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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Voor hetbehandelenvanperiodiek terugkerende bestuurszaken vergaderde
hetbestuurviermaal inhetafgelopenjaar.Aanhetconcept "intern rapport
herstructueringsvoorstellen inverbandmetdepersoneelsinkrimping 1973/74"
werd ruimaandacht geschonken. Inafwachting vanhetrapportvandeStructuurcommissie IBS/CPO isergeenapartstructuurplan gemaakt.
Denota"organisatie vanenkeledienstverlenende elementenvoor het
landbouwkundig onderzoek"kwamuitvoerig terdiscussie,mede inverband met
deplaats hierinvanhetBGDwaarin eendeelvandecapaciteitvanhetInstituut isondergebracht.
Terbehandeling vanhet rapportvandeStructuurcommissie IBS/CPOkwam
hetbestuurbijeenmet de ledenvandezeCommissieende stafledenvanhet
Instituut.
IndedecembervergaderingvandeStichting Landbouwkundig Onderzoek
werd inprincipe,overeenkomstig hetvoorstelvandeStructuurcie IBS/CPO,
besloten totfusievanbeide instellingen.
Met ingangvan 1november 1973 volgde ir.P.J. Stadhouders alscoördinator vanhetonderzoek dr.ir.G.P.Termohlenopenwoont als zodanig de
bestuursvergaderingen bij.
PERSONEEL
Dedetachering van ir.R.Zandvoort doorde Directievande PlantenziektenkundigeDienst omonderzoek overherbiciden ingrond teverrichtenwerdingaande 1januari 1973met eenjaarverlengd.
Per 1maart 1973verlietmw.dr.O.M.vanAndeldedienst,wegensbenoeming tot lector indeplantenfysiologie aande Rijksuniversiteit teUtrecht.
Gedurendedeperiode van 1maart tot 1september 1973werd aan ing.D.
vanStaalduineverlofbuitenbezwaarverleend om inhetkader vaneensamenwerkingsprojectvande OECDteadviseren overdeonkruidbestrijding intuinbouwgewassen ineengebied rondom Zaragossa,Spanje.
Per 1maart 1973 trad ir.H.W.J.vanKasteren indienstbijde Nederlandse
Interdepartementale Werkgemeenschap voorApplicatievanRemoteSensingtechnieken (NIWARS)teDelft,omonderzoek teverrichtennaardetoepassingsmogelijkhedenvanmoderne luchtwaarnemingstechniekenbijde opsporing van
samenstelling engezondheidstoestand vanbegroeiingen. Ir.vanKasterenis
geplaatst bijdeafd.Vegetatiekundig Onderzoek vanons Instituut.

DeheerH.J. Rinkema,alsanalistwerkzaam ten lastevande Commissie
TNOvoor onderzoek inzakenevenwerkingenvanbestrijdingsmiddelen, verliet
op 16juni 1973dedienst. Indezevacaturewerdper 16oktober 1973voorziendoor het indienst nemenvandeheerH.C.M.L.Bongers.
Op 16juli 1973hervatte ir.W.deGroot zijnwerkzaamheden bijhet
Instituutnaruim een jaaropverzoekvanhetMinisterie van Buitenlandse
Zaken (DITH)werkzaam te zijngeweest inBogor (Indonesië)voor het Regional
Centre forGraduate Research andTraining inTropical Biology vanSEAMEO.
DeheerA.vander Lindenwas vanaf 1augustus 1973voor een periode
van zesmaanden ingeschakeld bij hetwaterplantenonderzoek. Hiermee werd
eenpraktijkperiode voor deanalistenschool vervuld.
DedamesR. Vermeer enG.R. Rademawerkzaam alsanaliste respectievelijk
bijdeafd.Plantenteelt endeafd.Fysiologie enEcologiebeëindigden ou
eigenverzoek hundienstverband op 1september 1973.
Op 1oktober 1973verliet opeigenverzoekmw.M.W.P.Geurtsen,werkzaam
bij deafd.Fysiologie enEcologie,dedienst.Mw.C.M.Wijnacker,werkzaam
bijalgemene zakenverlietper 1november 1973dedienst, indezeplaatswerd
per 1december 1973mw.M.J.R.vanderHaar indienst genomen.
Met ingang van 15november 1973werd de heer G.Verhoek,assistent bij
Staatsbosbeheer,geplaatst bijde afd.Onkruidonderzoek omdeel tenemen aan
het onderzoek over aanleg enbeheervanweinig produktieve wegbermvegetaties.
Vanaf 1december 1973werkt deheerA.E.G.Tonneyck bijdeafd.Vegetatiekundig Onderzoek als student-assistentmee aanonderzoek over onderlinge
beïnvloeding vanplanten.
Tengevolgevandepersoneelsinkrimping, daartoe gebruikmakendvande
gebodengelegenheid omdedienstmetwachtgeld teverlaten,vertrokkenper
1december 1973mw.Th.J.M.Patistwerkzaam bij algemene zakenende heren
ing.C.Lugt en ing.W.vander Zweerde respectievelijk werkzaam bijde afd.
Fysiologie enEcologieenafd.Plantenteelt.
Ookditjaarwarenweer verschillende buitenlandse gastmedewerkers bij
ons Instituutwerkzaam. Inmaart 1973keerde ir.Z.Ostovicdie gewerkt
heeftaandekarakterisering vaneennieuw onkruidbestrijdingsmiddel naar
Zagreb terug.
Vanapriltotoktober 1973was ing.R.RichteruitBrno (Tjechoslowakije)
bezigmethetonderzoek naar aminozurensynthese ingerstplanten.
Vanmeitotoktober 1973heeftprof.T.Takakuravande ChebaUniversiteitTokio (Japan)insamenwerkingmetprof.DeWit fotosynthese-onderzoek
verricht.
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Dr.J.W. Ostrowski,Warschau (Polen)heeftvanaugustus tot december
1973onderzoekverricht naarhet gedrag vanherbiciden ingrond.
HUISVESTING,TOERUSTING ENMATERIEEL
Voor onderzoek naarnitraatvergiftiging envoederopname bijrundvee,
waarvoorcontinue registratie vandevoederopnamenodig is,werd dedaarvoor benodigdeapparatuur doordeTFDLgemaakt.
Inde klimaatkamers van het fytotron isde conditionering verbeterd
doorhet aanbrengenvan sterkereventilatoren voorhet opwekkenvan een
luchtstroom langsde contactthermometers.Tevenswerd invijfkamersdebevochtiging doornevelenvervangen door stoombevochtiging.Doordezevoorzieningkondehogedrukhydrofoor buitengebruikworden gesteld.
Inde platglasbakken dieaangesloten zijnondeCVwerden terverkrijging vaneenbetere regeling vande gewenste temperatuur, thermostatische
regelventielenaangebracht.
SAMENWERKINGMET ANDERE INSTELLINGEN ENMETWERKGROEPEN EN COMMISSIES
Doordeafdeling Vegetatiekunde werdenweer intensieve contactenonderhoudenmet deSTIBOKA;niet alleenwoonde deheer deBoer regelmatig de
stafbijeenkomsten bij,doch erwerdenook regelmatigwerkbesprekingengeorganiseerd over gemeenschappelijke projecten zoals aanleg enbeheervan
sportvelden enonderzoeknaar teeltgeschiktheid vanbodemtypen.Geconstateerdkanwordendatdezeafdeling intoenemendematebetrokkenraaktbij
beheersplannen enontwikkelingsmogelijkheden vanmeer ofmindermarginale
landbouwgebieden ennatuurterreinenwaar grasachtige vegetaties inhet
geding zijn.Als zodanigkunnenwordengenoemdhetDrentseAproject,
weidevogelreservaten inZuid-Holland,eengebied rond Spaarnwoude eneen
grootdeelvanZW-Drenthe.Demogelijkhedenvan remote sensingvan gewassen
envegetatiesmetbepaalde golflengtegebiedenwordenonderzocht ineen
speciaalNIWARS-projeet endeuitkomstenwordenregelmatig besprokenmet
collegaebinnenhetNIWARS-onderzoek,metmedewerkers vanuniversiteiten en
ITCteEnschede enop internationale bijeenkomsten.
Inhetkadervanhet traditionele contactmethet Grassland Research
Institute teHurleywerd dit jaareenbijeenkomst ophet IBSgehoudenwaarbij doormedewerkers vanbeide instellingenvoordrachtenwerden gehouden
overhet themaopname enbetekenis vanmineralen voorplant endier,waarbijrelatiefveelaandachtwerdbesteed aande opname enmogelijkeschadelijke invloedenvan zwaremetalen.Geziendeaardvanhet onderwerpwaren
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hiervoor tevens enkele sprekers enbelangstellenden uitgenodigd vanhet IB
teHaren.Vande zijdevanhet IBSwerden enkele demonstraties verzorgd.
Eenander internationaal contactdat opgangbegint tekomen isdatmet
Japan.Voornamelijk viarapporten ensymposia inhetkader vanhet International
Biological Program (IBP)konkennisworden genomenvanonderzoek ophetgebiedvan fotosynthesemetingenaangewassenenaanafzonderlijke planten of
bladeren,vangewasstructuuranalyse, simulatieprogramma's endergelijke.Dit
heeft geleidtothet ontvangenvan enkeleJapanse gastmedewerkers ophet
instituutwat op zijnbeurtweer aanleidingwas tot eenbezoekvande Japanse
ambassadeur enviadezeendeDirectie Landbouwkundig Onderzoek tot eenpogen
omviaeenregelmatige uitwisseling vanonderzoekers opdeze terreinen van
onderzoek ervaringen uit tewisselen encontacten teverstevigen.
De samenwerking met Israël over depotentiëleproduktie inaride gebieden
isnuvolledig opganggekomen.Debasisgegevens overde invloedvandemineralen- enwatervoorziening opde opbrengstvan denatuurlijke vegetaties
alsmede overdepotentiëleproduktiemogelijkhedenonder optimale voorziening
metwater enmineralen zijnverzameld enpublikaties hierover zijn invoorbereiding.Het fysiologisch achtergrondsonderzoek enhetverzamelenvan
additioneleveldgegevens over de stikstofkringloop ende onderlinge concurrentievanfysiologischuiteenlopende soortenonderverschillende voorziening
metwater enmeststoffen isnog ingang,evenals het toetsenvan ontworpen
simulatiemodellen. Pogingenwordenondernomen om inverdere samenwerking met
Israëldeverkregen ervaring tetoetsenmet experimenten inarideontwikkelingsgebieden.
Decontactenmet Indonesië overproblemenvan agro-fysiologischgewasonderzoek enonkruidbestrijding zijnditjaargehandhaafd.Eenjonge Indonesische landbouwkundig ingenieurheeft zichophet instituut ingewerkt inde
methodiekenvandeanalysevande groeienontwikkeling vaneenmaisgewas en
gaat ditonderzoek inIndonesiëvoortzetten.
Deafdeling Onkruidonderzoek verleendewederom intensieve medewerking
aancursussenvanhet InternationaalAgrarisch Centrum. De ervaringendie in
de tropen zijnopgedaantijdens hetverblijfvan ir.W.de Groot inBogorbij
hetRegional Centre forTropicalBiology (Biotrop) zijnhiervoorvan groot
belang.Ditgeldt eveneensvoorhetverblijfvandeheerD.van Staalduine
inverbandmetonkruidbestrijding intuinbouwgewassenvoor eenOECD-project
inZaragossa (Spanje).
Het gebruikvan graskarpers biedt goedeperspectieven voorde biologische
bestrijdingvanwaterplanten, zodathetonderzoek hieroverwordtgeïntensi12

veerd. Inverband metdeproblemenvanverschillende aard diehiermee gemoeid
zijn is inseptember 1973binnendewerkgroep WatergangenvandeCoördinatiecommissie Onkruidonderzoek TNO desubwerkgroen "Graskarper"ongericht omde
Nederlandse proevenmet dezewaterplanteneter multidisciplinair tebegeleiden.
Indeze groep hebbenvertegenwoordigers van IBS,OVB,PD,RIN,RIVO,S. enB.
enUnievanWaterschappen zitting;het secretariaat ervan isonhet IBSgevestigd.
Het onderzoek over aanleg enbeheer vanwegbermenwordt gecoördineerd
indewerkgroep E6vanhet StudiecentrumWegenbouw,waarin naast Rijkswaterstaat enaannemers vanwegenbouw enbegroening ookvertegenwoordigers van
enkelebiologische en landbouwkundige onderzoekinstellingen deelnemen.
Daarnaastwordtveel samengewerktmetverschillendeProvincialeWaterstaten,
Plantsoenendiensten vangemeenten enwaterschappen.
Insamenwerking met deLH,IVRO,dePlantsoenendienst van 's-Gravenhage
endeNederlandse Sportfederatiewordt eenpost-academischecursus"Grasveldenvoor gebruiks- ensierdoeleinden"georganiseerd,die inmei 1974wordtgehouden.
Het onderzoeknaardeproblemenvanmest,gier enstank (Megista) isin
verscheidene besprekingenvanwerkgroepen ende coördinatiecommissie aande
ordegeweest.
Ineencontactbijeenkomstvanonderzoekers,diegeheel of gedeeltelijk
huntijd aandezevraagstukken geven,kwamnaarvorendat ernogwel bestemmingenkunnenworden gevondenvoordevaste delenvanmest,die in overmaat
aanwezig is,mits deze ineengoed hanteerbare vormworden gebracht.Dat zou
kunnenmeebrengendat demestopvanging inde stalnogmaals grondige aandacht
zoumoetenhebben.Voor scheidingvanvaste envloeibare bestanddelen zijn
erwel enigeaanzetten,dieechter technisch en financieel nogniet goed
inhetveehouderijbedrijf ingepast kunnenworden.Voor hetMegistawerkvan
het IBSwerdeenDelfts ingenieur,deheer F.M. Meyboom,voor onderzoek van
mestbeluchtingssystemenaangetrokken envoorlopig gedetacheerd bijhet ILOB.
Hem zal inelkgeval zonodig analytische hulpwordenverleend terwijlafhankelijkvande ontwikkeling vanhet onderzoek ookaansluiting kanworden
gezocht bijhetopdit terrein reeds ingang zijnde onderzoek.
Ookdecoördinatie ophet terreinvanhetveevoedkundig onderzoek blijkt
middelswerkgroepen endecoördinatiecommissie effectiefteverlopen.De
samenstellingvanmengvoeders zowelwatbetreft heteiwitgehalte alsdeminerale samenstelling isveelvuldig ter sprake gekomen.Voorstellenvoor een
normering hiervan lijkenwenselijk ombij eenoptimale groeiverspilling zo
goedmogelijk tevoorkomen.
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Uit enkele besprekingen iswel geblekendat eencoördinatie opplantkundig terreinminder gemakkelijk isterealiserendan onhet terreinvan
hetdierkundig onderzoek. Dit isniet zoverwonderlijk geziende zeer grote
variatievanonderwerpen.Het iswenselijk gebleken om als eenbeginde
coördinatiedaartebeginnenwaar ereenduidelijke behoefte ligt.Als een
eerste onderwerphiervoor lijkthet onderzoek aangaande het kasklimaat zeer
geschikt.Ditwerd des teklemmender toenaanhet eindvanhet jaardeenergieschaarste eenbezinning opeen zoefficiëntmogelijkeproduktienoodzakelijkmaakte.
Eenander onderwerpwaarover eenduidelijke coördinatie op gang isgekomen isdehoudbaarheid vansnijbloemen.Er zijnenkele toetsgewassenaangewezenenhetonderzoek hiermeebegint opgang tekomen.Het IBS zal zijn
aandachtvoornamelijk richten opde invloedvan degroeiomstandigheden v66r
het afsnijden opdebewaarbaarheid methetaccentopdedannog aanwezige
energievoorraad.
Inde loopvanhetverslagjaarwerd doorprof.Vervelde alsstaffunctionarisaandevolgende algemene onderwerpen,dieniet inde IBS-projectenwordenverslagen, studietijd enaandacht besteed.
Voorhet Internationaal Biologisch Programma konmej. drs.v.d.Eijk,
die zichdaartoe optijdelijke basisbeschikbaar stelde,uitbestaandeverslagen,doorbezoekenbij denogbereikbare IBP-werkers enuitcorrespondentiemet diversebiologische contra,diebereid bleken onderzoekmateriaal
beschikbaar testelleneen samenvattend eindverslag samenstellen.Hetverslag isgereed gekomenvoordedruk enkan in1974verzondenworden.
Aan eenvande internationale "synthesecentra"vanhet IBPkon,dank zij
steunvan ZWO-fondsen,deNederlandse IBP-werkerdrs.R.J. deBoerworden
toegevoegd voordebewerkingvanuitveel landenafkomstig materiaal betreffendebeschermde oftebeschermenbiotopen.
Aandevoorbereiding vanhet InternationaleEcologencongres draagthet IBS
bij, doordat samenmetprof.DeWit eentweetal gespecialiseerde symposia
tijdens datcongres zijngeorganiseerd, t.w. over resp."Systeemanalyse en
modellentoepassing inecosysteemonderzoek" en"Experimentenmet ecosystemen
inhet laboratorium en inhetveld",terwijlbeiden zichook inzettenvoor
hetverschijnenvande gedruktehandelingenvan hetcongres.
Eveneens alsuitvloeisel vanhetnaderend eindevanhet IBP-programma
verzocht deBiol.Raad der Kon.Akad.v.Wetenschappenaan de voorzitter
vandeNed. IBP-commissieeenvoorjaarssymposium voor 1974voor tebereiden
overhetthema"Produktiviteit inbiologische systemen",metde gedachte
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dat daarbij ookheelwat IBP-gegevensnaarvoren zullenkomen.
Ineenvijftal bijeenkomsten isthans eengrote lijn,alsmede eenmeergedetailleerde inhoud vandit symposium gereed gekomen.Op eeneerstedag zullenvooralproduktieprocessen aandeorde komen,opde tweededag deverschillende typenvanproducerende systemen.
Indevroeg in 1973voorbereide begroting 1974vanhet Internationale
Unescoprogramma"Manand theBiosphere" (MAB)kondenweerdiverse goedgekeurdeprojektenworden opgenomen.AanhetMinisterievanOnderwijs enWetenschappenwerdvoorgesteld een interdepartementale ambtelijke groep van
financieringsexpertsdebegroting te latenbehandelen.Deze groep kwam inderdaad totstand,zodatdegedaneprojektvoorstellenaandachtkregen voor
inpassing inenigenationaleprogramma's die indekomende jarenverschillendebeleidsvragen vanhogeprioriteitwetenschappelijk zullenondersteunen.
Enkele functionarissen vandeMAB-commissie zijnbetrokkenbijhet overleg
over dezeprogramma's.
DeKon.Akad.v.Wetenschappen kreeg toestemming een funktionaris te
belastenmethetbehartigenvanMAB-zaken.Beslotenwerd datvoorshands de
secretaris vandeBiologische Raad tevenshet secretariaat vande Nederlandse
MAB-commissie zalverzorgen.
Inde inapril 1973gehoudenTweede Zitting vande "International Coordinating Council"vanhetMABwerd eenviertal internationale projekten
aangewezenvoor onmiddellijke aanpak inde landendiedaartoe gereed zijn,
t.w. overhettropisch regenbos,over ecosystemenmetbegrazing,over ecosystemenmetwater enoverberggebieden,terwijlhetwerkenaaneentweetal
andereprojekten,nl. overmilieuperceptie enover genetische endemografischegevolgenvanmilieuveranderingen doorhetwerk aande eerstgenoemde
vierprojekten zalworden heengevlochten.Het sociologische enhumaan-biologischewerk,datmoet gaanpassen inhetMAB,blijkt indemeeste landen
nog krachtig gestimuleerd enopgebouwd temoetenworden.DeMAB-commissie
zalhieraanook inNederlandwerken,o.a. dooroverlegmet centrawaar dergelijk onderzoek zoukunnenplaatsvinden endoorcontactmet deSociaalWetenschappelijke Raad derKon.Akad.v.Wetenschappen.
Eenbegin isgemaaktmethetvoorstellenvanNederlandsewerkers die
eenrolkunnenspelen inde internationale structuur rondomdiverseMABprojekten.
Deelgenomenwerd aandevoorbereiding van eeninhetvoorjaar van 1975
inBilthoven tehouden"Seminar onEcologicalAspects ofEconomieDevelopment Planning".Het iseenbijzondere studiebijeenkomst van deEconomieCom15

mission forEuropederVer. Naties,waarvanhetNederlandse Min.v.Volksgezondheid enMilieuhygiëne devoorbereiding op zichgenomenheeft.Met een
groepdeskundigenuit zeerverschillende overheidsdiensten werd eeneerste
stuk samengesteld,datmoet dienenomde ledenlandenvan deEcon.Comm.
Europe inde gelegenheid testellendaaropmet specialistische bijdragen
overplanningsbeginselen en-werkwijzen aantesluiten.
OpverzoekvandeMin.v. Landbouw enVisserijwerd zitting genomen in
eendoorhem ingesteld Curatoriumvoorde opstelling van eenLandbouw-emissiebalans.Debezighedendaarvan zijnbedoeld omhetbestmogelijke beeld
tegevenvandekwantiteiten en lozingsplaatsen van storende ofals zodanig
verdachte emissies vanuit de landbouw indebreedste zin,danwel omhet
ontbrekenvan gewenste kennis opdit gebied tesignaleren envoorstellen
tedoenteropvullingvande leemten.Opheteindevanhetverslagjaarwas
een structuuruitgewerkt om invier sectoren,telkens onder voorzitterschap
vaneender ledenvanhet curatorium, de gegevens ingroepsverband bijeen
tebrengen.Vooral bijdegrote groepvan synthetische chemische hulpstoffen
vanorganische aard zaleenverstandige beperking vande tevolgen componentengemaaktmoetenworden.
DeAlg.Directeur vanhetLandbouwkundig Onderzoek verzocht ommet een
vervanger, waarvoor ir.N.M.deVosbereidwerd gevonden,deel tenemenaan
EG-overleg over teondernemen gecoördineerd landbouwkundig onderzoek, in
dit gevaloverhet thema "kwaliteitsverbetering vandeplantaardige produktie". Gezochtwerdnaar subterreinen,diedebelangstelling hebbenvande
meesteEG-landen.Gedachtwordt aanvruchtwisselingseffekten, aandacht voor
"kleine"gewassen,resistentieveredelingendaarvoor instand tehouden"genenbanken",houdbaarheid vantuinbouwprodukten enaandacht voor deeiwitproduktieviavoedergewassen. Ineendrietalbesprekingenwaarvan ir.N.M. de
Vos er eenbijwoonde,ishet laatstgenoemde onderwerp aluitgewerkt,zodat
daaropvoorstellen van totdeelneming besluitende onderzoekcentra wordeningewacht.
Diversebesprekingen vondenplaatsmetNederlandse belanghebbenden.
OpverzoekvandeNat.Raadvoor Landbouwkundig OnderzoekTNOwerden enige
voorbereidende gesprekken gevoerdvoorhetuitwerkenvaneenstructuur voor
de"onderbouw"vandeRaad ophetterreinvandeplantaardige produktie.
Dedienstcursus Onderzoektechniek voor gevorderdmiddelbaar personeel
vanonderzoekinstellingen verliep langsde ontworpen lijnen,albleek speciaalde sectorwiskundige statistiekmeerbegripsmoeilijkhedenop televerendanwasvoorzien, zodat ineen iets langzamer tempomet enige verlenging
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vandecursusduurmoestworden gewerkt.Vande33cursisten,waarmee indertijdwerdbegonnen,hebbener27decursustotheteinde gevolgd.Vanhen
konden24eendiploma ontvangen.Voorbereidingen vooreenherhalingvande
cursuswachtenophetvindenvaneencursusleider.
Een soortgelijke cursus "Akkerbouw"vingaanvoormedewerkersderDirectieAPVA.Ondanks eenzeer kortevoorbereidingstijdkondeze cursusin
hetvoorjaarvan1973beginnen.Enkele gedeelten zijnreedsmetexamensafgesloten.
IndeProjektadviescommissievanhetInt.Agr,Centrum werden meerdere
hulpprojekteninhetontwerpstadium besproken.Daarnaast vondenookdiverse
principiële discussies plaats,o.a.overhetopvangenvaneenFAO-opdracht
aanNederland voor inrichtingvaneeninstelling voorHoger Landbouwonderwijs inZuid-Soedan,overhetineenvroeger stadium kennis nemenvanbij
FAOopuitvoering wachtendewerkstukkenviadepermanente FAO-vertegenwoordigervanNederland inRome,overhetbeoordelenvanwerkstukkendiedoor
Nederlandersmet"geldvanderden"kunnenworden aangenaktenoverdeeffektiviteitvantechnische FAO-hulpaanontwikkelingslanden.
BIJEENKOMSTEN,CONGRESSEN EN CONTACTEN

Invergaderingenvandewetenschappelijke stafwerdendevolgende thema's behandeld:
-Veranderingenindekoolhydraatsamenstelling vanEngels raaigras ineen
donkerperiode,
-Onderzoek overdeproteïnefractievanbladereninrelatietotveroudering
-Destabiliteitvankruidenrijke grasmengsels.
Daarnaast werdenverscheidene stafbijeenkomsten gewijdaandevorderingenvan
deplannentoteenintensiever samengaanvanIBSenCPOenaandenoodzakelijkeherstructuering.
Van 14-17februariwoonde ir.DeVoseenbijeenkomstvanhetZüchterSeminarteGöttingenbijdatgeorganiseerdwasdoordeDeutsche Landwirtschaftgesellschaft.
Van4maarttot21april 1973maakte dr.vanderZweepeenreis naar
Nieuw-Zeeland,AustraliëenIndonesië,waarbijbijdeelnamaande4thAsianPacificWeedScience Society Conference teRotorua,Nieuw Zeeland (11-17maart
1973),de2ndVictorianWeed Conference teParkville,Australië (26-27maart
1973)ende2ndIndonesianWeed Science ConferenceteJogjakarta, Indonesië
(2-5april 1973).Verder zijno.a.nogbezoekengebrachtofcontactengelegd
methetEast-West Centre (USAID),Honolulu (Hawaii),FAO-UNDProject,Pago-Pago
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(Samoa),Biotrop enandere institutenteBogor (Indonesië).
Van 12-23maartwas dr.Alberda in Israëlvoor hetbezichtigen vande
proeven envoor overleg over het gemeenschappelijkproject.
Op 22en23maarthad ing.Reisierbesprekingen inCambridge overresultatenvan onderzoek enplanning vanverder onderzoek met eennieuw onkruidbestrijdingsmiddel voorbietenvan Fisons Ltd.
Van 25maart tot 6aprilheeftprof.DeWit inIsraël eencursus gegeven
over "Simulation ofbiological systems"aandeHebrewUniversity te Jerusalem.
Van 4-14 april heeftdrs.Alberdade IBP-conferentie over "functioning
ofphotosynthetic systems indifferent environments"bijgewoond teAberystwyth opdeuniversiteit vanWales.Tevens heeft hijhetbotanisch laboratorium van deuniversiteit enhetPlantBreeding Institutebezocht.
Op 5en6april had dr.Bakermans eenbespreking inBrussel overde
wenselijkheid enmogelijkheid van "reduced tillagemethods"inEEG-verband.
Van 10-19april heeftprof.Vervelde inParijs de tweede bijeenkomst
bijgewoond vandeInternational Co-ordinating Councilvanhet intergouvernementele programma "Man andBiosphere"vanUnesco.
Ir.deBoerheefthet internationale symposium teRinteln (W.D.)van
de International Society forPlant Geography and Ecology bijgewoond.
Prof.Vervelde namvan 30april tot 5meideel aan een teWageningen
gehouden internationalewerkbijeenkomst"De landbouw in 2000"vandeFundationEuropéennede laCulture.
Dr.Vander Zweep en ing.Görtznamen op 7en 8mei deel aanhet internationale symposium over fytofarmacie enfytiatrie teGent.Dit symposium
werd op 8meiookbijgewoond door ing.Sijtsma,deheer Groeneveld ende
heervanLeeuwen.
Drs.Bodlaender heeftvan 13-20mei deelgenomen aan eenconferentie van
deSectie FysiologievandeEuropeanAssociation forPotatoResearch (EAPR)
tePisa,waarhij eenvoordracht gehoudenheeft.Ook zijnenkele instituten
door hembezocht.
Ing.Kempheeftvan 11-16juni teUppsalahetcongres "Ouality ofherbage"vandeEuropese Grasland Federatie bijgewoond.
Dr.Dantumaheeftvan 18-24juni inCambridge eenaantal medewerkers
vanhetPlantBreeding Institutebezochtvoordeuitwisseling vanervaringenenproefresultaten envoor devergelijking vanonderzoekprojectenen
proefmethodiekenophet gebiedvan dephysiologievandegraanproduktie.
Verder zijndeproblemenbij de teeltvan zonnebloemen ineenmaritiem klimaatbesproken.
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Drs.Bodlaender endeheer VanderWaart hebbenop 22junimet deheer
Maddens vanhetOnderzoek- enVoorlichtingscentrum voor Nijverheidsteelten
teBeitem-Rumbeke inWest-Vlaandereneenaantalproevenbezichtigd overgroeiregulatie.
Ir.de Grootbezocht op 23en 24junihetGrass Seed and Breedingproject vandeDITH inKenia,waarvan deheerVeenstradit jaarnog heeftmeegewerkt.
Ir.DeVos heeft op 25en 26juni inBrussel deelgenomen aanEG-overleg
over gecoördineerd landbouwkundig onderzoek.
Drs.Oomesheeftvan 29juni -6julide Summer School Brathay Field
Study CentreteAmbleside,Westmoreland bezochtvoor eencursus "Ecology,
landuseandreservemanagement",georganiseerd doordeBritish Ecological
Society.
Van 29juli tot3augustus heeft ir.DeVos eenbezoek gebracht aan
Rothamsted Experimental Station,hetPlantBreeding Institute teCambridge,
de RothwellPlant Breeding Company,BASFPlant Protection Ltd.,omkennis
tenemenvanresultaten enmethodenvanonderzoek naar produktiefactoren
bij granen envan onderzoek naar fysiologische achtergronden.Tevens zijn
besprekingen gevoerdmetmedewerkers aanECAF-proeven inwintertarwe.
Dr.Vander Zweepnam 28en 29augustus 1973deel aaneen symposium
"Interaction ofherbicides,micro-organisms andplants"teWroclaw (Polen)
enaandedaarop aansluitende bijeenkomst vandeEWRC.
Van 5-6 september 1973nam ir.Hoogerkampdeel aanhet''Rasenkolloquium"
teGiessen (Duitsland)enhield daareenvoordracht getiteld "Versuche zur
Begrünung anStraszenundAutobahnen indenNiederlanden".Tijdens deTagung
DLG te Innfeld (Duitsland)van 4-5 oktober 1973hield hij eenvoordrachtgetiteld "Queckenbekämpfung inGrünland".
Drs.Van Zonheeftvan 10-14september 1973deelgenomen aanhet 3rd
International Symposium onBiological Control ofWeeds teMontpellier (Frankrijk)enhield daar een lezing getiteld "Studies onthebiological control
ofaquaticweeds intheNetherlands".
Van 17-21 septemberheeftdrs.Vertregt bijgewoond deJahrestagungVerband Deutschen LUFA overresultatenvanonderzoek vanuitwisselingsmonsters.
Hijheeft tevens deelgenomenaan zittingenvandevakgroepenvoedermiddelanalyse enplantenanalyse.
Van 2-4 oktober bezocht dr.BakermansWexford (Ierland)voorhet houden
vaneenvoordracht over hetonderzoek vanakkerbouw zonder grondbewerking.

19

Deheer Louwerse heeft van 21-26oktober inBraunschweig het symposium
"Agrometeorologyofthewheat crop"bijgewoond.
Van 28november tot 1december heeft ir.DeVosdeelgenomen aan een
bijeenkomstvandeArbeitsgemeinschaft furKrakheitsbekämpfung undResistentenzüchtungbei Getreide teFulda.
Ir.Zandvoort en ing.Görtznamen 10en 11december 1973deel aanhet
EWRC-SymposiumHerbicides andSoil teVersailles (Frankrijk); eerstgenoemde
eveneens aandedaaropaansluitende 7eConference duDesherbage vandeColuma
(13-14december 1973).
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DE STANDVANHETONDERZOEKENENIGEDERVERKREGEN UITKOMSTEN

I.AFDELING PLANTENTEELT
ECOLOGISCHEASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN GROENBEMESTERS

Ondanksdedroogte inhetafgelopen groeiseizoenwasdeaardappelonbrengstopdezwaregrondvandeGeestmerambachtweerbijzonder hoog nadat
naeenaantal jarengras gedurendeéénjaar tulpenwaren geteeld.Ooknuwas
deopbrengstnaviertotzevenjarengras tochnogrondS %hogerdanna
slechtseentotdrie jaren gras. Gedurendevier jarenwerdnualvastgesteld
datdegraszodeminstens vier jarenoudmoet zijnomnaeentulpenteeltnog
deduidelijk hogere opbrengstbijdedaarna geteelde aardappelenofbieten
tegeven.Hetrijdenmeteentrekkerofbuldozer doordebouwvoorvanmet
eenmengrotor losgemaakte grond,hadminder effectdanwerdverwacht.Eerst
verdichtingvande"ploegzool"toteenpenetrometerweerstandvan25â30
2
kg/cm veroorzaakte duidelijk geringeredoorwortelingvandeC-laageneen
lagere opbrengstvanderogge.Hetgeringe effectvanhetvastrijden iswellichteengevolgvanderelatief lagegrondwaterstand ophetbetrokkenperceel.
Een zevenjaar geledenop60cmdiepte indegrond gebrachte laagstalmesthadeengrotepenetrometerweerstand vandezandlaag onderdemestlaag
totgevolg,doordatdezanddeeltjesaanelkaarwarengekit.Verondersteld
wordtdatdeverkitting isveroorzaakt dooraluminium,diemobielisgemaakt
door zurenuitdeverterende stalmest.Bijdeproeven omtrentdeinvloedvan
de zwaartevandedekvruchtophetslagenvanondervruchten tradditjaarin
dewintertarweweer zeerveelmeeldauw op,v/aardoordeopbrengstentegenvielen.
In1973werdvoorheteerstnagegaanwelk effect N-bemestingvangrasgroenbemesting heeftopdetarwediewordt geteeldnaeengewas aardappelen
ofbietendatophetonderploegenvanhetgrasisgevolgd.Hoeweldestikstoftrappenin1971waren gegevenaaneenbetrekkelijk licht grasgewaswashet
resultaatverbluffend.Dehoogste tarweopbrengstenwerdenverkregenwanneer
aanhetgras160kgNwerd gegevenendetarwe geenofslechts30kgNkreeg
toegediend.Bijzwaarderebemestingvandetarwewasdeopbrengst lager.
Aandegrasgroenbemestinggegeven stikstofblijktdusminstens twee jaren
duidelijknatewerken.
Bijzonder interessantwasbovendiendathetnieuwe grasgroenbemestingsgewas zeeropvallendhetbestvandaankwam onderdenietofzeer licht bemeste
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tarwe.Bijzwaardere bemestingvandetarwewasdeontwikkelingvanhetgras
minder goedofzelfs onvoldoende.Detarwe vertoondenergens legering.
Voorlopig lijktdeconclusiedanook,datgoede grasondervruchtenen
hoge tarweopbrengsten goed kunnen samengaanmitsdeN-bemesting wordt gegeven
aandegrasgroenbemesting ennietaandetarwe.Bovendien lijkenbijeenzodanighandelenooknogextrahoge opbrengstenvanbietenenaardappelente
kunnenwordenverkregen.Helaas isvoldoende onkruidbestrijdingbij een
dergelijk systeemnogeenmoeilijkpunt.

GEDRAGVAN THERMISCH BEHANDELDE GEWASSEN

Hoewel door thermische behandelingvanluzernedevergrassing gedurende
hetgroeiseizoen duidelijk lijktteworden tegengegaan,kanditvoordeelgedurendedewinterweer geheelverlorengaan.Erwerd zelfsdeindrukverkregendatdevergrassing inhetvoorjaarvaneeninhetvoorgaandegroeiseizoen thermisch behandeld gewasernstigerkanzijndanvaneennietbehandeld gewas.Desondankswashalfjunideopbrengstaandroge-stofenruweiwit
vanhetinhetvoorgaande jaarbehandelde gewas hogerdanvanhetnietbehandelde.Thermische behandelingvandeeerste snedegafbijdetweede snedein
beginaugustus zeker geen lagere opbrengstaandroge-stofenruweiwiten
behandelingvandetweede snedeveroorzaaktebijdederdesnede rond half
september zelfseenduidelijk hogere opbrengst.
Ookbijmonoculturesvanverschillende grassenkonnochbijdeeerste
snedealsgevolgvanmeermalen thermischbehandelen gedurendehetvorigegroeiseizoen,nochbijdesnedevolgendopeendergelijkebehandeling eenongunstige
invloedvanhet"stomen"opdeopbrengstworden vastgesteld.
VASTEGRONDSTEELTVAN AKKERGEWASSEN

Inhetafgelopenproefjaarwasdekweekbestrijding opdedaartoe aangelegdeproeven effectieverdanineenaantal jarendaarvoor.Vooraleenzeer late
herfstbespuitingmet75kgTCAhadeenzeer gunstig gevolgmitsookdaarvoor
inaugustus reedseenchemischebestrijdingwastoegepast.Degunstigewerking
vandezeer latebespuitingmoetwellicht daaraanworden toegeschrevendathet
deeerste tweemaandennadebespuiting bijzonderweinig heeft geregend,waardoordelaat toegepasteTCAoptimaal indeomgevingvandewortels aanwezigkan
zijngeweest.
Optimale kweekbeschadiging doordejuiste zomer-enherftbespuitingen,
gecombineerdmetnog21atrazinbijhetzaaienvandemaisgafuiteindelijknagenoegvolledige kweekbestrijding eneenhogekorrelopbrengstvanhetmaisgewas.
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Overalwaardekweekinhetvoorjaarweervroegaandegroei ging heeft
demais hiervan zwaar geleden.Ditgewaskaninonsklimaat tijdensdejeugdontwikkeling absoluut geenonkruidconcurrentieverdragen.
Achtergebleven gewasrestenendoodgespoten gewassenverteerdeninde
winter 1972-1973 slecht,waardoorerindezaaitijdnoggrote hoeveelheden
organische stofopdegrond aanwezigwaren.Desondanks gezaaide gewassen
ondervondenhiervan schade.Inmeerdere gevallenwerddanookovergegaantot
verbrandenofverwijderenvandeorganische resten.Daarnaverliepen zaaien
enopkomst goed.Waarzoweinig organischerestenwarenachtergeblevendat
goedkonwordengezaaid enhetgewas goed opkwambleekdeopwarmingvanhet
zaaibedbijzonneschijn tochgeringertezijndanopzwarte grond.Vooralbij
maiskandejeugdontwikkelinghierdoorworden vertraagd.
Uitpotproeven bleekdathaverstroondervochtigeenwarmeomstandigheden
opdegrond liggend tochvrij snelkanverterenvooralalshetstro enigszins
metdegrondwordt vermengd.
Op zwarekleigrond zijninhetafgelopen jaaropdeongeploegde grond
enige gewassenmislukt,waarschijnlijkalsgevolgvantesterke verdichting
vandegrond.Opwatlager liggende delenbleef somsmeerdere etmalen lang
water staan.Door Silettatezaaienwordt gehooptviadepenwortelsvandit
gewasbladramenasdegrondweerwatporeuzertemaken.
Hetwasinhetafgelopenjaaropvallenddatgedurendededroge zomerperiode gezaaide gewassenopdevastegrondbeterof zelfsaanzienlijk beter
opkwamendanopgeploegde grond.
Enkele inhetvoorjaar gezaaide gewassen ondervonden schadevanatrazin,
dieinhetvoorgaande jaarwasaangewendopmais.
Inhetalgemeen ligtopdebetrokkenproefveldendevastegrond gelijk
ofslechts iets lagerdandegeploegde.Opdevenige grondvandeVeenkampen
ishetechter opvallenddatdaardesteeds geploegde grondduidelijk lager
ligtdandegedurende tienjarennietbewerkte grond.Metingenwezenuitdat
hetverschilgemiddeld 6cmbedraagt.
POTENTIEEL SCHADELIJKE ELEMENTEN IN HET MILIEU VAN CULTUURPLANTEN EN HUISDIEREN

Eenproefveldopgraslandwerdbemestmetverschillende hoeveelheden
rioolslibenvier stikstofhoeveelheden.Omdegehaltenvanhetgrasaan
lood,zinkencadmiumbijverschillende groeistadiatekunnennagaanwerd
gedurendehetgehele groeiseizoen gemaaidenbemonsterd inzowelhetweidestadiumalsinhetkuilgras-enhooigrasstadium.
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Daarnaastwerdaangras,groeiendeopvoedingsoplossingenviadeoplossingen cadmiumsulfaat aangeboden.Vanditgras kondenreeds zeven sneden
wordengeoogst.
Vanbeideproeven zijnnoggeenresultaten beschikbaar door onvoorziene
moeilijkhedenbijdechemischeanalyses.
MINERALE VOEDING (MACRO-ELEMENTEN) VAN WEIDEND VEE

Erkonviaberekeningenwordenaangetoonddatdehoeveelheden fosfaat,
dieindemestworden uitgescheiden 30à40 %hoger zijndantotnutoewerd
aangenomen.Ditiseraanleiding toegewordendatmendetotnutoegehanteerde
normgetallenkritischer isgaanbezien,vooralookmethetoogopdefosfaatoverschotten.DoordatinsamenwerkingmetdeAIDoverhetgehele landmonsters
werdengenomenkoneenbeter inzichtwordenverkregen indegehaltes zoalsdie
indiverse veevoeders voorkomen.
Detenbehoevevanhetonderzoeknaarhetoptredenvannitrietvergiftiging
bijrundveeinsamenwerkingmetdeTFDL ontwikkelde apparatuurvoor continue
registratievanheteet-endrinkgedragvankoeienwerkt zeergoed.Daarze
ookgoedbruikbaar isvoor ander onderzoek betreffendedevoederopname zijn
eraldiverse verzoeken gekomenomerookgebruikvantemogenmaken.
Eendoelmatige conserveringvandemonstersenhetopgangbrengenvan
chemische analysemethoden inpensvochtenbloed heeftveel aandachtentijd
vanhetchemisch laboratorium gevraagd. Inhetafgelopen jaarkonden acht
voederproevenworden genomenmethooimetuiteenlopend nitraatgehalteen
stoppelknollenmethoog nitraatgehalte.Hieruit kondenalzeer interessante
gegevenswordenverkregen overderelaties tussendenitraatopnamemethet
voerendeNO,-,NO ? - enNH.-gehaltenvanhetpensvochtendemethemoglobinegehaltenvanhetbloed.Zevormen aanleidinghetonderzoekmetkrachtvoortte
zetten.
GROEI- EN VERMEERDERINGSZWAKTE BIJ GRASLANDPLANTEN

Integenstelling tothetgeeninvoorgaande jarenwerd gevondenwasde
opbrengstverhogende invloedvanbehandelingmetNemafosopkleigrond inhet
afgelopen jaarrelatief gering.Degrootsteverhogingwerdnogverkregen
indiendeNemafosbehandelingwerd gecombineerdmetdeaanwendingvanenige
systemische fungiciden.Ookbijpotproevenindekaswerden aanwijzingengevondenvooreengunstigewerkingvanfungiciden.
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Opeenzandgrondwerdweleenduidelijk gunstige invloedvanNemafos
opdeopbrengst vastgesteld, echter alleenbijdelaatste snede.Ookandere
middelen haddenenige gunstige invloed,hoewelveelminder grootdanbij
Nemafos.
Op kleigrondwerdookdetoedieningvanNemafos gecombineerdmetkunstmatige beregening.Dewatervoorziening verhoogdedeopgenomen hoeveelheidN
endedroge-stofopbrengst aanmerkelijk.Dooreenminder gunstigewijzevan
toedieninghadNemafosbijdeeerste snedeneeniets ongunstig effectopde
opbrengst.Bijlatere snedenwerddeNemafosweeropde"normale"wijze
toegediendentradwederomeensterk opbrengstverhogend effectop.Diteffect
wasbijcombinatiemetkunstmatige beregening echter ietsminder grootdan
zonderdeextrawatertoevoer.
Reeds vroeg inhetgroeiseizoen aangewende grotehoeveelhedenNhadden
later inhetseizoen lagere opbrengstentotgevolg. Dezewarenooklagerdan
daarwaar eerst latermethogeN-giftenwerdbegonnen.Deoorzaak hiervan
lijkt gelegentezijninhetsteedsmeer openwordenvandezode.Aanwending
vanNemafoshadlaterinhetseizoenweleengunstig effectopdeopbrengst
maarkondeze tochnietophetpeilbrengenvanheteerste gedeeltevanhet
seizoenofzelfsvandatvandepaslater zwaarbemeste objecten.
Opdrienuvier jarenoudeproefveldenwasdegroeivandeniet tegen
klavercystenaaltjesresistentewitte klaver duidelijk minder goeddanvan
hetwelresistenteras.Opeenvierdeproefveldwaserdaarentegenookin
het afgelopen jaargeenverschil tussendeklavers.Ditisinovereenstemming
metdenogsteeds zeer lagepopulatievanklavercystenaaltjes opditveld.
Hoeweldusopdrievandevierproefveldendestandvanderesistente klaver
duidelijk beterwasdandievandenietresistente istochookhetaandeel
vanderesistente klaver indezodeindeloopvandejaren sterk teruggelopen.
FACTORENIN DE PLANT DIE HAAR GEDRAG IN DE GRASMAT BEPALEN

NaaraanleidingvanverzoekenvanbelanghebbendenvanbuitenhetIBS
isopnieuwbegonnenmetdeverwerkingvandewaarnemingenenmetingen,die
eenaantal jaren geledenwerdenverrichtaanruim 6000Engels raaigrasplanten.
DezeplantenwerdendoordeNederlandse grassenkwekers inhetkadervaneen
herkomstenonderzoekverzamelduitoudeblijvende graslanden verspreid over
hetgehele landengezamenlijk uitgeplantbijhetIBSomdaartewordenbeoordeeld.Deuitdebeoordelingverkregengegevens lenenzichgoedomteworden
vergelekenmetinmiddelsuitonderzoek onderminofmeer constante omstandighedenverkregenkennisomtrentdeinvloedvandiverse uitwendige omstandigheden
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(bv.daglengteentemperatuur)opdestructuurvanhetbladendebloeiwijze.
Het lijkteropdatdelangs dezeverschillende wegenverkregen gegevens goed
met elkaar overeenstemmen.
DE GEAARDHEID VAN GRAS EN HET VOEDINGSNIVEAU VAN WEIDEND VEE

Deverwerkingvandebeschikbare gegevens omtrentdeopnemingvanvers
grasdoor rundveeenschapenwerdvoortgezet,zijhetinbescheiden omvang
omdataandeverwerkingvanandermateriaalvoorrang werd gegeven.Deze
verdereverwerking leverdegeennieuwe gezichtspuntenopwatbetrefthet
reeds invorigeverslagen vermelde.

INTERACTIE TUSSEN BOVEN- EN ONDERGRONDS MILIEU VAN DEPLANT

Bijhetonderzoek naardeoorzaakvanCox's ziekte istotnutoesteeds
gewerktmetboompjes,dieinhetvoorjaarwerden ingeplantenbijdit inplantenwerd steedseenzekerewortelsnoei toegepast.Hetvermoeden isnu
gerezendatdezewortelsnoeiweleensdeoorzaakzoukunnen zijnvanhetin
geringemate optredenvandeziektebijdeproeven.Indepraktijk vindt
"wortelsteken"weltoepassing tervoorkomingvandeziekte.Deproefbomenvan
het afgelopen jaar zijndaarommetcontainerenalingegravenomin1974weer
tekunnenworden gebruiktendanmeteennietverkleindwortelstelsel.
Bij diverseproefobjectenbleekdattoepassingvanauxineeengunstige
invloed heeftophetaantalwittewortelpunten.Eendergelijke invloed heeft
ookhetdeziektetegengaande aanbrengenvaneengedeeltelijke bastring boven
deent.Hetaanbrengenvaneendergelijke ring onderdeentveroorzaakte
daarentegeneenduidelijke afnamevanhetaantalwittewortelpunten. Deze
schadekonechterweerworden opgehevendoorNAAaandevoedingsoplossing
toetevoegen.
Er kwameenopstelling gereed,diehetmogelijkmaaktomeenaantal
wortelactiviteiten zoalswateropname,nitraatopname,kaliumopnameenademhaling evenalsdeveranderende pHvandevoedingsoplossing endebladgroeisnelheid gelijktijdig tevervolgenenvastteleggenopponsbanden.Door deze
bandgegevens tezamenmetijklijnwaardenintevoerenineencomputerwordt
hetmogelijkeenaantal continuverlopendeprocessen gelijktijdigwaarte
nemenengrafischweertegeven zonderdegroeivandeplantteverstoren.
Daarnaast iseenmethode ontwikkeld omeveneens zonderdegroeivandeplant
teverstorenregelmatighetverloopvanhetwortelvolumetemeten.Hierdoor
ishetmogelijk gewordendeeerdergenoemde continuverlopendeprocessente
relaterenaandeomvangendeleeftijdsopbouwvanhetwortelstelsel.
26

VEZELIGE BESTANDDELENIN PLANTEN

Hoewelhetermeermalenopleekdataanwijzingenwerdenverkregen over
de invloedvanbepaalde uitwendige omstandighedenopdespecifieke treksterkte
vanEngels raaigrasbladeren,bleken speciaal daarop gerichte proefopzetten
ditniettebevestigen.Ondankseengroot aantalproeven ondervaak zeeruiteenlopende omstandighedenishetdanookniet gelukt enigeduidelijkeinvloedvanuitwendige omstandighedenopdeze treksterkteaantetonen.Wel
kondenduidelijke verschilleninspecifieke treksterkteworden vastgesteld
tussenverschillende klonenvanEngels raaigras.Hetlijktdanookdatveredelingopeenlagere specifieke treksterktemeerperspectiefbiedtdanhet
nemenvanteelttechnischemaatregelen.
Teneindemeer inzichttekrijgenindelegeringsgevoeligheidvanvlas
werdendemechanische eigenschappenvandevlasstengel gedurendedeontwikkelingvandeplant gevolgd.Hiertoewerdenbuigweerstandenenhetknikpunt
vanstengelsegmenten gemetenbijuiteenlopende stikstofbemestingenennabehandelingmetverschillende groeiregulatoren.Daarnoggeengegevensbeschikbaar zijnvanhetlintgehalteenhetanatomisch onderzoekkanoverderesultatennogweinigwordengezegd.
INVLOED OP DE PLANTENGROEI VLA DE WATERHUISHOUDING

Ophopingvankoolhydratenindestengelsvanmaisplantentengevolgevan
blootstellingaaneenlageworteltemperatuurgafnaterugbrengingnaareen
worteltemperatuurvan20 Cenverwijderingvanallebladeren (assimilatieapparaat)gedurendeca.vierdageneenduidelijk snellere groeivanhetjongste
zichnogontwikkelende blad.Deopgehoopte koolhydraten kunnendusalsnog
voor groeiwordengebruikt.
Na tijdelijke koelingvandegroeipuntzonekandegroeisnelheidvande
bladeren zichnaopheffingvandekoelingweer zeer snelherstellen.Deceldeling gaatbijdelage temperatuur blijkbaar doorendecelstrekkingkan
zich zeer snelherstellenalsdedaarvoor ongunstige omstandigheidwordtopgeheven.Viaeendaartoe speciaal gebouwdeopstellingkondengelijktijdigde
bladlengtegroei,wateropname (metpotometers)enverdamping (doorweging)
vanmaisplantenwordengemeten.Kwantitatiefkonwordenvastgestelddatbij
deovergangvandonkernaar lichtdeverdampingmeer toeneemtdandewateropname.Bijdeovergangvanlichtnaardonkerneemt zeechterookmeeraf.
Erbleekeenduidelijkverband tussendeafnamevandebladlengtegroeien
hetpositieve verschil tussenverdampingenwateropname.
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Dematevanafnamevandewateropname door verwijderingvaneendeel
vanhetbladoppervlak bleek duidelijk samentehangenmetdeouderdomvan
hetverwijderdebladoppervlak.Naarmateditouderwas,wasdereductievan
dewateropname geringer.Eenidentiek gevolg tradopbijdebladlengtegroei.
Hoe ouderhetverwijderde bladoppervlakwas,destegeringerwasdereductie
inbladlengtegroeipereenheidverwijderd oppervlak.
II. AFDELING ONKRUIDONDERZOEK
ONKRUIDBESTRIJDING IN DE TUINBOUW

DoorhetverblijfvanD.vanStaalduine inSpanjevoordebestudering
van onkruidproblemen inhetkadervaneenOECD-projectvoor tuinbouwgewassen
indeEbro-valleigedurendedeperiodevanmaarttotseptember ishetonderzoekprogramma beperkt gebleven.
De langlopendeproeveninboomgaarden,waarbij jaarlijks herbiciden
werden toegepast,zijnvooral voortgezet inverbandmetonderzoeknaarhet
gedragvanherbiciden indegrond.Evenals vorige jarenwerddeopbrengst
vanperennadeligbeïnvloed door enkeleuracil-verbindingen.Bijappelswas
ditnietofinveelminderematehetgeval.
Aandeonkruidbestrijdinginzaadteeltvanviolenwerd enige aandacht
geschonken.
ONKRUIDBESTRIJDING IN AKKER- EN WEIDEGEWASSEN

Ookditjaarwasmethabenzthiazuronterbestrijdingvanduistenstraatgras inveldbeemdgras veiligerdandiuronofbuturon.Alsaanvulling verdient
chloorprofaurdevoorkeurboven endothal.OokinEngels-enItaliaans raaigrasbiedtvooralmethabenzthiazuronmogelijkheden.Ditmiddel lijktookeen
goedeaanvullingopvoorafgaandebespuitingenmetTCAofendothal terbestrijdingvangraanopslag inverschillende graszaadgewassen; verder onderzoek
overditinomvang toenemendeprobleemisnoodzakelijk.
Inproeventerbestrijdingvanstraatgras ingraszodenkwamennogalverschillen ingevoeligheid tussen soortenenvariëteiten naarvoren.Ookdit
onderzoekwordtvoortgezet.
Integenstelling totvorig jaargafbentazon schadeaanblauwmaanzaad;
chloortoluronwerdbeterverdragen.Detolerantievankarwijenkoolzaadten
aanzienvanpropyzamide dientnognaderteworden onderzocht.
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Inmaisheeftvooraldebestrijdingvanhanepootdeaandacht.Vooreen
selectievechemischebestrijdingvanaardappelopslag zijnvooralsnoggeen
mogelijkhedenaanwezig.
BIOLOGIE EN BESTRIJDING VAN RIZOOMVORMENDE GRASSEN

Nadeterugkomstvanir.deGrootuitBogor (Indonesië)isditproject
afgerondmeteeneindverslag.Ditvooralop Imperata

aylindrioa

(alang-alang)

gerichteonderzoekisinWageningeninkassenuitgevoerdenkoninIndonesië
wordenvergelekenmetgegevensuitveldproeven.DeuitkomstenvanveldproeveninIndonesiëwarenechternietinovereenstemmingmetresultatenvan
enkeleherbicideninkasproeven.Deze teleurstellende resultatenindetropen
hangenvermoedelijksamenmetklimaatsomstandighedenzoalstemperatuur,lichtintensiteitenregenval,waardoor zoweldehabitusvandeplantenals het
directe effectvandemiddelenkanwordenbeïnvloed.Deinvloedvanklimaatsomstandighedenzalineenvolgendprojectnaderwordenonderzocht.
HET BEHEER VAN WATERVEGETATIES EN DE CONSEQUENTIES DAARVAN

Deproefmetslootmodellenisnognietafgesloten,maar levertal
duidelijkeverschillenop.Terwijlindemetherbicidenbehandeldebakken
dediversiteitvandefloraafneemt,wordtdekwantiteithetmeestverlaagd
indemechanischbehandeldebakken.
Terverkrijgingvaneenbeter kriteriumvoordegiftigheidvanherbicidenvoorvissendandemortaliteitwordteenopstelling ontwikkeld,waarbijdeinvloedvandeze stoffenopdeactiviteitvanvisjeskanwordengeregistreerd.
Het onderzoekoverdevestigingvannaaldwaterbiesonderpraktijkomstandighedenwerdvoortgezet,maarderesultaten lijkennietergbemoedigend.
Demeesteaandachtisbesteedaannader onderzoek overdevermindering
vandewaterplantenvegetatiemetgraskarpers,o.a.doorproeveninafgeslotenpolderslotenteLekkerkerk.Bijvoldoendebezettingmetgraskarpers
zijnuitstekende resultatenverkregen.Eenonvoldoendebezetting daarentegen
leidtniet alleentotonvoldoende effect,maarkandoorselectieveplantenvraattotzuurstofgebrek (afsluitingvanhetwateroppervlakdoor Azolla en
vissterfte leiden.Hetonderzoekwordtonderverschillende omstandigheden
voortgezet,waarbijookinvloedenopfytoplankton,zooplankton,macrofauna
enwaterkwaliteitzullenwordennagegaan.
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Fig.1.Bestrijdingvanwaterplantenmetgiaskarper.
Boven: controlesloot.
Midden: graskarper.
,„
Onder:proefslootwaarindriemaanden tevorengraskarpers zijnuitgezet.

DYNAMIEK VAN LEVENSGEMEENSCHAPPEN IN HET ZOETE WATEREN Dk' INVLOEDVAN
MILIEUVERSTORINGENDAAROP

Er zijnweereengroot aantalmonsters geanalyseerd, zowel kwalitatief
als kwantitatief.Deverwerking dient echternogtegeschieden.Bijdeverwerkingvanplanktongegevens vanslotenenwielenuitdeBetuwewordt gezocht
naarverbanden tussenmacroflora,plankton,macrofaunaenwaterkwaliteit.
UitanalysevanwiermonstersuitproevenvandePlantenziektenkundige
Dienstbleek,datbehandelingenmetparaquatendiquattotverschuivingen
indesamenstellingvandraadwieren leidden.Bovendien tradenblauwwieren
meeropdevoorgrond.Erkwameendeterminatietabel voor draadwiergeslachten
gereed.
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN

Vanhetonderzoek overhetverband tussen fotosyntheseremming enherbicidewerking kwamentweepublikaties gereed.Erwaseensterke overeenkomst
tussenbladbeschadiging doorCCU-vrije luchtendoor simeton.Minder licht
voorenmeer lichtnabehandelingmetenkeleherbiciden leiddetotmeer remmingvandefotosyntheseeneensterkere herbicidewerking. Deze resultaten
kondenwordenverklaard door oxydatievanhetfotosynthese-apparaat inde
bladeren,wanneerdefotosynthesewerd geremd doorherbicidenofCCL-vrije
lucht.Naastdeverminderde koolhydraatvorming isditblijkbaareenbelangrijke factorvoordeherbicidewerkingvanfotosynthese-remmers.
Voorhethoofdstuk "Herbicide effects inrelationtowaterencarbon
dioxide exchangeofplants"voordetweede drukvan"Thephysiologyand
biochemistry ofherbicides"kwameenmanuscript gereed.
Het onderzoek overdeinvloedvandechemische structuur ovdeinactiveringvanenkeleureumverbindingenindetarwerassen CariboenManellawerd
afgerondenzalworden samengevat.
Van diversenieuwere herbicidenwerddeinvloedopfotosyntheseenverdampingvanmaisenbonennagegaan.Vooreenaantal herbicidenwashetverband tussenderemmingvanfotosyntheseenverdampingbijbonenenmaisverschillend.Ditzalnaderworden geanalyseerd.
BEÏNVLOEDING VAN DE ONTWIKKELING VAN OVERBLIJVENDE GRASSEN MET GROEIREGULATOREN

Uitmetingenaanepidermiscellenvanhaverenenkelegrassenwerdde
indrukverkregendatheteffectvanethephonopdeinternodiëngroei bepaald
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wordt doordetoestand waarinhetmeristeem zichbevindt.Ineenactiefmeristeemkanremmingvandeceldeling overwegen;wanneerditniethetgevalis
heeft stimuleringvandestrekkingsgroeiplaats.Eenenander zalooknogaan
subepidermaalweefselwordennagegaan.
Erisnagegaanofdeinhetveld optredende schadedoor groeiremmers
(bv.6-azauracil)samenhangtmetophopingvankoolhydraten inhetblad.De
totnutoeuitgevoerde proevenwijzennietopeenrechtstreeks verband.
HET GEDRAGVAN HERBICIDEN IN DE GROND

Degrondmonsters voorhetonderzoek overdeophopingenverspreiding
vanenkeleherbicidennameerdere jarenherhaalde behandelingen inboomgaarden
zijnnognietalle geanalyseerd.
Hetonderzoek naarhetgedragvanpropyzamideindegrondwerdvoortgezet.Evenalsvorig jaarbleefditmiddel lang indebovenste laagvandegrond
aanwezig.InsamenwerkingmetLIOenhetProefstation voordeGroenteteelt
zijnderesultatenreedstendeleverwerkt ineenpublikatie.
Eenaantal nieuwemiddelenwaseenhalf jaarnadetoepassingnoginde
grond aantoonbaar.
BEOORDELING VAN NIEUWE ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Indekaswordennieuweherbiciden zowelvooralsnadeopkomst getoetst
opwilde haver,hanepoot,straatgras,Engels raaigras,siletta,afrikaantje,
akkerviooltjeenwitte ganzevoet.Hieruitkanzoweleenindrukoverde
werkingswijzealsoverdeselectiviteit wordenverkregen.Inverdere proeven
isvooraldewerkingvanethofumesateenglyfosaatnader onderzocht.
Onderveldomstandighedenwerdheteffectvandergelijkemiddelen(o.a.
ethofumesate)nagegaanbijverschillende akkerbouwgewassen, onderteeltenin
granenenonkruiden.Tervergelijkingwerdenookbekende herbiciden toegepast.
PRODUKTIVITEIT VAN JONG GRASLAND

Hierover kwamentweepublikaties gereed,nl. overdeophopingvanorganische stofingrasland enoverherinzaai.Ditproject zalworden afgesloten
meteensamenvattingvandeanderegegevens.
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BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE GRASLANDPLANTEN

Meteeneindrapport overdebestrijdingvankweekgras in.graslandmet
dalaponenTCA(alofnietincombinatiemetdeteeltvanstoppelknollenof
bladkool)zalditproject eveneenswordenafgesloten.
AANLEG EN BEHEER VAN WEINIG PRODUKTÏEVE BERMVEGETATIES

Bijdeaanlegvannieuwebermenwerdenweer goede resultatenmethet
verspuitenvancompostverkregen,terwijldebelangstelling voordeinzaai
met kruiden zogroot is,datonvoldoende inheems zaadbeschikbaar is.Enkele
terbestrijdingvanwind-enwatererosie onderzochte Produktengaven onbevredigende resultaten.
Bijverminderingvandemaaifrequentievanbestaandebermenblijvende
onderhoudskosten vrijwel hetzelfde,eendergelijk beheer vraagt evenwelmeer
aandacht.

III.AFDELING FYSIOLOGIEENECOLOGIE
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN PRODUKTIEFAKTOREN

Het onderzoeknaarveranderingen indefotosynthesevaneengesloten
zodeisvoortgezet,waarbijdemetingeninverband zijngebrachtmetgelijktijdigemetingenvandegroeisnelheid envandefotosynthesevanpasvolgroeide individuele bladeren.Integenstelling toteerderuitgevoerde metingen
bleekernutussendefotosynthesevaneenzodeendegroeieengoede samenhangtebestaan.Beidevertoondeneenduidelijke dalingmethetouder worden
vandezode.Steeds lagen fotosyntheseengroeisnelheidvaneendrietot
vierweken oude zodebovendievaneenzeventotachtweken oude zode,terwijlbeidebijeenouderdomvanelftottwaalfwekentotvrijwel 0waren
teruggelopen. Dezereduktiekonechternietworden gevondenbijdefotosynthesevandejuistvolgroeide bladeren.Allemetingenvertoonden gedurende
het gehele groeiseizoenenonafhankelijkvandeleeftijdvrijwel hetzelfde
beeld,namelijkeenvrij slechteprestatie invergelijkingmetbladerenvan
plantenopgekweektinklimaatkamers.Nader onderzoek naardeoorzaakvandit
verschijnsel isnodig;door dezeongenuanceerde informatie iseenverklaring
voordegevonden teruggang inprestatievaneenouderwordende graszodenog
niettegeven.Bovendienwordendoordelagemetingenaanindividuele bladerendevergelijkingenmetgesimuleerde fotosynthese-engroeisnelhedenonmogelijk, omdatdezemetingenalsinvoervoorhetberekenprogrammadienen.
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Wordtdefotosynthesecapaciteit vanbladeren zoalsdieuitmetingenaan
plantenuitklimaatkamers zijnverkregen,inhetprogramma ingevoerddanis
ereengoede overeenkomstmetdefotosynthesegegevensvaneengesloten zode.
Opkleigrondwordt dikwijlsenkele jarennadeinzaaieenduidelijke
verslechtering vandezode gevonden.Ineeneigenproefveld,gebruikt voor
hetbepalenvandemaximaalmogelijke produktie gedurendeeenaantal opeenvolgende jaren,tradditverschijnselookop.Naeeneerstejaarmeteenproduktievantwintigtonliepdezehetvolgend jaar terugtotruimveertienton
omdaarna inhetderdeenvierde jaarweer geleidelijkoptelopentot
achttien ton.Dezereduktie ging gepaardmethetafstervenvanpolletjes gras
waardoorvrij grote openplekken ontstonden,diesnel gevuld raaktenmet
straatgrasendicolyle onkruiden.Waarweinigmetstikstofwerdbemest bleef
de zode intact.Hetafstervenwasdestesterker naarmatedegroeiperiode
tussen tweemaaltijden langerwasgeweest.Ditverschijnsel isnader geanalyseerd doornahetmaaienhetaantal spruitenperpolmetgeregelde tussenpozentetellen.Hierbij bleekdatbijeengroeiperiodevanachtwekenook
bijvolkomenvegetatieve spruiten tocheenstengelstrekking optreedt,waardoorhetgroeipuntbovenhetmaaivlakkomtteliggen.Deze spruiten sterven
danaftotaaneenlager gelegen knoopenopdezeknopenkunnenweer nieuwe
spruitentotontwikkeling komen.Hetduurt echter geruime tijdvoordat deze
spruitenweereenpolvanenige omvanghebben gevormd.Vaak zietmenookna
eenlange groeiperiode spruiten afsterven zonderdevormingvannieuwezijspruiten,dikwijlsdanvaneendusdanige omvangdatperpolslechts enkele
ofinhetgeheel geen levende spruiten overblijven.Eenverdere analysevan
ditverschijnsel toondeaandatspeciaaldepolletjesvanhetingezaaide hooitypehiervoor gevoeligwaren;hetweidetypehadhierveelmindervantelijden.
Hetverschijnsel zalinhetkomende seizoenverderwordenvervolgd.

HET

AARDAPPELONDEEZOEK

Ineenpoginghetlangdurigvoorkiemenvanpootgoed inhetlichttevervangen doorchemischemiddelen,werden twee stoffen getest ni. gibberellineen
rindite.Eenbehandelingmetgibberelline bleekdeopkomstendebeginontwikkelingvanhetloofteversnellen.Bijdepootgoedrooiing lagdeknolopbrengst tussendievandeonbehandelde nietvoorgekiemde knollenendievan
debijlichtvoorgekiemde knollen in.Rinditegafechtereenvertragingin
de opkomsttezien,ditintegenstelling totdeuitkomstenvanhetvoorgaande
jaar.
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Vanhetditjaarweer sterk optredendeverschijnselvandoorwas is gebruik gemaaktvooreennader onderzoekvandekiemingssnelheid vandeprimaire
ensecundaire knollen.Blijvendeknollen intactdankiemendesecundaire
knollenveel beterdandeprimaire.Worden zevanelkaar gescheidendanis
het juist andersom. Zowelperiodiekealslate overbemestingenmetN,P,Ken
Mg, opgelostviaeenbevloeiingssysteemtoegediend, gaveneenduidelijkeverhogingvandeopbrengst.Bijtussentijdserooiingenwasdeknolopbrengst aanvankelijk enigszins verlaat dochwaarschijnlijk dankzijeenlanger groen
blijvenvanhetloofwerdditlaterruimschoots goed gemaakt.Ookenkelegroeibeïnvloedendemiddelenwerdeninhuninvloedopdeknolopbrengst getest.De
droge zomerwasongunstig inditopzicht;erwerd slechtseengeringe opbrengst
verhoging verkregen.Welwerdeenduidelijkeverschuiving indesortering
naardegunstiger fracties geconstateerd.
HET GRAANONVERZOEK

EenvergelijkingvaneenaantalEuropesewintertarwerassen ineenvrijwel ziektevrijeteelt leverde overeenkomstige uitkomstenalshetvorige jaar.
Eenvrij grootaantalrassen,sterkuiteenlopend ingroeitype,koudebehoefte,
vroegheid,koudetolerantie enherkomst gavenalle onderdehier heersendeomstandigheden opbrengstenvanca.9000kg/ha.Dezeverschillenblekenminder
samentehangenmetdekorrelvullingssnelheid danmetdeduurvandekorrelvullingperiode.Deeerstebedroegvoorallerassen ongeveer 2S0kg/ha/dag.
De lengtevandekorrelvullingperiode hangtniet samenmethetgeïntegreerde
groenebladoppervlak gedurendedepostfloraleperiode.Deze invloedvanhet
groenebladoppervlak iserwelbijschimmelinfectie.Dehierdoor optredende
verschilleninafstervingstempo zijnvoldoendeomdegevonden verschillen
vanca.1000kgkorrel/ha tussenwelennietbespoten gewassentekunnenverklaren.Gemiddeldoverdelaatste drie jarenkanhetverliesalsgevolgvan
schimmelinfecties opruim 1500kg/haworden geschat.Berekeningenmeteen
simulatieprogramma laten ziendatdebijdragevandetweede bladlaagaande
korrelvulling nietmeer isdan25 %vandievandevlagbladen.Hetlijktdus
ineerste instantievanbelang juistdelaatstecategoriezolangmogelijk
gezondtehouden.Opgrondvandeuitkomstenvandesimulatieprogramma'sis
nietteverwachtendatdebladstandeengrotedirecte invloedopdetotale
produktiezalhebben.Welblijkt ineenaantalproevendatopen gewassen
minder lasthebbenvanziekten.Hieromisinsamenwerkingmetenkele andere
instantieseenwerkgroep gevormdomderelatie tussen gewasstructuur,micro-
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Fig. 2.Invloedvanscheiding vanprimaire ensecundaireknollen opdekieming
Boven: primaire en secundaireknollennietgescheiden.
Midden: secundaire knollen,gescheiden.
Onder: primaireknollen,gescheiden.
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klimaat,epidemiologie enschadenaderteonderzoeken.Metdeingewikkelde
instrumentatie isinhetafgelopen jaarreeds enige ervaring opgedaan zodat
inhetkomende seizoenmeteenvolledig programmakanwordenbegonnen.
Ternadere informatie overdeverschillen tusseneengezond gewaseneen
datafrijpingsziektenvertoont isbegonnenmethetmetenvandefotosynthese.
Dezebleek overeentrajectvan12tot25 Cvrijwel ongevoelig voordetemperatuur;daarboven tradeenscherpedaling op.Metnamebijgerstwerden
hogewaarden gevonden,nl.tot300kgCHO/ha/dag.Ookisvaneenaantal
tarwe-engerstrassendefotosynthesecapaciteit vandeafzonderlijke bladeren
gemeten.Tussenderassen traden duidelijke verschillen op;meestalnamde
fotosyntheseafmetdeouderdomvanhetblad;bijhetgerstrasL98daaldede
fotosynthesemetstijgende temperatuur;methettarweras Sonora64wasdit
pasboven25 hetgeval.Merkwaardig ishetfeitdatevenalsbijgrasookde
graanrassendiebuiten zijnopgekweekteenlagere fotosynthese hebbendan
planten opgekweekt ineenklimaatkamer, zelfswanneer zeinpottenworden
gekweektomdewortels niettebeschadigen.
14
UitproevenmetC 0 ?konwordenafgeleiddatertentijdevandeontwikkelingvandeaareenhierheen gerichte assimilatenstroomisuitvrijwel
allebovengrondse delen zolangdezeaarnogniet zelfkanassimileren.Na
debloei iszelfshettransport vanuithetvlagblad naardeaarslechtsgering.
EET ONVERZOEK AAN ENKELE ANDERE GEWASSEN

Hetonderzoekaanveldbonen heeftinvergelijkingmetvorig jaareen
verrassend resultaat opgeleverd.Toenwerdeenzwaar gewas geoogstdat
slechtsweinig zaadhadgevormdmeteenbehoorlijk hoog ruw-eiwit-gehalte.
Ditjaarwasdetotaleopbrengst duidelijk lager,dochdezaadopbrengst
wasmeerdanverdubbeld (5200 tegen 2200kg/ha),zijhetmeteenwatlager
eiwitgehalte (26 %r.e.tegen35 %). Waarschijnlijk moetdeoorzaak voorde
groteverschillenworden gezocht indebestuiving.Hetverhinderenvan insectenbezoek geefteenaanzienlijkereduktievanzowelhetaantal peulen
alshetaantalbonenperpeul.Eenverhogingvandezelffertiliteitvandit
gewaskandanookalseenbelangrijke opgavevoordeveredeling wordengezien.
Uithetonderzoekmetzonnebloemenbleekdatditgewasineenjong
stadium goedbestandistegenenkelegradennachtvorst;ditisgunstigomdateenvroegere zaaiduidelijk leidttoteenkorter gewasmeteengrotere
bloemdiameter.Hoewelhetweer indeafgelopen groeiperiode bepaald gunstig
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wasbleekhetvochtgehalte indebloembodem steeds zeerhoogteblijvenmet
een grote kansopeenernstige infectiemet Botrytis.

Evenals vorig jaar

hadeenbespuitingmetEthreleenduidelijkeverkorting totgevolg,mitsop
het juiste tijdstip toegediend.Eentelatebespuiting heeft duidelijk
minder effectenkanaanleiding geventotvergroeiingenvandebloem.
Overhetoliegehalte zijnnoggeen gegevens beschikbaar.
EenEthrel-bespuiting bijvlasverminderde ookditjaardelegering
iets,maaralsgevolgvandroogtenahetbespuitenwasdezeookbijdeonbehandelde objecten klein.Ookhetgerepeld gewichtendezaadopbrengst
werdenmaarweinigverhoogd.HetmiddelCCChadeengunstigewerkingopde
zaadopbrengst,dochgafeenverlagingvanhetgerepeld gewicht.
Terverkrijgingvanmeer detailgegevens overdewerkingvangroeibeinvloedende middelenwerdheteffectvanEthrel ineenoogsttijdenproef nader
onderzocht.Verschillen inlengtegroei,internodiëngroei, droge-stofproduktie
en-verdeling werdenbepaald.Deverkregen gegevensmoetennognaderuitgewerktworden.WelisalgeblekendateenEthrel-behandeling geen invloed heeft
opdeveerkrachtvandestengel.

HET BESTUDEREN EN SIMULEREN VAN GEWASGROEI

Insamenwerkingmetmedewerkersvandeafdeling Theoretische Teeltkunde
enstudentenvandeLHisgewerktaaneenaantal deelprocessendietendoel
hebbendegroeivanafzonderlijke plantenengewassenzogoedmogelijkte
simuleren.Hiervankunnenworden genoemd:
- transportprocessenvanwater indegrond,waaraanwordt gewerktinhet
kadervanhetIsraël-project;
-degroeienfunctievandewortels indebodem,waarover eenafsluitende
publikatie invoorbereidingis;
-derespiratievanplantenengewassen,eenonderzoekdatisafgeslotenmet
dedissertatievandr.PenningdeVries;
-deonderlinge concurrentie tussenplanten,eenonderwerpdatindertijduitvoerig isbehandeld indedissertatievandr.vandenBerghendatnuin
samenwerkingmethemverderwordt uitgewerkt voor ingewikkelder combinaties
vanplantesoorten,waarbij ookaandachtwordt geschonkenaanderelaties
tussen stabiliteitendiversiteitvanplantengemeenschappen.Eenboekje
"SimulationofEcological Processes"isverschenen;
-hetgedragvanhuidmondjes,dattotnutoeindemodellentesimplistisch
wasweergegevenendatnaderdienttewordenbestudeerd omtoteenaanvaard-
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bare simulatie te komen.Aarrwijzingenuitproeven datde openingstoestand
gereguleerd zouwordenvia deCCL-concentratie indeademholtegafbij
simulatienog geenbevredigende uitkomsten;
- het optredenvanplanteziekten, insamenwerking met ir.deVos,het SVP
endevakgroep planteziekten vandeLH,waarbij ineengraangewas eengroot
aantal gegevenswordenbepaald,dievoor de simulatievanhet gebeuren
kunnen dienen.Inditverbandwordt overwogen inwelkedetails hetnodig zal
zijnhetmicroklimaat tesimuleren.
Hetmetbehulpvan dekennisvandedeelprocessen simulerenvan defotsynthesevan eengesloten gewas blijkt invergelijking met de experimenteel
verkregen gegevens invele gevallennogonbevredigend.Als oorzaak hiervoor
kunnenworden genoemd:
-Het ontbrekenvanvoldoende zekerheidbij deze groteprogramma's dat de
gewenste structuur inderdaad isgeprogrammeerd endegewenste parameters
ingevoerd.Verschillen tussengesimuleerde enwerkelijke resultaten zijn
vaakaanfoutenvandezeaard tewijten.Eenafdoende oplossing voor dit
probleem ismoeilijk tevinden.
- Het feitdat eenaantalverschillenvoorkomen tussenhet gedragvanplanten
inhetveld endieopgekweekt inklimaatkamers.Voorbeelden hiervan zijn
hetverschil infotosynthesecapaciteit vanafzonderlijke bladerenvanplantendiebuiten enbinnen zijnopgegroeid enookderelatie tussenfotosynthese en temperatuur.Bijmaisplanten ineenklimaatkamerwordt bij
12 Cgeen fotosynthesemeerwaargenomen,terwijlbuitenbij deze temperatuurde fotosynthese van eenmaisgewasslechtsmet 25 %wordt verminderd.
-Hetnog onvoldoende bekend zijnvanhet functionerenvaneenaantalessentiëledeelprocessen zoals dereeds genoemde regulatie vandeopeningstoestandvan dehuidmondjes.
Naastdezemodellen,diealle gerelateerd zijnaandegroeivan planten
engewassen zijnooknog enkeleandere onderwerpen inbewerking. Zo isals
uitvloeisel van eendies-rede overdit onderwerpde energieproduktie enhet
energieverbruik inde landbouwnader kwantitatiefuitgewerkt.Ookditblijkt
geengemakkelijkeopgave.Hetredelijknauwkeurig schattenvanhet indirecte
energieverbruik tervervaardiging vangebouwen,werktuigen,kunstmest,biociden enhetverrichtenvancultuurtechnische werken ismoeilijk.Het isin
principemogelijkde technischeprocessen zelfinhun energieverbruik te
analyseren,dochdanblijkende opgaven zelfsvoor eenbetrekkelijk eenvoudig
procédé alsde stikstofmeststofproduktienog een factor tweeuiteente lopen.
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Methetnodigevoorbehoudkanwordengestelddathetindirecte energiegebruik
indeakkerbouw ongeveer 2/3isvanhettotaleverbruik.Ditbetreft voornamelijkhetgebruikvankunstmest;deindirecte energiekostenvanbiociden
zijnvrijwelverwaarloosbaar.Eenschattingvanhetdirecteenindirecte
verbruikvanfossiele energie inkcal/jaar geeftdevolgende,voorlopige,
cijfers:
lirect

indirect

totaal

akkerbouw

2,7

5,2

veeteelt

1,0
16,0

2,0

3,0

tuinbouw

4,0

20,0

totaal

19,7

11,2

30,9

7,9

Eenander onderwerp ishetsimulerenvandewaterhuishouding vantwee
gebiedenwaarvanvoldoende gegevens bekend zijn,ni.deRottegatspolderen
hetLeerinkbeekgebied.Voorbeide isaandehandvandebestaande gegevens
eenprogramma ontworpendatnugetoetstkanwordenopbetrouwbaarheid door
vooreenaantaljarenhetgesimuleerde waterverbruiktevergelijkenmethet
gemetenverbruik.Ditisinhetafgelopen jaarvoor tweejarengedaanin
beide gebiedeneninalle gevallenbleekereengoede overeenstemming tezijn.
Voorhetkomende jaar zullennogenkelevandezevergelijkingenworden uitgevoerd;debeschrijving vanhetmodel isinmanuscript gereedenzalbinnenkortverschijnen.Ookdeverzamelde gegevens overdeRottegatspolder zullen
ineeneindverslagworden samengevat.
Tenslotte ismedewerking verleendaaneennadere uitwerkingvanhet
rapportvande"ClubvanRome",o.l.v.prof.LinnemanvandeVUteAmsterdam,
doorhetverschaffenvanlandbouwkundige gegevensenhetmeewerkenaan
produktieberekeningen. Zoisvoorruim800plaatsenopdewereldaandehand
vanklimaatgegevensdepotentiële graanproduktieberekend.Deze ligt,afhankelijkvanhetaantaluren zonneschijn,tussen5en11tonperhaper
oogstmeteengemiddeldevan8à9ton.Dezepotentiële produktiewordtgebruiktalsbovengrens voordelandbouwineenbepaald gebied.Alsvoorbeeld
isdezeproduktieaangraanvoor Zuid-Amerikauitgerekendmetcorrecties
voorderegenvalendepotentiëlemogelijkhedenvandeverschillende grondsoorten.Dezeberekeningen gaveneengraanproduktievan3,37miljard ton,dit
isongeveer driemaaldewereld graanproduktie in1971.
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FOTOSYNTHESE-ONDERZOEK EN -APPARATUUR

Indemobiele fotosynthese meetopstelling zijneenaantal verbeteringen
aangebracht.Zoishetnumogelijkooktemetenbijtemperaturendiehoger
liggendandebuitentemperatuur zodatnudefotosynthesebijeenserie temperaturen bepaaldkanworden.Eenaantalmeetkamersiseveneens verbeterd.
Doormiddelvantussenstukken kunnennudemeetkamers voormaisaandelengte
vanhetgewasworden aangepast,terwijl tevensopverschillende hoogte
stralingsmeters kunnenwordengemonteerdterregistratievandelichtpenetratie inhetgewas.Tenslotteisdoorhetplaatsenvanwaterdampfilters
indeCO?-meetapparatuurdeopstelling vereenvoudigd omdatnunietmeerde
waterdampuitdemeetlucht behoeft teworden verwijderd.
Gedurendehetgehele groeiseizoen zijncontinumetingenverrichtaan
verschillende gewassen,terwijlbuitendemeetperiodedebeschikbare tijd
volledig besteed isaanhetuitwerkenvandeverkregen gegevens.Dezeuitkomsten zijnbijdeonderscheidenbovenstaande onderwerpen vermeld. Gezien
dedringende eisvanmeer informatie overdeinvloedvanuitwendige omstandighedenopdefotosynthese zalindekomendeperiode voorditonderzoek meer
tijdworden vrijgemaaktdansedertdeontwikkelingvandemobielemeetopstellinghetgevalisgeweest.
Uitenkeleveldproevenopkleigrond isgeblekendatslechtsinééngevalna
hetvernietigenvanhetloofhetonderwatergewichtvandeprimaire knollen
terugliep.Datvandesecundaire knollenbleefconstant.Integenstelling
totvoorafgaande jarenmetdoorwas,waserbijdeprimaire knollen slechts
sprakevanenigeglazigheidbijeensoortelijk gewichtvan1,025oflager;
eerder tradditinveel duidelijker vorm reedsopbij1,055.

IV.AFDELING SCHEIKUNDE
ANALYSE VAN MONSTERS EN ANALYTISCH-CHEMISCHE BEGELEIDING VAN ONDERZOEK

Het aantalverrichtte chemische analyseswasvergelijkbaarmetdatvan
vorigejaren.Hetaccentvandeanalyse-activiteiten verlegde zichweermeer
vanhetmonsteronderzoekvolgens standaardmethoden naardirecte analytische
steunaaneenaantal onderzoekprojecten.Eengevolgisdatdemogelijkheid
tothetcombinerenvananalyseseries afneemt;overigens heeftdezeontwikkeling zeker geennadelen.
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Het onderzoeknaar debiologische afbraakvanmest engierwerd gesteund
dooreengedetailleerde analysevanonderverschillende behandelingsomstandighedenverkregen sediment eneffluent.Voorhetvolgenvandeproduktie van
stankcomponenten onder deze omstandighedenwerdenmethoden ontwikkeld voorde
bepaling vanzwavelwaterstof,mercaptanen,skatol enboterzuur indemest en
debovenstaande dampfase.
Veelaandachtwerd gegeven aandeanalyse vannitraat,nitriet enammonium inpensvocht enaandeanalysevannitriet,hemoglobine enhemiglobine
inbloed inverband methet onderzoek naarnitrietvergiftiging bijrundvee.
De invivo-omzettingenvandevermeldebestanddelenverlopenmet eenhoge
reactiesnelheid: bijhogereconcentraties wordtperminuut tot 10 %vande
stof omgezet.Onder invitro-omstandighedenwas eendergelijk reactieverloop
niet te imiterennoch tevoorspellen.Daaromvond het optimaliserenvande
analysemethodiek innauwe samenwerking tijdens deuitvoering vande proeven
plaats.
Ookbijdeuitvoeringvananalyses inminder labiele systemen, zoalsvan
reservekoolhydraten intropische grassen encyanoglucosiden invogelkersblad
bleek hetnoodzakelijk te zijnde tegebruiken analysemethodes metbehulp van
extraonderzoekaande specifiekevraagstelling aantepassen.
Inverbandmethetbelangvan eengoede ligninebepalingsmethode voor het
berekenenvanzoweldeverteerbaarheid vanruwvoeders alsvandeenergieinhoudvandeplantwerd,voortbouwende opeengrotehoeveelheid inde loop
derjarenverkregen analytische informatie over eenaantal ruwvoedermonsters,
eencolorimetrische ligninebepalingvergelekenmet de traditionele gravimetrischebepalingsmethode. De colorimetrischemethode bleek,tegendeverwachting in,helaas geenvoordelen tebieden,noch in reproduceerbaarheid,
noch in hanteerbaarheid.
Eenonderzoek isuitgevoerd naarde invloedvan hetdroogproces opde
samenstellingvandekoolhydraatfractievantarweplanten,nadatwas gebleken
dat tijdens hetdrogenvanraaigras eenbelangrijke hydrolysevan fructosanen
(totkleineremoleculen)plaatsvindt.De samenstelling van dekoolhydraatfractievan tarweplantenwijzigt tijdenshetdroogprocesniet.
Ookhetafgelopen jaarwerd deelgenomenaaneenaantalbinnenlandse en
internationale analytischemonsteruitwisselingsonderzoekingen, met goede
resultaten. Inhetbijzonderwerd aandachtbesteed aan ontsluitingsmethoden
tenbehoevevandeanalysevan "zware"metalen.
Inverbandmetproblemenbijdeherinzaaivan graslandwerden ineen
aantalmonsters grond enrestenvanhetondergeploegde gras residubepalingen
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vaneventueleDalaponresten uitgevoerd. IndegewasrestenwasnogDalaponaantoonbaar.
BENUTTING VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE SAMENSTELLING
VAN GEWASSEN

Eenonderzoekisuitgevoerd naardeaminozuurgehalten ingerstplanten
tijdensdegroeivanzaailingtotvoordebloeienmetnitraat,ammoniumof
ureumalsstikstofbron.Zowelhetgehaltealsdeaminozurensamenstellingvan
deproteïnenwasconstantenonafhankelijkvandestikstofbron.Metdegereduceerde stikstofbronnenwashetorganische stikstofgehalte hoger,inhoofdzaakdooreenvermeerderde accumulatievanasparigine.
BIOCHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE PRODUKTEN IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN
OOGSTPRODUKTEN

Deopbouwendaaropvolgende afbraakvankoolhydrateninEngels raaigras
gedurendeeenlicht-resp.eendaaropvolgendedonkerperiodewerd gevolgd
door fractioneringmet50en85 %alcoholalsmededoor fractioneringopeen
SephadexG25kolom.Dein85 %alcohol onoplosbare koolhydraatfractieis
aanmerkelijk groterdandemetbehulpvaneenSephadexkolomteisolerenfructosanen fractie.Dein85 %alcohol onoplosbare koolhydraatfractie bevat
blijkbaarnaast fructosaneneenvrij aanzienlijke hoeveelheid laagmoleculaire
Oligosacchariden.HetiswaarschijnlijkdatdezeOligosacchariden ineen
donkerperiodealseerstbeschikbare reservekoolhydraat fungeren.
Uit electroferogrammenvanviaacetonpoedersverkregen eiwitoplossingen
vanappelboomschorsverkregenuitdiverse entcombinatiesbleek,inafwijking
met literatuurgegevens,geenkwalitatiefverschilindesamenstellingvande
zure fosfatasefractie onderenbovendeentoptetreden.HetisOD deze
basisnietmogelijkverklarend onderzoek naarhetoptredenvanCox-ziektete
beginnen.
Voorhetonderzoek naar kenmerkenvoordefysiologischeverouderingvan
plantenwerd overgegaanopenzymactiviteitsbepalingen,alseerstevande
peroxidase-activiteit,inverbandmetderoldieaanditenzymwordttoegekendbijverouderingenandere,deproduktieverminderendeprocessen.
Tijdenshetverouderingsproces wordtdewateroplosbare eiwitfractie steeds
kleiner.Neemtheteiwitgehalte inacetonpoedersvanbonen-blad indeloop
vandriewekenafvan26tot8 % , deoplosbaarheid inbufferoplossingvan
dit eiwitdaaltvan25tot10 %,eeneigenschapdiedeinteroretatiemogelijk-

heidvandeanalyseresultaten wellicht nadeligzalbeïnvloeden.Deontwikkelde
analysemethoden werdeninsamenwerkingmetandereonderzoekingenopeengroter
materiaal toegepast:inhetvlagbladenenkele andere organenvantarweplanten gedurendedelaatste tweemaandenvoordeoogsteninaardappelblad,
besmetmetaardappelX-enY-virus gedurendedegehele groeiperiode.
VOORZIENING VAN HET VEE MEI SPORENELEMENTEN

Het jodiumgehaltevanNederlands grasland varieertvan0,05-0,5 %mg/kg
droge-stof,enblijft hiermede vrijwel altijdbenedendevrij algemeenaangenomenbehoeftenormvan0,6mg/kg.Bemestingmetjodidegeeft slechtseen
verhogingvanbetekenisvanhetjodiumgehalteindeeerste snedenadebemesting.Deverkregenuitkomsten zijn lagerdandievanvroegere onderzoekingen,wellichttengevolgevandeinmiddels toegenomen stikstofbemesting.

V.AFDELING VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK
BOTANISCHE ANALYSES

Er zijn 1972monsters onderzochtophetbotanische laboratorium.Ook
dit jaarwaserweerdeonvermijdelijke seizoentop,dieniettevoorkomenis,
daarvoorhetuitvoerenvaneenbotanische analysedemonsters slechts beperkt
houdbaar zijneneenregelmatige spreiding overhetgroeiseizoen niet mogelijk
is.Tochkondenallemonsters onderzochtworden,dankzijhetaantrekkenvan
tijdelijke krachten,dievroegeralsbotanisch laborant indienstvanhet
IBSgeweest zijn.
Tenbehoevevanhetbeheersonderzoek vangraslandenmeteenniet landbouwkundigedoelstelling,werden frequentie-analyses verricht inmonsters
met diversemonsteroppervlakken.Defloristische rijkdomvandezemonsters
steldebijzondere eisenaandekennisderlaboranten.
Deherkomstvandemonsterswas:IBS869,PR127,Ned.KalkBureau54,
Landbouwhogeschool 10,Kon.Ned.HeideMij7,andere instellingen5.
Erwerden ca.400monsters onderzochtvanproevenmetbegroeiingen
voorniet-landbouwkundigebestemming,zoals sportvelden,wegbermenenvelden
met landschappelijke doeleinden.
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VEGETATIEKARTERINGEN

InsamenwerkingmethetRINwerdeenvegetatiekartering vangrasland,
sloot-enoevervegetaties vanhetreconstructiegebied "Midden Delfland"
uitgevoerd.Aandehandvandekarteringsresultaten werdeenevaluatieschema
ontworpenalsonderbouw vooreenplanologisch ontwerpvanhetgebiedenwel
metname voorde"natuurbouw"diemeninditgebiedwilgaantoenassen.
Aandehandvanditevaluatieschema isdevolgorde inactueleenpotentiële
waardevandeelgebieden aangegeven.Hiermede zullende landschapsarchitecten
verder gaanwerken.Bijditonderzoek isonsduidelijk gebleken,datdekennis
overdeindicatorischewaardevanhogereplanteninslotenindeNederlandse
enEuropesewetenschapnogmeer onderzoek behoeftwillenwetoteenzelfde
graadvandetailleringalsbijdeindicatievangraslandvegetaties komen.
Ook elders inNederland, zoalsinhetGelderse rivierengebied enZ.W.Drenthewarenweviahetuitvoerenvanvegetatiekarteringen,methetdoel
de geschiktheid vasttestellenvoorderundveehouderij en/ofnatuurbeheer,
betrokkenbijhetverzorgenvandeonderbouwvoor landinrichtingsplannen.
Enkelemalenwerdonsookgevraagdaandehandvanreedseerderuitgevoerde vegetatiekarteringen eenschatting temakenvandeconsequenties
voorkwaliteitenbrutoproduktie (uiteindelijk uitgedrukt innetto produktie
voorhetrundvee)vooralternatieve landinrichtingsplannen.Bijlaatstgenoemdeplannen gaathetompotentiëlebeperkingenwaarmede rundveehouderijbedrijven indebetrokken gebiedentemakenkrijgenwanneertenbehoevevan
hetnatuurbeheer bv.dewaterhuishouding nietverbeterdwordtofbeperkingen
aanhetkunstmestgebruikworden opgelegd.Deresultatenvanonzevegetatiekarteringen gevendemogelijkheid doorkennisvandeoppervlaktevangoed
gedefinieerdevegetatietypen enhunindicatie omtrent kwaliteitenproduktiegedrag,beter gefundeerde schattingen tegeven.
Andere onderzoeksprojectenbinnendeafdeling zullenvooralmeerbasismateriaalvoor kwaliteitenproduktievangrasland bij rundveehouderij onder
bovengenoemdebeperkende omstandighedenmoeten opleveren.Zozijnweo.a.
aangevangenmeteenoriënterend literatuur-enveldonderzoek naardeinvloed
vanhoutwallenopproduktie enkwaliteitvangrasland.
Via statistisch-correlatief onderzoekwordtdesamenhang tussen graslandvegetatietypen endebroedplaatsvanweidevogels nagegaaninsamenwerkingmet
hetStaatsbosbeheer.Ditomeenbetere evaluatievanvegetatiekaartenteverkrijgen.
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TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENVAN MODERNE TECHNIEKEN VOORWAARNEMING OP AFSTAND

Metmateriëleenpersonele steunvandeNIWARSteDelftwerd in1973 op
deproefboerderij Droevendaalmetbehulpvaneengeavanceerde veldspectrometer (bereik 350-2400nanometer,ingroot aantalbandjes verdeeld)despectrale samenstellingvanhetgereflecteerde lichtvandiverse gewassen gedurende
het groeiverloop geanalyseerd.Ditgebeurtmetbehulpvankunstlicht (verrijdbare lichtbak)omdevariabele gewasopdespectrale signatuurnategaan.
Omdehoekafhankelijkheid zowelvoor instralings-alskijkhoekopdeze spectrale
signatuurnategaangebeurtditvanafhoog opgesteldeplatforms inhetcentrumvanrondeproefvelden.
Ookdereflectievanmicrogolven (3cmradar)wordtopdeze proefvelden
onderzocht.
Gelijktijdigworden diverse gewasparameters opgenomen zoals groeistadium
biomassa, leafarea index,blädstandverdelingendroge-stofgehaltevanhetgewas.
Hetuiteindelijkedoelismeer inzichtteverkrijgen (modelstudie) inhet
verloopvandereflectieendaaruitoptemakenwelke detectiemogelijkheden
(metscannersenside looking radar)eruitvliegtuigen overaardentoestandvanbegroeiingen zijn.
VESTIGING VAN PLANTEN

Totnutoeisgeblekendattechnieken,diedekiemingenvestiging
stimuleren (maaitijdstip,verwondingvandezode),demogelijkheid bieden
hetkruidenbestand ingraslandtevergroten,mitsdebodem-vruchtbaarheid
laag is,dehergroeivandezode langzaamverlooptendevegetatie laaggehoudenwordt.
Erkondentwee groepenvandrieplantesoorten bijdezaaiproeven onderscheidenwordenwatsnelheid enregelmaatvandekiemingvanhetzaadbetreft.
Dezeverschillenverdwijnenwanneeruitdrogingvandezodekunstmatig afgeremdwordt.KiemingsproevenoppFbakkenbevestigdenditengaven hierover
kwantitatieve informatie.

DE FLORISTISCHE STABILITEIT

VAN BEGROEIINGEN

Lichtmetingeninhetgewas toondenaandatmengselsnietmeer licht
onderscheppendandemeest opbrengendemonocultures.Ookderesultatenvanhet
gestratificeerde knippenvanhetgewas gaven geenverklaringvandeveel
groterdan1zijndeRYT-waarden,dieookinhettweede jaarnaaanleg inde
kruidenrijkemengsels (voorwegbermen)werden vastgesteld.
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Eenvijftal soortenhebbenongeveer dezelfde concurrentiekracht,hetgeen
toteenstabiel evenwichtkanleiden.
Bijhetonderzoek naardestabiliteitvanhetedafischmilieu,zoalsdit
plaatsvindt opgrensgebieden tussenverschillende grondsoorten,kondentot
nogtoegeenkarakteristieke vegetatieverschillen opdeverschillende grondsoortenvastgesteldworden.
Binnendeprojectgroep (2)Fysiologische OecologievandeBION-WerkgemeenschapvoorPlantenoecologie enVegetatiekunde vindt regelmatig overleg
plaats over zowelonsstabiliteits-alsvestigingsonderzoek. Hierdoor ishet
contactmethetonderzoekdatopeenaantaluniversiteiten inNederlandop
ditgebiedverrichtwordt gewaarborgd.
Verderisonzeafdelingnoginvierandereprojectgroepenvanhet
BION vertegenwoordigd.
ONDERZOEK NAAR HET BEHEER VAN GRASLANDMET NIET LANDBOUWKUNDIGE DOELSTELLING

Bijhetmaaiproefveld inhetnatuurreservaat vanhetStaatsbosbeheerin
deTielerwaard blijkt Lolium perenne sterk terugtelopeninbezettingspercentage,vooralopdeobjectendieindewinter onderwaterhebbengestaan.
Opdeniet gemaaideveldjes domineren Holaus lanatus en

Filipendula

ulmaria. Devoortzettingvande"verschraling"blijktuitdetoenamevan
"armoedeindicatoren"zoals Festuoa rubra, Anthoxanthum odoratum en
Trisetum

flavesaens.

Ookophetzandproefveld (Born-Zuid)is Lolium perenne afgenomen.Hier
nemen Holaus lanatus en Agrostis

stolonifera

sterktoe.Afbranden veroorzaakt

vertraging indehergroei endaardoorminderbloeiende plantesoorten.
Opdeniet gemaaidevochtige graslandobjecten inFriesland blijktde
aanvankelijk opgetreden invasievan Junaus effusus

zonder ingreeüaftenemen.

Deproduktieopdeproefveldenmet"natuurbeheersgrasland" neemt zonder
bemesting langzaamaf,geringeN-giftenhebbentotnutoegeennadeligegevolgenvoordevegetatie engevenaanvaardbare produktieverhogingen.Ditzou
vanbelangkunnen zijnvoorminimaliseringvandebeheerskosteninlandschapsreservaten.
ONDERZOEK NAAR EIGENSCHAPPEN VAN GRASLANDMET LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK

In1973starttebeginmaartdegrasgroeiopdeproefveldenmetde
gunstigste fysiologische bodemgesteldheid (voldoendeontwaterdehoogveengrondeninZ-Holland).Omstreeksdittijdstipwerdookdedooronsgehan-
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teerde temperatuursom (sommatie gemiddelde dagtemperatuur vanaf1jan.)bereikt.Indeperiodevan3-10meikonreedsopdiverseproefveldendeeerste
snedevanca.4tondroge-stofperhagemaaidworden.Opdeze veengronden
werdbij80kgNperhabijdeze eerste snedereedshetoptimum bereikten
gafslechtsvierdagenvervroeging tenopzichtevan40kgNhaom4ton
droge stof/hatebereiken.Opdeoudebouwland zandgronden (enkeerd-gronden)
werdditoptimumpasbij160kgN/habereikt.
DedraagkrachtbijdehogeN-giften (500kgN/ha/jaar)wasookditjaar
weerduidelijk lagerdanbij lagereN-giften (penetrometerbepalingen).

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
WORTELMILIEU, BODEMFAUNA EN BIOLOGISCHEAFBRAAK

Indeloopvanhetverslagjaarwerd onderditprojectnummer aandacht
besteedaanmogelijkhedentotverbeteringvandebiologische afbraakvan
mestengier,waarvoor voor 1974eenafzonderlijk project476isopgesteld.
Deproefveldenvanproject 452werdennormaalverzorgdenvolgens plan
voortgezetwaarbij geenmoeilijkheden optraden.
Deapparatuur voorhetgelijktijdig metenvanzuurstofverbruik enkoolzuurproduktiebijregenwormen kwamgereed.Enigekinderziekten moestennogworden
overwonnen.
Oriënterend onderzoekoplaboratoriumschaal gafaanwijzingendatanaerobe
bewaringbij55 Cvankalverdrijfmestdebezinkbaarheid enfiltreerbaarheid
gunstig beïnvloedt.Erwerd daaromeensemi-praktijkopstelling gemaakt,waarbijmestkanwordenbewaardenbehandeld invatenmeteeninhoudvan300liter.
Indezevatenkanmechanischworden geroerd,erkanworden geaereerd,verwarmd
eneengoedemonsternamevoor regelmatig onderzoek isgewaarborgd; ontwijkende gassenkunnenworden geanalyseerd.
Een langeaanlooptijdwas nodigomhetbacterielevenopgangtebrengen.
Daarnanamdebezinkbaarheidvandevaste stof sterktoe.Devoorlopige indruk
is,datdebovenstaandeenopgeloste gassenhetinoplossing gaanvanorganische stofbeperkt;bijgeforceerd ventilerenvandebovenstaande gasfase neemt
dehoeveelheid opgeloste (althansnietbezinkende)organische stoftoe.
Debovenstaande gasfase bevat zwavelwaterstofeneenongeveer vier keer
zogrotehoeveelheid mercaptanennaastammoniak enandere stankcomponenten;
indeoplossing zijndito.a.propionzuur,boterzuureniso-valeriaanzuur.
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Nadat demaximalebezinkbaarheid indeanaerobe,verwarmde vatenwasbereikt,werdna enkeleurenbezinkendebovenstaande vloeistof afgetapt en in
eenafzonderlijk vatbij kamertemperatuur geaereerd. Ookhierbijwas een lange
aanloopperiode nodig,maarverdwenen daarna debovengenoemde stankcomponenten
practisch volledig.
Electrolytisch defosfaterenmet ijzerenanoden had eenduidelijk effect
ophetP-gehalte enophetoplosbare sulfidegehalte,maardebezinkbaarheid
namaf,mogelijk juistdoorhetonttrekkenvan sulfide-ionen aanhet systeem,
wat eenzelfde effect zalhebben alshetwegventilerenvan zwavelwaterstof
uitdebovenstaande gasfase, zoals bovengenoemd.
Gebruikvan aluminiumanodengaf een zeersterkeverlaging vanhet P-gehalte;
denatuurlijke bezinkbaarheid was zeermatigmaarkonreeds door 10-20 g/m
van eenkationischeHereofloc zeerworden versneld.
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WERKPLAN1974
met genummerde projecten
I.AFDELING PLANTENTEELT
hoofd ir.A.Sonneveld
VOEDERGEWASSEN, GROENBEMESTING

dr.ir.W.A.P.Bakermans,ir.J.C.Bosman
Onvoldoende kennis over enigeeffectenvangroenbemesters, zoalshun
interactiemetdedekvrucht,hungevolgenvoordeonkruidbestrijding enhun
stikstofnawerking wanneer zezelfruimvanstikstofvoorzienworden,isbij
de toenemende specialisatie inbepaalde teeltenaanleidingomhieraanonderzoektewijden.Inbeproeving zijno.a.hetvroegtijdig doodspuitenvan
groenbemester+onkruid,deonkruidbestrijding vlakvoordeinzaaivande
groenbemester,hetcumulatieve effectvanvoortgezette zwarestikstofbemestingenopItaliaans raaigras,groenbemestingsmaatregelenbij enige tuinbouwgewassenendevoorhetslagenvandeinzaaivaneengroenbemester vereiste
behandelingvandedekvrucht.
Erwordt samengewerktmethetIBVLover thermischebehandelingvanoogstrijpe groenegewassen,metname overdevraaghoedezehitte-inwerkingdehergroei,delatereproduktieendebotanische samenstellingvanhetgewasbeïnvloedt.
Proj.nr.450 Ecologische aspectenvanhetgebruikvangroenbemesters
Proj.nr.394 Deteeltvanaardappeleninhetnajaar
Proj.nr.427 Landbouwkundig gedragvanthermischbehandelde gewassen
VASTEGRONDSTEELT

dr.ir.W.A.P.Bakermans,prof.dr.ir.C.T.DeWit,ing.R.Sijtsma
Grondbewerking heeft lange tijdhetwerenvanonkruidtotvoornaamste
functie gehad.Deze functieisdoordemoderne techniekenvanonkruidbestrijdingminder essentieel geworden.Uitvroeger onderzoekisgeblekendatde
groeivanakkerbouwgewassenoponbewerkte grondnietbehoeft achtertestaan
bijdieopgeploegde grond.Hetisnuaantrekkelijktestrevennaareenteeltsysteemmetbeperkingvandegrondbewerkingomdaarmee enigebezwarenvanbewerkte grondteontlopen,zoals onbegaanbaarheid,verslemning,verstuiving,
bodemerosieenstructuurbederf,o.a.door zwareoogstmachines.
Erwordt daarom gewerktaanteeltmethoden,waarbij onkruid bestredenwordt
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met chemischeenecologische (concurrentie-)middelen enstructuurbederf
wordt tegengegaanofverholpendoor teeltvangrondbedekkende tussengewassen
endoor geheelofgrotendeels achterwege latenvandegrondbewerking.Bij
deze "vaste-grondsteelt"dientnogaandachttewordenbesteed aanonvolkomenhedenindezaaitechniekenindeonkruid-engewasdoding,alsmedeaandetoestandvandegrondopdelangeduur.
Proj.nr.415 Chemischeenecologische aspectenvanvastegrondsteeltvanakkergewassen
Proj.nr.467 Deinvloedvanplanterestenenbodembedekkende gewassenonbodemengewasbijvastegrondsteelt endeinteractiemethetgebruikvanchemischemiddelen.
MINERALE VOEDING (MACRO-ELEMENTEN)VAN WEIDEND VEE IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE

ing.A.Kemp,drs.R.T. Haalstra (RUUtrecht),dr.W.Dijkshoorn,J.H.Geurink,
ing. O.J.Hemkes
Dewijzevangraslandexploitatie oefenteengrote invloeduitondesamenstellingvanhetweidegras.Aanditgrasalsveevoeder moetenwatbetreftde
gehaltenaanmacro-elementen hoge eisenworden gesteld,daaror>velebedrijven
inonslandhetweidegrasmaandenlanghetenigevoer is.Ermoetdanoukunnen
wordenvertrouwdalseeninalleopzichten optimaalvoedermiddel.Hetdoelvan
dit onderzoekisdanookomdeaanhetweidegrastestellen kwaliteitseisen,
nadat overmagnesiumennatrium reeds vele gegevens bekend geworden zijn,voor
hetgehelemacro-elementenpatroonnogverdertekunnenomschrijvenendeinvloed
vandegraslandexploitatie hieroptebestuderen.Doordevoorlichting worden
voortdurend adviezen gevraagd,diewegens gebrekaankennis onvoldoende kunnen
wordengegeven.Hetvraagstukdermineralenisniet slechtseenkwestievangehaltenenhunverhoudingen,maarwordt gecompliceerd,doordat zoweldetotaalopnameaanversgrasalsdebenuttingvansommigemineralenweer samenhangen
metaardengroeiwijzevanhetgras, terwijldeze factoren elkaarookbijde
grasverwerking doorhetdiermeerofminder sterkbeïnvloeden.Eenvolgende
complicatie,dieaandacht heeft,isdesoms overmatigemineralentoevoeraan
de grondviaaangekocht krachtvoer enzijnmineraleninhoud,endetoevoeging
vanongewenste elementenbijhetgebruikvano.a.rioolslib voorbemesting.
Samenmetdeafdeling ZoötechniekvandeRijksuniversiteitteUtrecht zalstudiewordengemaaktvannitrietvergiftiging bijrundereninafhankelijkheidvan
de grassamenstelling.
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Proj.nr.421 Deinvloedvandegraslandexploitatie ophetmineralennatroon
inhetvoedselvanweidend vee,stieciaalwatbetreftdevoorzieningmetmacro-elementen
Proj.nr.465 Dehoedanigheid endesamenstellingvanruwvoer inrelatiemet
hetoptredenvannitraatvergiftiging bijrundvee
Proj.nr.466 Accumulatievanzwaremetaleningraslandplantenendeeventuelegevolgen daarvanvoorhetvee.
GEDRAGVAN PLANTEN IN DE GRASMAT

ir.A.Sonneveld,ir.G.C.Ennik, ing.A.Kleinendorst
Overhetverdwijnenvanindividuen,vantypenensoms helesoortenuit
eenplantendek zijndoorveldecologisch onderzoek ineenaantal situatieswel
aanwijzigingenverkregen,hoedeteruggangendevervanging door individuen
van andere typenofsoortendoorbepaalde omstandigheden indehand gewerkt
worden.
Hetmechanismedatindividuentegronderichtisonvoldoendebestudeerd.DikwijIsontbrekenaandeinverdrukking komendeplanten specifiekegebrekskenmerken. Storingen indehergroeinaontbladerenenhetverneinenvandezestoringenkrijgen experimentele aandacht.
Als onderdeelvaneenstudievanbepaaldeproblemenonveldecologischgebied,dieeengevolg kunnen zijnvanzeer gevarieerde landbouwkundige ofnietlandbouwkundige exploitatievormen,wordt onderzoekverricht naardeinvloed
vanmaairegimesenbemestingsniveaus ophetgedragvangrasvormenmetuiteenlopendepersistentie.Meer inzichtiswenselijk inhetmechanisme,waarvande
planten zichbedienenbijhetbereikenvaneenzeker aandeel indevegetatie
enbijhetleverenvanhunspecifiekproduktie-aandeel.Geletwordtopdevegetatieve groeienuitbreiding (spruitvorming)derplantenenopdestructuur
dervegetatieve delen,verderopdeinvloedvanvelerlei uitwendige omstandighedenopdeinductieenrealisatievandeorganenvoor generatieve vermeerderingendaarmeeopdehele gebruikscyclus.
Proj.nr.459 Tegengaanvanonvoldoende zodesluitingnahetoogstenvangras
Proj.nr.464 Mogelijkhedenomdegebruikscyclusvangrassenteregelen.
DE GEAARDHEIDVAN GRAS EN HET VOEDINGSNIVEAU VAN WEIDEND VEE

Ir.A.Sonneveld
Van jaartotjaar zowelalsbinnenéénweideseizoen kunnen duidelijke
verschillen optredenindegewichtstoenamevanweidende schanenenrunderen
ofvanopstalmetvers gras gevoerde dieren.Opintensief geëxploiteerd
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grasland lijkendeverschillen grotertezijndanopextensief gebruiktweiland.
Dehoedanigheidvanhetgras,o.a.tengevolgevandeheersende weersomstandigheden,evenalsdegeringemogelijkheid ombij intensieve weide-exploitatie selectieftegrazen,spelenmogelijkeenrol.Hetonderzoek iseroD gericht
meertewetentekomen omtrentdefactorendiededieren ertoebrengenvaneen
bepaald grasgewasmeerofminder optenemen.
Bij jonge dierenbegunstigthetintensiefbeweidenvanzwaarbemest graslanddevoorwaardenvoorhetvolbrengenvandelevenscyclusvanmaag-darmparasietensterk.Inverband hiermeeworden gegevens over exploitatievormenvan
zwaarbemest grasland,waarbijderisico'stengevolgevandezeparasietenzoveelmogelijk wordenbeperkt,metelkaarvergeleken.
Proj.nr.395 Degeaardheidvangrasenhetvoedingsniveauvanweidendvee
INTERNE RELATIEF IN DE PLANT IN VERBAND MET HAAR PRODUKTIE; VEZELVORMING

dr.B.W.Veen,ing. A.Kleinendorst
Getrachtwordteeninzichttekrijgenindewijzewaarophetbovengrondse
milieuenondergrondse milieufactorendegrootteendemorfologievanhetwortelstelselbeïnvloeden.Tevenswordtdeinvloed bestudeerdvanverschillenin
wortelgrootte enwortelmorfologieopdefysiologische activiteitvanhetWortelstelsel,waarvooreenopstelling isontwikkeld waarmeedeopnamevanN0_,
K ,water enzuurstof alsmededewortel-enspruitgroei enveranderingenin
pHvandevoedingsoplossing continu kunnenwordenvervolgd.Ophaarbeurt
heeftdewortelactiviteit weer invloedophetverloopvanhetproduktieproces
endestofverdeling.
Eenonvolkomenheid inderelatie tussenondergrondseenbovengrondse delen
diebestaatbijCox'sO.P. appelbomen,geëntopdezwakgroeiende onderstammen
M9ofM26istevens onderwerpvanstudie,waarbijvooralnaardeinternebeïnvloedingvandewortelgroeiwordt gekeken.
De invloedendiede"kwaliteit"vandevezelige fractievanplantenmateriaal
bepalenwordenbestudeerdviaanatomische-entreksterktemetingenbij gras,
terwijl inverbandmetlegeringsgevoeligheid vanvlasderelatie tussenvezelgehalteenmechanische buigweerstandvandestengelwordt gemeten.
Belemmeringenbijhetverkrijgenvanwater doordeplant hebbeneenbelangrijke invloedopgroeienontwikkeling. Doorhetgelijktijdig metenvan
degroeisnelheid enhetwatergehaltevanplantenorganenbijverschillendeomstandigheden (plaatselijkverschillende temperaturen,verschillende zuigspanningvanhetwortelmilieu),wordthetverband tussenwatergehalte engroei
evenalsdeaanpassingvandeplantaansub-optimalewatergehalten bestudeerd.
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Inhetkadervanhetonderzoekaanhoudbaarheidvansnijbloemenwaarin
instituten,proefstations enafdelingenvandeLHsamenwerkenwordthetverband tussenhoudbaarheid enwatergehalte bestudeerd.
Proj.nr.433 Debetekenisvandeinteractievanbovengrondse enondergrondse
milieufactoren voordefysiologischeactiviteit endemorfologievanplanten
Proj.nr.434 Fysiologische enanatomische aspectenvandevormingvanvezeligebestanddeleninplanten
Proj.nr.435 Deinvloedvanuitwendige omstandighedenO Ddegroeivanplantenviadewaterhuishouding.
OPNAME VAN BODEMELEMENTEN DOOR EN OPTIMALE SAMENSTELLING

VAN GRAS

ir.P.deVries
Bijhetweidendveedoen zichvaakverschijnselen voor,dieinverband
wordengebrachtmetdeminerale samenstellingvanhetweidegras.Eenstudie
wordt gemaaktvandesamenhang tussendebemesting (eventueel bemestingstoestandvandebodem),demineralenopnamevandebovengrondse delen,hetdrooggewichtvandezedelen,degrassoortendegroeiduur (eventueelhetontwikkelingsstadium).Hierbijwordtdedoordebovengrondse delenopgenomenhoeveelheidmineralenalsprimaire factorbeschouwd enhetgehalte afgeleid gedacht
uitdroogtegewichtenmineralenouname.Metbehulpvanderesultatenvandit
onderzoekwordt gezochtnaarpraktischemaatregelenomeenzogrootmogelijke
hoeveelheid grasvoorttebrengenvaneengoede samenstellingofommethet
gewaseenscheeftrekkenvandevoedingstoestand vandegrond (b.v.metovermaatmest)tevermijden.
Een onderzoekmeteenenigszins fundamentelebenaderingwordt verricht
naardevariabelenbijdekalivoorzieningvangras.Ditzalgeschiedenaande
handvanuitkomstenvaneenjarigeproefveldenenpotproevenmetopklimmende
kaligiftenenverschillende groeisnelheden.
Proj.nr.411 Variabelenbijdekalivoorzieningvangras
Proj.nr.463 Kaliumvoorziening,groeifase,opbrengstenmineraleninhoud
vanweidegras.

II.AFDELING ONKRUIDONDERZOEK
hoofd.dr.ir.W.vanderZweep
Dedienende functiebijwerk elders,diedeafdeling naast haar onderzoek taakheeft,bestaatuitinstructieenvoorlichting overonderwerpenO Dhet
gebiedvandeonkruidbestrijding,waarvoor geregeld eenberoer)gedaanwordtO D
de stafvandeafdeling.Hetbetreft vragenoverb.v. srxiittechnischeonderwerpen, sommigevanzodanigeaarddatdaarover experimentelewaarnemingen nodig
zijn,alsmedeverzoekenterbevorderingvanontwikkelingen inwarmere landen.
Voorditlaatste doelwordtookmeermalenhulpterplaatse geboden.
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN GROEIREMMERS,SPECIAAL BIJ GRASSEN

dr.ir.J.L.P.vanOorschot,D.R.Verkerke
Indepraktijkwordtdebehoefteaanverantwoorde reguleringvandeontwikkelingvanoverblijvende grassen steeds dringender.Ditgeldt enerzijds
(zoals indegraszaadteeltenbij gazons)voorbevorderingvandejeugdgroei
opnieuw ingezaaide percelen,anderzijds (ookindegraszaadteelt,doch tevens
bijgazons,groenstroken,wegbermen,sloottaluds e.d.) voordereguleringvan
deuitstoeling,dehoogtegroeienhetschieten.Hetonderzoek heefttotdoel
denodige achtergrondkennis optebouwen doormiddelvanproefnemingenmet geschikt lijkendemiddelen.Metdezekenniskandereguleringvangenoemdeprocessendoor groeiregulatoren wordenverklaard enkunnenmogelijkheden voorhet
gebruikindepraktijkworden aangegeven.
Proj.nr.414 Beïnvloedingvandeontwikkelingvanoverblijvende grassenmet
groeiregulatoren
INVLOED VAN KLIMAATSFACTOREN OP DE WERKING VAN HERBICIDEN

ir.W.deGroot
Klimaatsfactoren hebbeneengrote invloedopdewerkingvanherbiciden.
Deze invloedkanzichvoor,tijdensennadetoedieningvanherbiciden doen
geldenenzowelbijtoepassingenvoordeopkomstalstijdensdegroeieenrol
spelen. Inditverband isvooraldeinvloedvanhetweervoordetoediening
opdetoestandvanbodemenplant onvoldoendebekend.Eendergelijke informatieisniet alleenvoorNederlandse omstandigheden,maarookvoor tropische
klimaatsgebiedenvanbelang.Uiteraard zullenookdeweersomstandigheden
tijdensennadetoepassing inhetonderzoekbetrokken dienenteworden.
Proj.nr.477 Invloedvanklimaatsfactorenopdewerkingvanherbiciden.
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INZAAI VAN GRAS- EN BERMVEGETATIES; ONKRUIDEN IN GRASVEGETATIES; ONDERHOUD
VAN GRASBERMEN

ir.M.Hoogerkamp,G.Rozenboom
De sterke intensiveringvanhetgebruikvangraslandmaakt herinzaaivakernoodzakelijkdanvroeger.Ditbrengt echterverschillende bezwarenmet
zichmee.
Onderzoek naardeoorzakenvanachteruitgang inbotanische samenstellingen
naardebijherinzaai gebruikte techniekenisdaarom gewenst.Geschiktebeheersmaatregelen kunnenwellichtdetoenamevanschadelijke grasseninproduktief grasland voorkomen,alzalbestrijding ervanmetherbiciden eveneens
nodig zijn.Voordeaanlegenhetbeheervanniet-produktieve grasvegetaties
zoalsb.v.wegbermen,sportvelden e.d.zijnanderemaatregelen nodig.
Bijdeaanleg zijnvooral erosievandegrond doorwaterenwindenookinzaaivankruideninstudie;bijhetbeheervanbestaande vegetaties wordtvooralverminderingvandemaaifrequentie onderzocht (samenwerkingLHenStudiecentrumWegenbouw).
Proj.nr.458 Aanleg enbeheervanweinig produktieve wegbermvegetaties
Proj.nr.478 Oecologie,waarderingenbestrijdingvanonkruid ingrasvegetaties
Proj.nr.479 Deinvloedvanherinzaai envaneentijdelijke akkerbouwperiodeopdeproduktiviteitvangrasland.
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN

dr.ir.J.L.P.vanOorschot,ing. M.Belksma
Aaneendiepgaande bestuderingvandewerkingvanherbicidenongewasen
onkruid envandefactorendiehierop invloeduitoefenen komtmendoorgaans
nauwelijks toe.Tochkunnentalvanveldproblemenmethuncomnlexenvanfactorendooreenbegeleidend meer fundamenteel gericht onderzoek opgelostwordenenblijkt inzicht inditfactorenspelbijdewerkingvanherbicidenen
andere groeiregulatorenwelhaast onontbeerlijk omtotveiligeenverantwoorde
toepassingentekomen.Volgensdeervaringkanmetdezekennis tevens langdurig veldonderzoekwordenbekort.
Ecologische factoren,diesamenhangenmetklimaat,grond,teelten
eigenschappenvandemiddelen,wordeninkassenenklimaatcellen onderzocht,
waarbijdefysiologischewerkingen zoveelmogelijkwordenbepaald doorkwantitatievemetingvanprocessen zoals fotosynthese,ademhaling,verdamping,
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kiemingvanzadenenz.,zowelvansoortenalsvanrassen.Verbeterdetoepassingstechnieken kunnenuitditonderzoek voortvloeien.
Proj.nr.460 Fysiologisch onderzoek inverbandmethetgebruikvanherbiciden
BEOORDELINGVAN NIEUWEHERBICIDEN

dr.ir.W.vanderZweep,ing.R.Sijtsma, ing.A.Reisier
Devoor onderzoekterbeschikking komendenieuwemiddelen dienenzosnel
mogelijkdooralleverzamelbare inlichtingenendoormiddelvanveld-enkasproevenophuneigenschappenenwaardevoordeoplossingvandeaandeorde
zijnde onkruidproblementeworden gekarakteriseerd.Uitdefysisch-chemische
eigenschappen,uitdooranderenverkregen gegevensenuitkasproevenwordt
naareen"ecologische"voorspellinghetgedragdermiddelen gestreefd.
Proj.nr.461 Beoordelingvannieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen
ONKRUIDPROBLEMEN IN AKKER- EN TUINBOUWGEWASSEN

ing. R.Sijtsma,ing.D.vanStaalduine
Indeakker-enweidebouwblijftnogsteeds behoefteaanontwikkelingen
verbeteringvanvoorhetgewas nietnadelige onkruidbestrijdingsmaatregelen.
Ondankshetreedsoverheersenvandechemische onkruidbestrijdingisdepraktijkopditgebiednognietbevredigd.Ditkomtdoorverschillende omstandigheden,waarvanerenkele genoemd kunnenworden.
De introductievannieuwe teeltenismeestal slechtsmogelijk,wanneer
de onkruidbestrijding geheelmechanischofchemischkanwordenverricht.Zo
bestaanbijdevooronsland zobelangrijk geworden graszaadteeltnogverschillendeproblemen,verbondenaandebestrijdingvangrasachtigeendicotvle
onkruiden.Ditonderzoekwordt gesteund dooreensubsidiehethetProduktschap
voor Landbouwzaaizaden.
Ineenaantal gewassen,b.v.blauwmaanzaad,koolraap,koolzaadenspinazie, isergrotebehoefteomdeonkruidbestrijding tevereenvoudigen.
Inveel gevallen zijndekostenvanchemischeofanderebestrijdingvan
onkruidennogtehoogenblijftdedrang bestaan gangbaremethodentevervangendoor goedkopere.Ditmaakthetnoodzakelijk nieuwemiddelen inverschillendegewassentebestuderen.
Inverschillende takkenvandetuinbouwwordt-inhoofdzaakbijdetuinbouwproefstations-onderzoekverricht overpraktischeproblemenbijdeonkruidbestrijding.Doorregelmatigebesprekingen binnendeSubgroep Tuinbouw
vandeCoördinatiecommissie OnkruidonderzoekTNOblijvendeonderzoekingen
bijdeverschillende teeltenvoortdurendeopelkaar afgestemd.

Voorheteigenonderzoek moet inverbandmetdeveelheidvanteeltenin
de tuinbouweenkeus gemaaktwordenuitdebelangrijkste problemen.Deonkruidbestrijding indefruitteelt,dekruidenteelt enenigebloemenzaadteeltenneemt
hierbij thansdevoornaamsteplaats in.Voordefruitteelt eninplantsoenen
wordenhierbijookbeheersmaatregeleninstudie genomen.
Proj.nr.323 Onkruidbestrijdingindetuinbouw
Proj.nr.462 Onkruidbestrijdingindiverse akkerbouwteelten
BODEMKUNDIGE ASPECTEN VAN DE CHEMISCHEONKRUIDBESTRIJDING

ir.R.Zandvoort (PD),ing.A.Reisier
Ter bestuderingvandeconsequentiesvanbodemtoepassingenvanherbiciden
voorhetproduktievermogenvandegrondenvooro.a.waterwingebieden,worden
vaneenaantalbelangrijke herbicidenviabiologischeeneventueel anderetoetsengegevensverzameld overdeinteractie tussenhetmiddelendegrondsoorten
enoverdeverdwijning ervanuitdeze gronden.Deinvloedvanlateregrondbewerking dienthierbij tewordenbetrokken.
Proj.nr.474 Bodemkundigeaspectenvandechemische onkruidbestrijding
BESTUDERING VAN ZOETWATERGEMEENSCHAPPEN; PROBLEMEN MET WATERPLANTEN

drs. J.C.J.vanZon,G.Goodijk,B.J.Hoogers,G.Rozenboom
Bijdebestrijdingvanonkruideninenlangswatergangenbestaateengrotebehoefteaanvereenvoudiging enverbeteringvandetotnutoegevolgdemethoden.Voorhetgehele gebied geldtdattegendebestrijding bezwaren bestaan
van economischeaardenuiteenoogpunt-van doeltreffendheid enveiligheid.
Dooreenvoortdurendeverhogingvandearbeidslonen isereensterkerwordende
neiging chemischeprodukteninteschakelenbijookdezevormenvanonkruidbestrijding.Deveelzijdige consequentiesvandeze ingrepenvereisendatzijuitvoerig gedektwordendooronderzoekervaringen.Ditvoorkomtdatmenindepraktijkdeonkruidenoponverantwoordewijzemetchemischemiddelen gaatbestrijden.
Het onderzoekopditgebiedvormtdebasisvoordedoordewetvereiste
beoordelingderaandetoepassingenverbondenveelzijdige consequentiesen
voordeadvisering doordaartoe bevoegde instanties.
Debelanghebbendenderhierbijbetrokken zeeruiteenlonende kringenmoeten zichgesteundweten dooreenzorgvuldige bestuderingvanhetgedragvan
onkruidbestrijdingsmiddelen inhetwaterendedaarinvoorkomende organismen,
zodatdedoeltreffendheidvandetoepassingen gewaarborgd isendeaande
toepassingenvoorderden eventueelverbonden risico's onderkend zijn.Voor
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enige inaanmerking komende herbicidenwordenviabiologischeeneventueel
andere toetsen gegevens verzameld overdeverdwijning ervanuitslootwateren
mogelijke ophoping inanderecomponentenvanhetwaterigemilieu.
Bijdeslootvegetaties bestaat,meernogdanbijgraslandenakkeronkruidbegroeiingen,belangstelling voordeseizoenaspecten.Vooreengoed beheervan
watergangen iskennisvanhetgroeiritmevandewaterplantbegroeiingenvangrotebetekenis.Inverbandmetdebeschrijvingvandezebegroeiingen enhunrol
bijhetonderhoudenvandehele levensgemeenschap inhetwaterwordtookaandachtaanwieren,diatomeënenzoöplankton besteed.Zokanhetonderzoekook
worden gerichtopdeconsequentiesvandewaterplantbestrijding voordevisserijennatuurbescherming, terwijlookgevolgenvanmilieuwijzigingenofvan
b.v.bemesting invisvijvers ermeeaanhetlicht gebracht kunnenworden.Er
wordtnaar gestreefdomvoorhetwaterigemilieueennogbredere,dynamische
beschouwingswijzeopecosysteembasis optebouwen,waarmeemisschienookbijdragengeleverd kunnenwordenaanbeschouwingen overdeaanwezigheidvananderevreemde stoffen (bestrijdingsmiddelen,wasmiddelen,andere eutrofiërende
stoffen)inwater.
Proj.nr.455 Hetbeheervanwatervegetaties endeconsequenties daarvan
Proj.nr.456 Dynamiekvanlevensgemeenschappen inhetzoetewaterendeinvloedvanmilieustoringen daarop
III. AFDELING FYSIOLOGIEENECOLOGIE
hoofd dr.Th.Alberda
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN PRODUKTIEFACTOREN; MAXIMALE PRODUKTIE

dr.Th.Alberda,drs.K.B.A. Bodlaender,W.Louwerse,ing.L.Sibma
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvanklimaatsfactorenondevoornaamste
graslandplanten worden dezeplantenveelzijdig onderzocht.Behalveaandegroei
(gewichtstoename,lengtegroei)enderelatieve groei,wordt aandachtbesteed
aandeontwikkeling (uitstoeling,bloei),aandechemische samenstelling
(voornamelijk oplosbare koolhydratenenorganischeenanorganische stikstofverbindingen)enaandeanatomischebouw,inhetbijzonderdebladstructuur.
Het onderzoek overdeafzonderlijke klimaatsfactorenwordt uitgevoerd
inhetfytotron.Dezeuitkomstenworden getoetstaanveranderingen inontwikkeling enchemische samenstelling, zoalsdieondernatuurlijke omstandighedengedurendehetseizoenoptreden,alsmedeaandemeteenrijdendeinstallatievoor fotosynthesemetingenverkregen cijfers over CCL-vastleggingen
-vorming.
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De onderwerpendie thans speciaaldeaandacht krijgen zijn:
a.de invloed vande temperatuur ende instraling orjdeontwikkeling ende
droge-stofproduktie
b.de invloedvanbeschikbaarheid vanwater,omvangvande transpiratie ende
aanwezigheid vanvoedingselementen opvoederproduktie enbeweidingsmogelijkheden onderaride omstandigheden
c.hetvergelijkenvanhetverband tussen lichtintensiteit enfotosynthesesnelheid bij eenaantalplantesoorten,o.a. inverbandmet de leeftijd van
het blad
d. hetbestuderenvan factorendiede ruimtelijke opbouw,deproduktie ende
chemische samenstelling vande opeenvolgende sneden teveldebeïnvloeden.
Daarbijwordt inhetbijzonder gezochtnaarverklaringen voorhet snel tot
stilstand komenvandeproduktievan eengesloten zode ineen gevorderd
groeistadium
e.demogelijkheden ombij hogeproduktiedebestebenutting vanmineralen en
gewasbeschermingsmiddelen teverkrijgen.
Hetonderzoek onderbvormt eendoorde Dir.Int.Techn.Hult)bekostigd
deelvan een insamenwerking met Israëlische onderzoekers uitgevoerd onderzoek
naar voederwinning indroge streken.
Het onderdgenoemdeonderzoekwordt medemogelijk gemaakt doorde steun
van de stikstofmeststoffenindustrie,verleend viade Commissie vanBijstand in
zakeStikstofonderzoekAW-TNO.
Proj.nr.420 Vergelijkend onderzoekaanplanten engewassennaar factorendie
deproduktiesnelheid beïnvloeden
Proj. nr.426 Bepaling vandevariatievan de fotosynthese-,resüiratie- en
transporatiesnelheden vanhele planten
Proj.nr.436 Onderzoek naar eenverhoogdebenutting vanmineralen engewasbeschermingsmiddelen
Proj.nr.443 Onderzoek naarde samenhang tussen fotosynthese,structuur en
produktie tijdens de groeivan een grasgewas
Proj.nr.454 Dewerkelijke enmogelijkeproduktie vangrasachtige gewassen
inaride gebieden
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GROEIBEINVLOEDENDE MIDDELEN, BLADVEROUDERING EN KLIMAATSFACTOREN, o.a.

BIJ DE

AARDAPPEL, DE MAIS EN HET VLAS

drs. K.B.A.Bodlaender,ing.J.Marinus
Erzalonderzochtwordenwelke factoren (pootgoed,milieu-omstandigheden,
teeltmaatregelen)deknolzettingvanaardappelen beïnvloedenenhetaantal
knollenperplantbepalen.Inverbandhiermee zalheteffectvanknolzetting
enknolgroeiopdeknolsortering bestudeerdworden.
De invloedvandegrondtemperatuuropdeontwikkelingvanaardappelplantenzalworden onderzochtmetspeciale aandachtvoor groeienfunctievanhet
wortelstelsel (insamenwerkingmetdr.Veen).
Het effectvanhergroeivanhetloofopdeknolgroeivanaardappelenzal
wordennagegaaninproevenmetperiodieke resp.eenmaligeoverbemestingen.
Hierbij zullenbehalvebepalingenvandedroge-stofproduktieen-distributie
ookmetingenvanassimilatieenademhalingvanaardappelgewassenmetenzonder
hergroeiverrichtworden.
De invloedvangroeiregulerende stoffenopdeontwikkeling enstructuur
van enkele gewassen zalinenkeleproevennaderworden geanalyseerdmetbehulp
vanmorphologische enanatomischewaarnemingen,chemischebepalingen, enz.;
inmodelproeven zalhetlegeringsverschijnsel wordennagebootst enbestudeerd.
Bij aardappelenwordt doortoedieningvangroeiregulerende stoffeneengewijzigdedroge-stofproduktie,hetverhinderenvanlegeringeneengewijzigde
knolsortering nagestreefd,bijvlashetverhinderenvanlegeringbijeen
zwaargewasenhetversterkenvandebloei.Bijbietenzalheteffectvanenkelemiddelenopdehergroeivanhetloofnagegaanworden.
Proj.nr.472 Ontwikkelingsfysiologisch enecologisch onderzoekbijaardappelen
Proj.nr.473 Deinvloedvangroeiregulerende stoffenO Pontwikkelingen
structuurvanenkele gewassen
GROEIBETNVLOEDENDE MIDDELEN, GROEI-ANALYSE EN PRODUKTIVITEITSKENMERKEN BIJ
GRANENEN ENKELE ANDERE GEWASSEN

dr.ir.G.Dantuma,ir.Th.A.Hartman,ir.N.M.deVos,ing. H.D.GmeligMevling,R.F.Hoogland,J.A.KleinHuize
Hetklimaatsonderzoekvanexperimentele aard omvatalspuntenvanstudie:
dehitteschadeendeverdelingvanstof overdeorganenvandeplant.Ook
wordt studie gemaaktvanfysiologischeenecologische produktiviteitskenmerkenvangranentendienstevandegraanveredeling waarbijheteromgaatde
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eigenschappen te formulerendieaan graanras geschiktmakenvoor eenbepaald
ecologisch gebied,anderzijds omdevoordeveredeling gemakkelijkst bruikbare
maatstaven teachterhalen.Als onderdeel hiervanheeft deverplaatsing vanassimilaten inde graanplant,waardoor o.a.het tempovankorrelvulling wordt
bepaald,aandacht.Dit gedeeltevanhetwerkprogramma aangranenwordt door
hetNederlands Graancentrumfinancieel gesteund.
Eentoepasselijkebeschrijving vande invloed der factorendiedeontwikkeling endeplantvormbepalen,ontbreekt.Daarvoorwordt studie gemaakt van
derelatie tussendeverschillende organenvandeplant,alsmedede aar-of
pluimvorming,hetverschijningsritme endebetekenisvan deze verschijnselen
voordeopbrengstvan gewassen.Ook dewerkingvan groeiregulatoren enhetoptredenvanrasverschillenworden indebeschouwingen betrokken.
Vandiverse zaadleverende gewassen,dieop zichzelfvoldoende produktief
zijn,ontbreekt het inzicht inhetproduktiepatroon en inhetnaarverhouding
tegenvallenvande zaadproduktie.Van o.a.veldboon, zonnebloem enkoolzaad
wordt hetproduktiepatroon ondervariabele teeltomstandighedenbestudeerd.
Proj.nr. 425 Verplaatsing vanassimilaten indeplant
Proj.nr. 417 Ontwikkelingsfysiologisch onderzoek bij granen
Proj.nr.453 Produktiemogelijkhedenvan enkele eiwit-enoliehoudende zaadgewassen
Proj.nr.457 Vergelijkend onderzoeknaar fysiologische enecologischeproduktiviteitskenmerkenvan granenenenkeleandere zaadgewassen
WATERHUISHOUDING VAN GEWASSEN

ing. H.D.J. vanHeemst
Erwordt gewerktaan eenrekenprogramma,dat zalkunnendienenommet een
minimumaanbepalingen inhetveldhetverloopvanalle waterhuishoudkundige
grootheden teberekenen opgrondvanroutine-weergegevens eneen globaleopgavevandeontwikkeling vanhet aanwezige gewas.Voorhet toetsenvanhet
programma inelk stadiumvan zijnopbouwdienen gegevens vanhet gebied der
Leerinkbeek (Achterhoek)ende Rottegatspolder.
Een gevondenaanduiding dathet groeitype vande graanplant (o.a.de lengtevandepluim- ofaarsteel inverhouding totde totalehalmlengte) verband
houdtmetdebestandheid tegendroogte,wordt aaneen aantal graansoortengetoetst.Daarbijworden ookfysiologische ingrepen tebaat genomen omdegenoemdeverhouding opzettelijk tebeïnvloeden.
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Proj.nr.404 Dynamische simulatievandewaterhuishoudingvangewassen
Proj.nr.451 Eigenschappenvangranenmetbetrekking tothundroogteresistentie
THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE

prof.dr.ir.C.T.deWit,ing.L.Sibma
Bijhetoplossenvanteeltproblemenishetinsommige gevallenmogelijk
ompraktisch georiënteerde, theoretische beschouwingentegeven,diebestaande
ervaringenenexperimentele gegevens samenvattenenalsleidraad dienenbij
hetvaststellenvanteeltmaatregelenenhetdoenvanonderzoek.
Uitgaandevanhettotnutoeverrichte onderzoek betreffende concurrentie
enstandruimte binneneenpopulatieenbetreffende potentiële produktiesvan
gewasoppervlakken zalindekomende tijdvooral aandachtbesteedwordenaan
de schattingvangewasopbrengsteninhetveldopbasisvaningeconditioneerde
omstandigheden verzamelde gegevens.Derekenautomaatzalsteedsmeer diensten
gaanbewijzenbijhetberekenenvangewaskenmerkenengeschatte gewasopbrengstenvooruiteenlopende patronenvangewasopbouwengroei-omstandigheden.
Debedoeling isopdezewijze inzichttekrijgeninderelatieve belangrijkheidvandevelegroeifactoren.Ditwerk gebeurt insamenwerkingmetdr.Alberdf
enmedewerkersvandeLandbouwhogeschool (dr.F.W.T. PenningdeVries,
ir.J.Goudriaan),terwijl overlegmetvakgenoteninIsraëlplaatsvindtten
dienstevanderuwvoederwinning inwarme,droge gebieden (zieproj.nr. 454).
Proj.nr.424 Simulerenvandegroeivanplantenengewassen
IV.AFDELING SCHEIKUNDE
hoofd drs.N.Vertregt
ONDERZOEK VAN MONSTERS; ANALYTISCH-CHEMISCHE BEGELEIDING VAN ONDERZOEK

drs.N.Vertregt,mw.drs.J.M.Braber,mw.H.A.Sonneveld,O.C. Spoelstra
Chemische analysestenbehoevevanIBS-onderzoekingenenvanonderzoek
datinsamenwerkingmetandere institutenwordt uitgevoerd vragen doorde
telkenswisselende vraagstellingen entoenemende specialisatievanhetonderzoekvoortdurende aandacht,ookwatbetrefthetbereikenvanuitkomsten
diestriktvergelijkbaar zijnmetdedoor andere laboratoriainbinnen-en
buitenlandverkregen gegevens.Onderzoek zalwordenuitgevoerdomdeinterpretatiemogelijkhedenvandeanalyseuitkomsten tevergroten.Inditverband
zullendereservekoolhydraten inboon,tulpentarwenaderworden gekarak-
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teriseerd.Hetonderzoeknaardeontwikkelingvanstankcomponenten tijdens
debewaringvandrijfmest zalwordenvoortgezet,terwijlookdesamenwerking
bijdeuitvoeringeninterpretatievandeanalyse-uitkomstentenbehoevevan
hetnitrietvergiftigingsonderzoek zalwordenvoortgezet.Tenbehoevevanhet
onderzoekaanzusterinstitutenworden gespecialiseerde,eldersmoeilijk uitvoerbare analysesverricht.
Proj.431 Chemisch-analytische begeleidingvanonderzoek
BENUTTING VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE SAMENSTELLING VAN
GEWASSEN

dr. W. Dijkshoorn,J.E.M.Lampe
Het onderzoek isgerichtophetopnamepatroonvanzware metaalkationen
door gewassenendeinvloedvandeze ionenopdegroeivanhetgewas.
Proj.nr.430 Interpretatievangewasanalyse-uitkomsten
BIOCHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE PRODUKTIE IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN
OOGSTPRODUKTEN

drs.N.Vertregt,mw.drs.J.M.Braber,
raw.
E.G.Pannebakker,G.W.vandeBorn
Ineenaantalplantesoorten zalhetmetabolismevandeniet structuurgebondenkoolhydratennaderworden onderzocht,metalsdoeleengedetailleerder
beeldtekrijgenvandeaardendefunctievandeinverschillendeplantesoorten aanwezig koolhydraten.
Tervermeerderingvanhetinzicht indeprocessendiebijhetverouderen
vanplanten optredenzaldeperoxidase-activiteit indebladerenvaneenaantalplantesoorten tijdenshetverouderingsproces systematischwordengemeten.
Proj.nr.432 Analytisch-chemisch onderzoek naardeomzettingenmobiliteit
vankoolhydraten tijdensdeontwikkelingvandeplant
Proj.nr.448 Veranderingen indeproteïnenvanbladerenbijhetouderworden
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V.AFDELING VEGETATIEKÜNDIG ONDERZOEK
hoofd ir.Th.A.deBoer
Uitdeonderzoektaakvandeze afdeling vloeiteenondersteunende functie
voortvoor ander speurwerk.Zowordtdebotanische samenstellingvangrasbestandendoorbemonsteringenanalyseofdoorwaarneming inhetveldvastgesteldtenbehoevevanandere IBS-afdelingen,andere instellingenenvoorlichtingsorganen.Tevenswordt instructie gegeveninhetonderscheidenvan
allerleiplanten.
EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE

dr.ir.J.P.vandenBergh,drs.M.J.M.Oomes,W.Th.Elberse
Terverkrijgingvaninzicht inoorzaakenprocesvangewensteenongewensteveranderingen indefloristische samenstellingvangrasland-enandere
kortevegetatieswordt onderzoek gedaanmetbehulüvanwatercultures,Dot-en
vakkenproevenmetafzonderlijke taxaeneenvoudigemengsels daarvan,meestin
kassenenklimaatkamers,maarookbuiten.Opdezewijzewerdenreeds enige
ecologische gedragingenvansoortenbenedens ondervormen getoetstenverklaard
enwordtdewezenlijkeplantensociologische factor concurrentie verderbestudeerd.Hetgevenvancausaleverklaringenvaninhetveldwaargenomenverschijnselenbijtezamengroeiende graslandplanten staatindekomende tijd
voorop,waarbijookdeproduktiviteitvanmengselsvergelekenwordtmetdie
vanmonoculturen.Vandeze laatstewordt tevens bestudeerdhoezekunnenworden
gehandhaafd.
Derelatievandekiemingenvestigingvaneenaantalnlantesoortenenerzijdseneenkeusuithetcomplexvanmilieufactoren (opnervlakte-structuur,
dichtheid,waterhuishouding,humusgehalte, zuurgraadenmicroklimaat)anderzijds,wordtonderzocht.Hetonderzoekkanleidentoteenaantal praktische
uitsprakenoverdeaanlegenhetbeheervanbegroeiingenvoor uiteenloDende
doeleinden.
Proj.nr.423 Onderzoek naardefloristische stabiliteitvanbegroeiingen
Proj.nr.442 Kiemingvanzadenenvestigingvankienrolantenonzandlichamen
enandere terreinenmetextrememilieu-omstandigheden
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SAMENSTELLING, CLASSIFICATIE,

KARTERING EN GEBRUIKSWAARDE VAN GRASLAND EN

ANDERE KORTE VEGETATIES

ir.Th.A.deBoer,ing.H.H.deGooyer,H.J.Altena
Voor landinrichtingsplannen enruilverkavelingstaxaties worden gegevens
verzameld overdeactueleenpotentiële gebruikswaardevanbodem+veeetatie
voor landbouwkundigeenniet-landbouwkundigebestemmingenvanterreinen,
doorgaans indevormvangraslandvegetatiekarteringen.Zulkekarteringen zijn
ookwaardevolle hulpmiddelenbijvaststellingofvoorspellingvanschadeaan
landbouwkundigofanderszins gebruikt grasland rondombouwoutten,kanalisatiewerken e.d., alsmedebijhetopstellenvanbeheersplannenvoordiverse reservaatvormenensporttereinen.
Proj.nr.445 Opdracht-enstudiekarteringenvankorte vegetaties
Proj.nr.108.41 (Stiboka-IBS)Onderzoeknaarhetverband tussen bodemgesteldheidendeaanleg-enonderhoudskostenendebespeelbaarheid
van sportvelden
WAARDEBEPALENDE EIGENSCHAPPEN VAN DE GEBRUIKSWAARDE VAN GRASLAND

ir.Th.A.deBoer,T.vanSteenbergen
Voorhetaangevenvandegeschiktheidofgebruikswaardemoetenwaardebepalende eigenschappen,zoalsproduktie,voederkwaliteit,gedragbij betredingendraagkrachtvandezodeuer aangetroffenvegetatie-eenheid,bekend
zijn.Dezeeigenschappenwordendaaromdoorproevenenwaarnemingenvastgesteld,waarbijeendoelmatige keuzevanbodem-envegetatietynehetmogelijk
moetmakenominsamenwerkingmetdeStichtingvoor Bodemkarteringdeverkregenkennisteveralgemenen.
Behalvedevoordegebruikswaardebeperkende factoren,dievoortkomen
uitdeopbouwvanhetbodemprofielendehydrologische gesteldheidter
plaatse,wordt studie gemaaktvananderebeperkende factoren zoalshoutwallen.
Deverkregen kenniswordt toegepastbijhetopstellenvanbedrijfsmodellenmetbeperkingen inhetgraslandgebruikenbijdeevaluatievangraslandvegetatiekaarten.
Proj.nr.446 Eigenschappenonderzoek vangraslandenmetlandbouwkundig
gebruik
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BEHEERSONDERZOEK VAN GRASLANDEN MET BEPERKTE EN NIET-LANDBOUWKU'-DIGE DOELSTELLINGEN

drs. M.J.M. Oomes,H.Mooi
Omschakelingvanintensief gebruikte landbouwterreinennaareenOÜ andere
doeleinden gerichte grasachtigebegroeiing komt geregeld aandeordeenzal
nogveelvuldiger worden.Terwille daarvan iskennisnodig overhetverkrijgen
vanbotanisch interessantevegetaties inbv.natuurterreinenofinlandschapsreservaten.Ookmoet advies gegevenwordenvooreenjuistbeheervandergelijkeenandere kortevegetatiesbijzolaagmogelijke kosten.Voorditdoel
zijnenzulleneenaantalproevenworden aangelegd.
Proj.nr.447 Beheersonderzoekvangraslandenmetbeperkteenniet-landbouwkundige doelstellingen
ONDERZOEK NAAR DE TERUGGANG VAN DE GEBRUIKSWAARDE VAN PRODUKTIEVE GRASLANDVEGETATIES

ing. H.H.deGooijer
Bijditonderzoek ligthetaccentopdefactorendiebijdehuidige
gebruikswijzenvanproduktief grasland schadeaandegrasmat kunnen teweegbrengen.Hierbij ishetdoelnategaanhoedediverseplantesoorten inde
grasmat reagerenenhoehetverloopvandefloristische samenstelling ende
produktie is.Door experimenteel onderzoek inhetveldenindekaswordt
vastgesteldhoedeinvloedvanwieldrukenberijdingsfrequentie OD genoemde
factorenvandegrasmat is.Daarnaastwordt aandachtbesteedaandeinvloed
opdegrasmatvanverbranding door urineenvanverstikking door organische
meststoffenenafgemaaid gras.
Proj.nr.469 Oorzaakenprocesvanteruggang inkwaliteitenopbrengstvan
produktieve graslandvegetaties
ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN MODERNE WAARNEMINGSTECHNIEKEN
OP AFSTAND TER VASTSTELLING VAN AARD EN TOESTAND VAN BEGROEIINGEN

ir.Th.A.deBoer,ir.H.W.J.vanKasteren (NIWARS)
Onder invloedvanderuimtevaart zijnernieuwe techniekenvoorhandenom
langs foto-electronischewegvanuitvliegtuigenverschijnselenaanhetaardoppervlak,b.v.begroeiingsverschillen,vastteleggen.Eenkenmerk hierbij
is,datditinnauwegolflengtebandenvanhetlichtenandere delenvanhet
elektromagnetisch spectrummogelijk is.Omdeverwachtingswaardevande
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onderscheidingsmogelijkhedentekunnen toetsenwordt onderzoekverricht naar
de invloedvanaard,groeistadiumengezondheidstoestandvanplantendekken,
instralingshoek enkijkrichting en-hoekopdereflectievanlicht (zichtbaareninfrarood)innauwe golflengtebanden.Ditgebeurtmetapparatuur
(spectrometer,radarinstallatie),diebijproefvelden isoptestellen.
Incidenteelzalditvanuit vliegtuigen getoetstworden.
Proj.nr.468 Onderzoeknaardereflectievaningestraalde energievan
diverse golflengten door begroeiingen
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
hoofd dr.ir.J.Doeksen
BIOLOGISCHE

COMPONENTEN VAN DE GROND

dr.ir.J.Doeksen
Deactiviteitenvanregenwormen zullenverder inhetademhalingsapuaraat
worden vervolgd.
Indeopgestelde containerszaldeinvloedvantemperatuurenhetalof
nietverwijderenvangasvormige reactieproduktenopdebezinkbaarheid enafbraakwordennagegaan.
Daarnaastworden analysemethodenvandebelangrijkste bepalingen verder
kritischbekekenenpassendewerkwijzenvoorbepalingvandestankcomponenten
gezochtenzonodigaandespeciale omstandigheden aangepast.
Proj.nr.452 Biologische activiteit indegrond
Proj.nr.476 Onderzoek naarmogelijkhedentotverbeteringvandebiologische
afbraakvanmestengier.
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