigd. Ditkomtdoorverschillende omstandigheden,waaraanerenkele
genoemd kunnenworden.
Deintroductievannieuwe teeltenismeestalslechtsmogelijk,wanneerde
onkruidbestrijding geheelmechanischofchemischkanwordenverricht.Speciaal
bijdevooronslandzobelangrijkgewordengraszaadteeltbestaannogverschillendeproblemen,verbondenaandebestrijdingvangrasachtigeendicotyleonkruiden.DitonderzoekwordtdanookgesteunddooreensubsidievanhetProduktschap
voorLandbouwzaaizaden.
Ineenaantalgewassen,b.v.blauwmaanzaad,koolraap,koolzaadenspinazie,
isergrotebehoefteommetchemischemiddelendeonkruidbestrijdingtevereenvoudigen.
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Inveelgevallen zijndekostenvanchemischeofanderebestrijdingvanonkruidennogtehoogenblijftdedrangbestaangangbaremethodentevervangen
doorgoedkopere.Ditmaakthetnoodzakelijknieuwemiddeleninverschillendegewassentebestuderen.
Inverschillende takkenvandetuinbouwwordt-inhoofdzaakbijdetuinbouwproefstations-onderzoekverricht overpraktischeproblemenbijdeonkruidbestrijding.DoorregelmatigebesprekingenbinnendeSubgroepTuinbouwvande
CoördinatiecommissieOnkruidbestrijdingTNOblijvendeonderzoekingenbijde
verschillende teeltenvoortdurend opelkaarafgestemd.
Voorheteigenonderzoekmoetinverbandmetdeveelheidvanteeltenin
detuinbouweenkeusgemaaktwordenuitdebelangrijksteproblemen.Deonkruidbestrijdingindefruitteelt,dekruidenteeltenenigebloemenzaadteeltenneemt
hierbij thansdevoornaamsteplaats in.Vandekortelings ontwikkelde herbiciden
wordendegebruiksmogelijkhedenindetuinbouwbeoordeeldenuitgewerkt.Nagegaanwordtwelkeveranderingeninteelttechniekendoordetoepassingvanherbicidenindetuinbouwmogelijkzijn.
Proj.nr.323 Onkruidbestrijding indetuinbouw
Proj.nr.462 Onkruidbestrijding indiverse akkerbouwteelten
BESTRIJDING VAN WATERPLANTEN; BESTUDERINGVAN ZOETWATERGEMEENSCHAPPEN

drs.J.C.J.vanZon,B.J.Hoogers,G.Rozenboom
Bijdebestrijdingvanonkruideninenlangswatergangenbestaateengrote
behoefteaanvereenvoudigingenverbeteringvandetotnutoegevolgdemethoden.
Voorhetgehelegebiedgeldtdatdebestrijding economische,doeltreffendheidsen/ofinmeeropzichtenveiligheidsbezwarenheeft.Dooreenvoortdurendeverhogingvandearbeidslonenisereensterkerwordendeneiging chemischeprodukten
inteschakelenbijookdezevormenvanonkruidbestrijding.Deveelzijdigeconsequentiesvandezeingrepenvereisendatzijuitvoeriggedektwordendooronderzoekervaringen.Ditvoorkomtdatmenindepraktijkdeonkruidenoponverantwoordewijzemetchemischemiddelengaatbestrijden.
Hetonderzoekopditgebiedvormtdebasisvoordedoordewetvereiste
beoordelingderaandetoepassingenverbondenveelzijdigeconsequentiesenvoor
deadvisering doordaartoebevoegdeinstanties.
Debelanghebbendenderhierbijbetrokken zeeruiteenlopendekringenmoeten
zichgesteundwetendooreenzorgvuldigebestuderingvanhetgedragvanonkruidbestrijdingsmiddeleninhetwaterendedaarinvoorkomendeorganismen,zodatde
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doeltreffendheidvandetoepassingen gewaarborgdisendeaandetoepassingen
voorderdeneventueelverbondenrisico's onderkend zijn.Voorenigeinaanmerkingkomendeherbicidenwordenviabiologischeeneventueelandere toetsengegevensverzameld overdeverdwijning ervanuitslootwaterenmogelijke ophouing
inanderecomponentenvanhetwaterigemilieu.
Bijdeslootvegetatiesbestaat,meernugdanbijgraslandenakkeronkruidbegroeiïngen,belangstelling voordeseizoenasnecten.Vooreengoedbeheervan
watergangeniskennisvanhetgroeiritmevandewaternlantbegroeiïngenvangrote
betekenis.Inverbandmetdebeschrijvingvandezebegroeiingenenhunrolbij
hetonderhoudenvandehelelevensgemeenschapinhetwaterwordtookaandacht
aanwieren,diatomeeënenzoöplanktonbesteed.Zokanhetonderzoekookworden
gerichtopdeconsequentiesvandewaterplantbestrijdingvoordevisserijen
natuurbescherming, terwijlookgevolgenvanmilieuwijzigingenofvanb.v.bemestinginvisvijvers ermeeaanhetlicht gebrachtkunnenworden.Erwordtnaar
gestreefdomvoorhetwaterigemilieueennogbredere,dynamischebeschouwingswijzeopecosysteembasisoptebouwen,waarmeemisschienookbijdragengeleverd
kunnenwordenaanbeschouwingenoverdeaanwezigheidvananderevreemde stoffen
(bestrijdingsmiddelen,wasmiddelen,andereeutrofiërende stoffen)inwater.
Proj.nr.408 Modificerende invloedenvangrondenwaterophetgedragvan
herbiciden
Proj.nr.455 Hetbeheervanwatervegetatiesendeconsequenties daarvan
Proj.nr.456 Dynamiekvanlevensgemeenschappeninhetzoetewaterendeinvloed
vanmilieustor^ngendaarop
GEDRAG VAN HERBICIDEN

IN DE GROND

dr.ir.W.vanderZweep,ir.R.Zandvoort (PD),A.Reisiering.
Teradviseringvandebevoegde instanties,belastmethetbeoordelender
aanchemische ingrepenverbondenveelzijdigeconsequenties,wordenvaneenaantalbelangrijkeherbicidenviabiologischeeneventueel andere toetsengegevens
verzameld overdeinteractie tussenhetmiddelendegrondsoortenenoverde
verdwijning ervanuitdezegronden.
Proj.nr.408 Modificerende invloedenvangrondenwaterophetgedragvan
herbiciden
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III.AFDELINGFYSIOLOGIEENECOLOGIE
hoofddr.Th.Alberda
FYSIOLOGISCH

ONDERZOEK AAN PRODUKTIEFACTOREN; MAXIMALE PRODUKTIE

dr.Th.Alberda,drs.K.B.A. Bodlaender,W.Louwerse,L.Sibmaing.
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvanklimaatsfactorenopdevoornaamste
graslandplantenwordendezeplantenveelzijdig onderzocht.Behalveaandegroei
(gewichtstoename,lengtegroei)enderelatieve groei,wordt aandachtbesteed
aandeontwikkeling (uitstoeling,bloei),aandechemischesamenstelling (voornamelijkoplosbarekoolhydratenenorganischeenanorganische stikstofverbindingen)enaandeanatomischebouw,inhetbijzonderdebladstructuur.
Hetonderzoek overdeafzonderlijkeklimaatsfactorenwordtuitgevoerdin
hetfytotron.Dezeuitkomstenwordengetoetstaanveranderingeninontwikkelingenchemischesamenstelling, zoalsdieondernatuurlijkeomstandighedengedurendehetseizoenoptreden,alsmedeaandemeteenrijdende installatievoor
fotosynthesemetingenverkregencijfersoverCCU-vastleggingen-vorming.
Deonderwerpendiethansspeciaaldeaandachtkrijgenzijn:
a.deinvloedvandetemperatuurendeinstralingopdeontwikkelingendedroge-stofproduktie
b.deinvloedvanbeschikbaarheidvanwater,omvangvandetranspiratieende
aanwezigheidvanvoedingselementenopvoederproduktieenbeweidingsmogelijkhedenonderaride omstandigheden
c.hetvergelijkenvanhetverband tussenlichtintensiteitenfotosynthese-snelheidbijeenaantalplantesoorten,o.a.inverbandmetdeleeftijdvanhet
blad
d.hetbestuderenvanfactorendiederuimtelijkeopbouw,deproduktieende
chemischesamenstellingvandeopeenvolgendesnedenteveldebeïnvloeden.
Daarbijwordtinhetbijzondergezochtnaarverklaringenvoorhetsneltot
stilstandkomenvandeproduktievaneengesloten zodeineengevorderdgroeistadium
e.demogelijkhedenombijhogeproduktiedebestebenuttingvanmineralenen
gewasbeschermingsmiddelenteverkrijgen.
HetonderzoekonderbvormteendoordeDir. Int.Techn.Hulpbekostigd
deelvaneeninsamenwerkingmetIsraëlische onderzoekersuitgevoerd onderzoek
naarvoederwinningindrogestreken.
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Hetonderdgenoemdeonderzoekwordtmedemogelijkgemaaktdoordesteun
vandestikstofmeststoffenindustrie,verleendviadeCommissievanBijstandinzakeStikstofonderzoekAW-TNO.
Proj.nr.420 Vergelijkend onderzoek aanplantenengewassennaarfactorendie
deproduktiesnelheid beïnvloeden
Proj.nr.426 Bepalingvandevariatievandefotosynthese-,respiratie-en
transpiratiesnelhedenvanheleplanten
Proj.nr.436 Onderzoeknaareenverhoogdebenuttingvanmineralenengewasbeschermingsmiddelen
Proj.nr.443 Onderzoeknaardesamenhang tussenfotosynthese,structuuren
produktie tijdensdegroeivaneengrasgewas
Proj.nr.454 Dewerkelijkeenmogelijkeproduktievangrasachtigegewassenin
aridegebieden.
GROEIBEÏNVLOEDENDE MIDDELEN, BLADVEROUDERING EN KLIMAATSFACTOREN, o.a.
AARDAPPEL, DE MAIS EN HET VLAS

drs. K.B.A.Bodlaender,J.Marinusing.
Deontwikkelingvandeaardappelplantendeknollenwordtbestudeerdin
geconditioneerdekassenencelleneninveldproeven.Hierbijwordtdeinvloed
vanverschillendemilieufactoren (temperatuur,daglengte,lichtsterkte,stikstofvoorziening)opdeontwikkelingenonderlingeverhoudingenderafzonderlijke
organennaderonderzocht.
Heteffectvangroei-enremstoffentijdensdeverschillendeontwikkelingsfasenopdeontplooïngvanhetloof,opdeknolzetting,deknolgroeiendeafrijping, zalwordenbestudeerd.Hierbijzalgetrachtwordendoorremmingvande
lengtegroei,deknolgroeitebevorderenenophetjuistetijdstiphergroeivan
het looftevoorkomen.
Deverouderingvaneenaardappelgewas zalbestudeerdwordenmetbepalingen
vandegewichtenderverschillendeplantedelen,chemische analysesenbepaling
vanfotosyntheseenademhalingvanhetgewas.Hiermeezalgetrachtwordende
rolvandehergroeivanhetloofopdeknolopbrengstteanalyseren,terwijlook
derolvandestikstofinlatereontwikkelingsfasen onderzocht zalworden.
InsamenwerkingmetandereonderzoekersvanIBSenPAzaldeinvloedvan
groeiregulatorenopanderegewassen (mais,vlas,klaver)onderzochtworden;
hierbijwordtgetrachteengunstigerdroge-stofverdelingteverkrijgen (hogere
korrel-ofzaadopbrengsten)enlegering tegentegaan.
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BIJ DE

Proj. nr.416 Groeiregelingvanaardappelen
GROEIBEINVLOEDENDE MIDDELEN, GROEI-ANALYSE EN PRODUKTIVITEITSKENMERKEN BIJ GRANEN
EN ENKELEANDERE GEWASSEN

dr.ir.G.Dantuma,ir.Th.A.Hartman,ir.N.M.deVos,H.D. GmeligMeylinging.,
R.F.Hoogland
Hetklimaatsonderzoekvanexperimenteleaardomvatalspuntenvanstudie:
dehitteschadeendeverdelingvanstofoverdeorganenvandeplant.Ookwordt
studiegemaaktvanfysiologischeenecologischeproduktiviteitskenmerkenvan
granentendienstevandegraanveredeling,waarbijheteromgaatdeeigenschappenteformulerendieeengraanrasgeschiktmakenvooreenbepaald ecologisch
gebied,anderzijdsomdevoordeveredeling gemakkelijkstbruikbaremaatstaven
teachterhalen.Alsonderdeelhiervanheeftdeverplaatsingvanassimilatenin
degraanplant,waardooro.a.hettempovankorrelvullingwordtbepaald,aandacht.
DitgedeeltevanhetwerkprogrammaaangranenwordtdoorhetNederlandsGraancentrumfinancieel gesteund.
Een toepasselijkebeschrijvingvandeinvloedderfactorendiedeontwikkelingendeplantvormbepalen,ontbreekt.Daarvoorwordt studiegemaaktvan
derelatie tussendeverschillendeorganenvandeplant,alsmededeaar-of
pluimvorming,hetverschijningsritmeendebetekenisvandezeverschijnselen
voordeopbrengstvangewassen.Ookdewerkingvangroeiregulatorenenhetoptredenvanrasverschillenwordenindebeschouwingenbetrokken.
Vandiverse zaadleverendegewassen,dieopzichzelfvoldoendeproduktief
zijn,ontbreekthetinzichtinhetproduktiepatrooneninhetnaarverhouding
tegenvallenvandezaadproduktie.Vano.a.veldboon,zonnebloemenkoolzaad
wordthetproduktiepatroon ondervariabeleteeltomstandighedenbestudeerd.
Proj.nr.425 Verplaatsingvanassimilatenindeplant
Proj.nr.417 Ontwikkelingsfysiologisch onderzoekbijgranen
Proj.nr.453 Produktiemogelijkhedenvanenkeleeiwit-enoliehoudendezaadgewassen
Proj.nr.457 Vergelijkend onderzoeknaar fysiologischeenecologischeproduktiviteitskenmerkenvangranenenenkeleandere zaadgewassen
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ONDERZOEK NAAR ENIGE FACTOREN, DIE KNOLZETTING EN KNOLGROEI BIJ DE AARDAPPELEN
BEÏNVLOEDEN

C.Lugt,mej.G.Goodijk
Onderzochtwordtwelke invloedhetmateriaalenhetgasmengsel,diedeondergrondsedelenvandeaardappelplant omgeven,oudestoloonontwikkeling,de
knolzettingendeknolgroeihebben.Hierbijisaandachtbesteedaaneventuele
vluchtige stoffendiedoordeplant zelfofindegrondgevormdworden.Metbehulpvan CO,wordtnagegaan,welkebestemmingdeinhetbladgevormde assimilatenkrijgenindeondergrondsedelen.Methetoogophetdoorwasverschijnsel
wordtdeinvloedvandegrondsoortopdeontwikkelingvandelenvandeaardappelplantbezien.
Proj.nr.437 Onderzoeknaar enige factoren,dieknolzettingenknolgroeibij
deaardapnelplantbeïnvloeden
WATERHUISHOUDING VAN GEWASSEN

drs. G.F.Makkink,H.D.J.vanHeemst
Erwordtgewerktaaneenrekenprogramma,datzalkunnendienenommeteen
minimumaanbepalingeninhetveldhetverloopvanallewaterhuishoudkundige
groothedenteberekenenopgrondvanroutine-weergegevenseneenglobaleopgave
vandeontwikkelingvanhetaanwezige gewas.Voorhettoetsenvanhetprogramma
inelkstadiumvanzijnopbouwdienengegevensvanhetgebiedderLeerinkbeek
(Achterhoek)endeRottegatspolder.
Eengevondenaanduidingdathetgroeitypevandegraanplant (o.a.delengte
vandepluim-ofaarsteelinverhoudingtotdetotalehalmlengte)verbandhoudt
metdebestandheid tegendroogte,wordtaaneenaantalgraansoortengetoetst.
Daarbijwordenookfysiologische ingrepentebaatgenomenomdegenoemdeverhoudingopzettelijktebeïnvloeden.
Proj.nr.404 Dynamische simulatievandewaterhuishoudingvangewassen
Proj.nr.451 Eigenschappenvangranenmetbetrekkingtothundroogteresistentie
THEORETISCHE

PLANTENTEELTKUNDE

prof.dr.ir.C.T.deWit,L.Sibmaing.
Bijhetoplossenvanteeltproblemenishetinsommigegevallenmogelijkom
praktischgeoriënteerde,theoretischebeschouwingentegeven,diebestaandeer60

varingenenexperimentele gegevens samenvattenenalsleidraaddienenbijhet
vaststellenvanteeltmaatregelenenhetdoenvanonderzoek.
Uitgaandevanhettotnutoeverrichte onderzoekbetreffende concurrentie
enstandruimtebinneneenpopulatieenbetreffendepotentiëleproduktiesvangewasoppervlakkenzalindekomende tijdvooral aandachtbesteedwordenaande
schattingvangewasopbrengsteninhetveldopbasisvaningeconditioneerdeomstandighedenverzamelde gegevens.Derekenautomaatzalsteedsmeerdienstengaan
bewijzenbijhetberekenenvangewaskenmerkenengeschattegewasopbrengsten voor
uiteenlopendepatronenvangewasopbouwengroei-omstandigheden.Debedoelingis
opdezewijze inzichttekrijgeninderelatievebelangrijkheidvandevele
groeifactoren.Ditwerkgebeurtinsamenwerkingmetdr.Alberdaenmedewerkers
vandelandbouwhogeschool (drs.F.W.T.PenningdeVries,ir.J.Goudriaan),terwijloverlegmetvakgenoteninIsraëlplaatsvindttendienstevanderuwvoederwinninginwarme,drogegebieden (zieproj.nr.454).
Proj.nr.424 Simulerenvandegroeivanplantenengewassen
IV.AFDELING SCHEIKUNDE

hoofddrs.N.Vertregt
ONDERZOEK VAN MONSTERS; SAMENWERKING METANDERELABORATORIAMET BETREKKING TOT
DE UITVOERING VAN DE CHEMISCHE ANALYSES

mej.ir.C L . Harberts,drs.N.Vertregt,mej.H.A.Sonneveld,O.C. Spoelstra
ChemischebepalingentenbehoevevanIBS-onderzoekingenenvoordievan
hetPA,PRenIBVL,alsmedevooronderzoeknaarverwijderingvanmestenstank
vragendoordetelkenswisselendebijzonderhedenofgewijzigde vraagstellingen
voortdurende aandacht,ookwatbetrefthetbereikenvanuitkomstendiestrikt
vergelijkbaar zijnmetdievanzusterlaboratoria inbinnen-enbuitenland.
ANALYTISCH-CHEMISCHEBEGELEIDING VAN ONDERZOEK

mej.ir.C L . Harberts,drs.N.Vertregt
Debesprekingvanscheikundige aspectenvanhetonderzoekvanhetIBS,PA,
PRenIBVLzaleendeelvandetijdderscheikundigeninbeslagnemen. Indien
zulksnodigenuitvoerbaar lijkt zullennieuwemethodenvanonderzoekbijde
analysemogelijkhedenwordenopgenomen.
Proj.nr.431 Chemisch-analytischebegeleidingvanonderzoek
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BENUTTING VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE SAMENSTELLING

VAN

GEWASSEN

dr. W.Dijkshoorn,J.E.M.Lampe
Reedsverrichteproevenoverdegroeiendesamenstellingvano.a.rijstplantenenaardappelgewassenwordenverderuitgewerktenaangevuldmetandere
proevenvoorhetkrijgenvaneensluitendbeeldvandeionenbalansendegroei.
Proj.nr.430 Interpretatievangewasanalyse-uitkomsten
BIOCHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE PRODUKTIE IN VERBAND MET DE KWALITEIT

VAN OOGST-

PRODUKTEN

drs.N.Vertregt,mej. drs.J.M.Braber,mej.E.G.Pannebakker
Voorhetverderonderzoeknaarhetontstaanendeverderebestemmingvande
koolhydratenindeaardappelplanteningras,wordtgebruikgemaaktvangelchromatografievoordescheidingnaarmolecuulgrootte,gevolgd doorhydrolysevan
defractiesenbepalingvandeverkregenmonosaccharidenmetdegaschromatograaf.
Deveranderingenindeproteïneninbonenbladerenbijhetouderwordenvan
hetblad,zullenwordenonderzochtdoorextractiemetdaarvoorgeschiktebufferoplossingen,chromatografieongelen,UV-scanningenonderzoekvandefracties
openzymatischeactiviteit.
Proj.nr.410 Deaccumulatievancarbonzure zoutenenkoolhydraten tijdensde
groeivanaardappelplanten
Proj.nr.432 Analytisch-chemischonderzoeknaardeomzettingenmobiliteitvan
koolhydraten tijdensdeontwikkelingvandeplant
Proj.nr.448 Veranderingenindeproteïnenvanbladerenbijhetouderworden
VOORZIENING

VAN HET VEE MET SPORENELEMENTEN

ir.J.Hartmans,mej. ir.C L . Harberts,mej.M.S.M.Bosman,O.C.Spoelstra
Aandeinvloedvanmolybdeenenzwavelbijhetoptredenvankopergebrek
wordtnogverderaandachtgegeven,alsmedeaandemogelijkheidomdekopertoestandvanhetdiertevolgenviadeverdelingvanhetkoperoverdiverseeiwitfractiesvanhetbloedplasma.
De invloedvantoedieningvanverschillendehandelsmeststoffenophetjodiumgehaltevangraszalinproevenwordennagegaan.Ookzalhetjodiumgehalte
vanklavers,kruidenengrassenwordenvergeleken.
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Proj.nr.418 Hoedanighedenvanruwvoerdietotsulfidevormingindepensen
gestoordekoperhuishoudingvanhetrundkunnen leiden
Proj.nr.422 Debepalingvansporenjodiumingrasenfactorendieditgehaltebeïnvloeden
V.AFDELINGVEGETATIEKUNDIGONDERZOEK

hoofd ir.Th.A.deBoer
Uitdeonderzoektaakvandezeafdelingvloeiteenondersteunende functie
voortvooranderspeurwerk.Zowordtdebotanischesamenstellingvangrasbestandendoorbemonsteringenanalyseofdoorwaarneminginhetveldvastgesteldten
behoevevanandere IBS-afdelingen,andere instellingenenvoorlichtingsorganen.
Tevenswordt instructiegegeveninhetonderscheidenvanallerleiplanten.
EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE

dr.ir.J.P. vandenBergh,drs.M.J.M.Oomes,W.Th.Elberse
Terondersteuningenaanvullingvandeuitkomstenvansamenvattendeverwerkingenvanbotanischeanalysesvanproefvelden ligthetaccentthansopwatercultures,pot-envakkenproevenmetafzonderlijke taxaeneenvoudigemengselsdaarvan,meestinkassenenklimaatkamers,maarookbuiten.O Ddezewijze
werdenreedsenigeecologischegedragingenvansoortenbenevens ondervormen
getoetstenverklaardenwordtdewezenlijkeplantensociologische factorconcurrentieverderbestudeerd.Hetgevenvancausaleverklaringenvaninhetveld
waargenomenverschijnselenbij tezamengroeiendegraslandplantenstaatinde
komende tijdvoorop,waarbijookdeproduktiviteitvanmengselsvergeleken
wordtmetdievanmonoculturen.Vandeze laatstewordttevensbestudeerdhoe ze
kunnenwordengehandhaafd.
Derelatievandekiemingenvestigingvaneenaantalplantensoortenenerzijdseneenkeusuithetcomplexvanmilieufactoren (oppervlakte-structuur,
dichtheid,waterhuishouding,humusgehalte,zuurgraadenmicroklimaat)anderzijds,
wordtonderzocht.Hetonderzoekkanleidentoteenaantalpraktischeuitspraken
overdeaanlegenhetbeheervanbegroeïngenonstandplaatsenmetextrememilieu-omstandigheden.
Proj.nr.423 Onderzoeknaardefloristischestabiliteitvanbegroeiingen
Proj.nr.442 Kiemingvanzadenenvestigingvankiemplantenopzandlichamen
enandereterreinenmetextrememilieu-omstandigheden.
63

SAMENSTELLING, CLASSIFICATIE,

KARTERING EN GEBRUIKSWAARDE VAN GRASLAND EN AN-

DERE KORTE VEGETATIES

ir.Th.A.deBoer,H.H.deGooyer ing.,H.Mooi,T.vanSteenbergen
Voor landinrichtingsplannenenruilverkavelingstaxatieswordengegevens
verzameldoverdeactueleenpotentiëlegebruikswaardevanbodem+vegetatie
voor landbouwkundigeenniet-landbouwkundigebestemmingenvanterreinen,doorgaansindevormvangraslandvegetatiekarteringen.Zulkekarteringen zijnook
waardevollehulpmiddelenbijvaststellingofvoorspellingvanschadeaanlandbouwkundigofanderszinsgebruikt graslandrondombouwputten,kanalisatiewerkene.d.,alsmedebijhetopstellenvanbeheersplannenvoordiversereservaatvormen.
Voorhetaangevenvandegeschiktheidofgebruikswaardemoetenwaardebepalendeeigenschappen, zoalsproduktie,voederkwaliteit,gedragbijbetredingen
draagkrachtvandezodeperaangetroffenvegetatie-eenheid,bekend zijn.Deze
eigenschappenwordendaaromdoorproevenenwaarnemingenvastgesteld,waarbij
eendoelmatigekeuzevanbodem-envegetatietypehetmogelijkmoetmakenomin
samenwerkingmetdeStichtingvoorBodemkarteringdeverkregenkennisteveralgemenen.
Proj.nr.445 Opdracht-enstudiekarteringenvankortevegetaties
Proj.nr.446 Eigenschappenonderzoekvangraslandenmet landbouwkundig gebruik
BEHEERSONDERZOEK VAN GRASLANDEN MET BEPERKTEEN NIET-LANDBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN

drs.M.J.M.Oomes,ir.Th.A.deBoer
Omschakelingvanintensiefgebruikte landbouwterreinennaareenopandere
doeleindengerichtegrasachtigebegroeiing komtgeregeldaandeordeenzalnog
veelvuldigerworden.Terwille daarvaniskennisnodigoverhetverkrijgenvan
botanisch interessantevegetatiesinb.v.natuurterreinenofinlandschapsreservaten.Ookmoetadviesgegevenwordenvooreenjuistbeheervandergelijkeen
anderekortevegetatiesbijzolaagmogelijkekosten.Voorditdoel zulleneen
aantalproevenwordenaangelegd.
Proj.nr.447 Beheersonderzoekvangraslandenmetbeperkteenniet-landbouwkundige doelstellingen
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VI. AFDELINGLANDBOUWDIERKUNDE

hoofddr.ir.J.Doeksen
BIOLOGISCHE

COMPONENTEN VAN DE GROND

dr.ir.J.Doeksen
Vaneenaantalniet-parasitaire soortenorganismen,dieinvloedhebbenon
hogereplanten,hetzij direct,hetzij indirectviadegrond,wordtdebetekenis
inhethelecomplexvanbiologische factorenbestudeerd.Daartoewordtopeen
proefveldmetenigescherpomschrevenenlangvolgehouden teeltregimesdebiologischeactiviteitvastgesteld,terwijlderelatiehiervanmetdegrondbehandelingvervolgensbestudeerdzalworden.
Proj.nr.452 Biologische activiteitindegrond
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