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1.Algemeengedeelte
Bes_tu_ursmutaties
Wegenshetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijd tradde
HeerIr.J,Windafalsbestuurslid. Totzijnopvolgerwerd"benoemdDr.Ir.
G.J.Vervelde,DirecteurvanhetInstituutvoorBiologisch enScheikundig
OnderzoekvanLandbouwgewassen teWageningen.

Personaelsaangelegenheden
Depersoneelsformatie vanhetCentrummocht in 1960eentotaalvan
15personenbedragen.Deoorspronkelijkvoorgenomenuitbreiding vande
stafmet tweewetenschappelijkeambtenaren, tweeanalisten enééntuinman
konslechtsgedeeltelijk tenuitvoerwordengebracht.
Vande tweeformatieplaatsenvoorwetenschappelijkemedewerkerswerd
ééngereserveerd gehoudenvoorMej.S.deBoer.Daarvoorde tweedeplaats
geengeschikte onderzoekergevondenkonwordenwerddezeplaatsgebruikt
voordeaanstelling vandeHeerP.Brouwer tothoofdassistent.Tot 1december I960wasdeHeerP.BrouwerindienstvanT.N.C,enbijhetCentrum
gedetacheerd.
Indeandereformatieplaatsenwerdenper 1januari 1960deanalisten
C.Pi.VonkenJ.Swartende tuinmanW.F.A.Fintelmanbenoemd.DeHeerVonk
isbehulpzaam bijhetwerkvanDr.vanDies terwijldeHeerSwartbij
Dr.Bruinsmawerkzaam is.Doorhetwerkvandezemedewerkersheefthet
onderzoek eengewaardeerde steunontvangen.
DeHeerFintelmanwerd inhoofdzaakbelastmet tuinwerkzaamheden,
waarbijhijinhetafgelopen jaargoededienstenbewezenheeftbijdeopzetvaneenproefveld voorDr.Bruinsma enbijhetuitzetten eninplanten
vaneenkleineboomgaard diebedoeld isomhetmateriaal televerenvoor
fysiologisch onderzoek opvruchtbomen.

Huisvesting
Dehuisvesting vanhet Centrum stelthetpersoneel,bijwijzevan
spreken,dagelijksvoorproblemen omdatallekamersovervol zijn.Ookhet
ontbrekenvangoedegeoutilleerde experimenteerruimten (kamersmetregelbare temperatuur enz.)stelthinderlijkebeperkingenaanhetonderzoeken
werkt zeerbelemmerend opdeaanstelling vanonderzoekers.

~4Het strekte evenwel totvoldoening,datgedurende hetafgelopen jaar
metdebouwvande twee,reedsbijdeopzetvanhetbestaandegebouwgeprojecteerdes kassenbegonnenkonworden.Devoorstegedeelten vandeze
kassen zullen voorlopig totwerkkamers ingerichtwordenzodat,inafwachtingvanhetnieuwe laboratorium tweeonderzoekers daarin ondergebracht
kunnenworden.Dezekassen zullenin 1961gereedkomen.
Hetprogrammavan eisenvoordebouwvanhetnieuYvelaboratorium
kwamgedurendehetafgelopen jaargereed.

Belangrijke aanschaffingen
Dr.Bruinsmaontwierp tezamenmetdeHeerJ.A.EkvanhetBijksinkcopbureau eenkoeltafel voorpreparatief biochemisch onderzoek.Dezekast
voldoet zeergoedaanhetdoelwaarvoor hijisontworpenenwordt thans
regelmatig doordeonderzoekersgebruikt.
Dr.de Stigter ontwikkelde insamenwerking metdeLandbouwFysisch-TechnischeDienst eenvacuum-vries-drooginstallatie tegebruikenvoorhet
vervaardigen vanradio-autogrammen.
Tenbehoevevanhetfysiologisch-biochemischonderzoekwerd een
Unicamu.v.spectrofotometereneen stroombronvoor papierelectrophorese
aangeschaft.
Alsgrondslag voordefotografischeuitrusting vanhetCentrumwerd
eenZeissContarexfotoapparaatmetbijbehorende optiekaangeschaft.

Buitenlandse reizen
Dr.deHaanbezochthet 12

de
Internationale
Symposium overFytofarmacie

enFytiatrie,datvan 25tot27april teGentgehoudenwerd.
Van27 juni tot 15julibezochtDr.deHaanverschillende plantenfysiologische laboratoria inWestDuitsland teneinde zichvanhetonderzoek envan
deinrichting vanklimaatkamers opdehoogte testellen.Eenverslag vandeze
reiswerd samengevat inGestencild verslag G.P.O.no.5«

Samenwerking metandere instellingen
InsamenwerkingmethetInternationaal Instituut voor Landaanwinning
enCultuurtechniekwerd doorDr.Li.H.vanilaalteeenonderzoekbegonnennaar
demogelijkheid omzoutirrigatiewater door toevoeging vankationen,in
hetbijzonderkalium, teverbeteren.
DitonderzoekwordtonderleidingvanDr.deHaaninsamenwerkingmet

-5Prof.Ir.G.A.W.vandeGoorvan genoemd instituut,voortgezet.
Alsvoorzitter vandeWerkgroepKasklimaatorganiseerdeDr.deHaan
eenvergadering terbespreking vandeproblemen betreffende het optimale
kasklimaatvoor tomatenwaarvoor ookProf.Wassinkvande Landbouwhogeschool
encollega'svanandereInstitutenwerdenuitgenodigd.Behalvedoor twee
ledenvandewerkgroep,Ir.Y.vanKoot enDr.K.Verkerkwerdenookdoorde
genodigdenDr,P.Gaastra enDr.J.vanDieinleidingengehouden.
Dr.deHaanwoondealslidregelmatig devergaderingenvandewerkgroepen;Plantsystemen,Boomvormen,Snoei enUitbuigen, Contactgroep
Landbouwmeteorologie,DeStudiegroep Nachtvorst endebespreking inzake
vruchtverruwing bijappel enpeer,bij.
Inzakehetprobleemvruchtverruwing legdehet Centrum contactmet
Dr.W.Heinen,biochemicusenmedewerkervanhetBotanischLaboratorium van
deR.K.Universiteit teNijmegen.
In samenwerking methetR.T.C,teBarundrecht,hetI.V.T.enhet
I.B.V.L. werdhetonderzoek overdebewaring vanwitlofwortels voortgezet
doorDr.Bruinsma.Dezenamalsliddeelaandewerkzaamheden vande'werkgroepWitlofvraagstukken.Inverband hiermedewerd regelmatig contact
onderhoudenmetonderzoekersvanhetProefstationvoordeGroenteteeltin
devollegrond, teAlkmaar.LedenvandeWerkgroep bezochten op 3maart
deCoöperatieveWitloftrekkerijteBrakel.
Hetonderzoek naardeinvloedvanDïïO'Cbevattende spuitmiddelenop
deopbrengstvangranenverrichtteDr.Bruinsma innauw contactmetde
hoofdenvandeafdelingen onkruidbestrijding enfysiologie enecologie
vanhetI.B.S.. Inditkaderwerdengezamenlijke veldproeven ondernomen.
Opverzoek vanhet ''CentraalBureau"teRotterdam onderzochtDr.
Bruinsma,opwelkewijze stekbietjeszodanig tekleuren zijn,dat zijnog
nageruime tijdherkenbaar zijnzonder dathunlatere ontwikkelingmerkbaarwordtbeïnvloed.Deresultaten zijnsamengevat inGestencildverslag
C.P.O. no.4.
InsamenwerkingmetonderzoekersvandeP.D. enhetP.A.W.onderzocht
Dr.Bruinsma deinvloedvanverschillendebestrijdingsmiddelenophetbladgroengehaltebijaardappelen, tulpenengranen.
Dr.Bruinsma namdeelaandewerkzaamhedenvandeFotosynthesewerkgroep envandeWageningseBiochemische Contactgroep.
Inlichtingenwerdenverstrekt overdebepaling vanpermeabiliteit
metbehulp vanradioactiefmateriaal,overdebepalingvannitraatin
grondextracten, overdeconservering vanafgesnedenhulsttakken enover
devegetatieve vermeerdering vanAmaryllis.

InsamenwerkingmetJ.A.L'k(fi.I.B., 's~Gravenhage)ontwikkeldeDr,
Bruinsma eenkoelkast voorpreparatief biochemisch onderzoek.
Dr.J.vanDieanalyseerde insamenwerkingmetMej.Dra.Postvoorhet
ProefstationvoordeFruitteelt teWilhelminadorp eenaantalmonsters
appelbladeren opaminozuur ensuiker.
VoorhetInstituutvoorTuinbouwtechniek verrichtteDr.vanDieeen
oriënterend onderzoek overdemogelijke bruikbaarheid van depolymerisatie
vananthraceenvoorhetmetenvandehoeveelheid totaalingestraaldlicht.
In samenwerking metIr.G.H.Germing zalditonderzoek in 1961wordenvoortgezet.
DoorDr.H.C.M.deStigterwerdvoorlichtinggegevenaanmedewerkers
vanhetI.T.A.L.enaandeHeerE.Levi vanEuratoom overdewijzevan
toedienen vanC 0 14
aanbladeren,deautoradiografische technieken enover
?

devries-droogtechniek.DeHeerLevimaakte daarnaverscheidenmalengebruikvandevries-drooginstallatievanhetC.P.O..
BijeenbezoekvanProf.Dr.E.BaldiniuitBologna enProf.Dr.F.
ScaramuzziuitPisawerdendoorDr.de Stigterdeautoradiografische techniekendevries-droogtechniek eveneensuiteengezet.Hieruitis eenuitnodigingaanDr.de Stigteromvoor 1à2maandeninO.E.E.C.-verbandinPisa
tekomenwerken, terintroductie vandebovengenoemde technieken,voortgevloeid.
VoorIr.HeywegenvanhetLaboratorium voorPhytopathologie werden
metdevries-drooginstallatie vanhetC.P.O. jongekomkommerplantengedroogd.
Dr.de Stigtergaf aanmedewerkersvanhetI.B.S.voorlichting overhet
kwekenvankomkommerplantenmetbehulp van zijn "druppelbevloeiings"
methode.
Behalve debovengenoemde contactenwerd doorhetC.P.O. invelegevallenvoorlichting enhulpgegevenaanverschillende medewerkersvan
andere instituteninzakemethodieken offysiologisch onderzoek.

Bezoekers
In 1959werdenophetCentrum 34bezoekers ontvangen,waarvan 27uit
hetbuitenland.
Debuitenlandsebezoekerswaren,inalfabetische volgorde,devolgende'
Amerika
Campbell,John,444N.Atta Vista,Monrovia,California.
Campbell,Bevan,LosAngelesCo.,Hosp.C.M.E.LosAngeles 33,California.

-7Dautermann,WalterC , Dept„Entomology,CornellUniversity,Ithaca, NewYork,
VanOverbeek,Dr.J., ShellDevelopment Co.,Agr.Res.P.O.box3011,Modesto
California.
Surrey^ Kenneth,Argonne,NationalLab.Argonne,111.
Bj^Lgjië
Fredericq,H.,Bot,Inst.Ledeganckstr.Gent.
WestDuitsland
Borner,Dr.H.,Institut fürPflanzenschütz,Stuttgart,Hohenheim.
Czech,Dr.M.,FarbwerkeHoechst.
Wolf,H.,

"

"

Smith,M..

"

"

(Holland)

Jensen,H.,

"

"

»

Engeland
Jewisz, O.K., Grassland Res.Inst.Hurley,Maidenhead,
Lewis,ElfedJ., WelshPlantBreeding Station,Aberystwyth.
Neenan,M.,Johnstown CastleAgric.College,Wexford, Ireland,
Finland
Krish,Osara,Lepaa.
Honolulu
Ekern,Paul C , SoilPhysistandMeotorologistPineapplePes.Inst.
Box 3166,Honolulu,
Irak
Khudairi,A»K,,.Deanof theCollege ofAgric.Univ.BagdadAbuGraib,
India
Nayudu,M.V.,Dept.ofBotany,AnnamalaiUniversityAnnamalainayar (Madras).
Italië
Baldini,Prof.Dr.E.,IstitutodiColtivazioniArboréeFacoltaAgraria,
ViaF.Re 6,Bologna,
Innamorati,Mario,IstitutoBotanico dellUniversitato diFirenze,Via
Quenamora4°
Scaramuzzi,Prof.F.,Istituto diColtivazioniArboréeFacoltaAgraria,
ViadelBorghetto 35? Pisa.
Polen_
Birecka,H.,Dept.PlantPhysiology, College ofAgriculture,Warsaw,
Rakowiecka8,
Kozinska,Maria,Lab,ofPlantPhysiology,Rakowiecka 8,Warsaw.

Turkeye
Ostan,Bahatten,SoilandFertilizer Research InstituteAnkara.
Yugoslavië
Saric,Dr.Ing.Milojé,Institute ofAgr.Res.NoviSadMaksimaGorkog 30.
Zuid-Afrika
Hofmeyer,Prof.J.H.,Fakulteit vanLandbou,Universiteit O.Y.So Bloemfontein,
Smit,Prof.C.J.B.j Lab.virVoedseltegnologie,Univ.Stellenbosch.

Publicaties enverslagen
J.Bruinsma, Theaction of4,6-dinitro-o-cresol (DNOC)in soil. 1.The
emergence from cress seed inDKOC-treated soilmixtures.
Plantand SoilJ_2(3),249-258,,1960.
J.BruinsmaenJ.A.Ek,Eenkoelkast voorpreparatief biochemisch onderzoek.
Chem.Weekbl._5_6,532-533,1960.
J.vanDie. Studies ontherole of sugarsandc-ketoglutarateinthe
formation and secretion ofaminoacidsbybleeding tomato
rootssystems.
Proc.Kon.Ned.Akad.Wetensch.SeriesC,63 (2).230-238,1960.
I.deHaan,Beknopt literatuur-overzicht overderustvan aardappelknollen
inverbandmethetdporwasverschijnsel.
Gestencild verslag G.P.O.no.2,4/l/'60.
J.Bruinsma, Proef overhetkleuren,vanstekbieten.
Gestencild verslag C.P,0.no.4, 22/3/'60.
I.deHaan,Verslag vaneenbezoekaan verschillende Plantenfysiologische
Laboratoria inWestDuitsland.
Gestencild verslag C.P.0.no.5, 1l/8/'60.
J.Bruinsma, Verslag vandeproevenoverhetbewarenvanwitlofwortels,
seizoen1959-1960.
Gestencild verslag C.P.0.no.6, 29/9/'60.

Voordrachten in 1960gehouden
I.deHaan,DeFysiologie vandekiemrustvanaardappelknollen.Vergadering
stafledenI.B.S.engenodigden,25/l/'60„
I.deHaan,Tuinbouwkundig Onderzoek inZuid-Afrika.JaarvergaderingKon.
Bed.Bot.Ver., 13/2/'60.
J.vanDie,Enigebetrekkingen tussen stikstof-en koolhydraatstofwisseling
bij tomatenplanten.Kon.Sied.Bot.Ver.,7/5/'60teAmsterdam.

J. vanDie,Koolhydraatstofwisseling enaminozuurvorming bijtomatenplanten.Colloquium Laboratorium voor Plantenfysiologisch
OnderzoekL.H.Wageningen, 17/5/'60.
J.vanDie, Stikstof enkoolhydraten-stofwisseling bij tomatenplanten.
WerkgroepKasklimaat.Tomatendag 30/9/'60,
J.Bruinsma,Overdainvloedvaneenbespuiting met4?6-dinitro-o-cresol
opdeontwikkeling endeopbrengstvanwinterrogge bijverschillendeplantdichtheden.Colloquium Laboratorium voor
Plantenfysiologisch Onderzoek L.H.Wageningen, 29/ll/'60.
J.Bruinsma, Het effectvaneenDÈOC-bespuitingopdeontwikkeling ende
opbrengstvanwinterroggebijverschillende zaaidichtheid en
stikstofbemesting.StafI.B.S.engenodigden,9/l2/'óO.

2•Verslag vanhet onderzoek
Project 1.Onderzoeknaardeinvloed vanorganische spuitmiddelenopde
rustvanknol1enenbollen (Dr.J.Bruinsma).
Inhetkadervanhetprojectno.1 heeftDr.vanDie onderzoek verricht
overdeopnamevanbestrijdingsmiddelen.Thanswordtnagegaan,hoedeeenmaal opgenomen chemische verbindingen de stofwisseling vandeplantkunnen
beïnvloeden,
Als studie-objectisdeinvloed vandithiocarbamaten opdelengte en
dedieptevanderustvanknollen enbollengekozen.Zowelbijde teelt
vanaardappelen alsinde tulpencultuur vindendithiocarbamaten veelvuldig
alsfungiciden toepassing.Op theoretischegrondeniseenbeïnvloedingvan
derustvanaardappelknol entulpebol dooropgenomendithiocarbamaten te
verwachten.Indepraktijkwordenverschijnselenvan eengestoorde rust
herhaaldelijkwaargenomen,bijaardappelen doorwas enpopperigheid, bij
tulpenhetzuur.
Teneinde na tegaan,ofderustvanaardappelknollen doordithiocarbamaatbespuv'dngenvandeplantbeïnvloed wordt,werd vanplantenvan
hetvoorPhytophtoraweiniggevoelige rasRemonaeenaantal veelvuldigmet
indepraktijkgebruikelijkeZineb-oplossingenbespoten (de 1ekeermet
3kg/ha,de2een3ekeermet4kg/ha,vervolgens steedsmet5kg/ha).De
ademhaling vandeknollen,welke vandezeplantengeoogstwerden,werd
dagelijksvergelekenmet dievanknollenvanonbespoten controleplanten.
Deproef duurtvoort,
In samenwerkingmethetPi.T.C.teLissewerd een soortgelijke proef
voor tulpebollenvoorbereid.

- 10Project 2,Onderlinge"beïnvloedingvan spruit-.,vrucht-enwortelgroei
(Dr.Ir.H.C.M.de Stigter)
1.Methodiek
Voorhetonderzoek naardeindetitelgenoemde interactiesishet
noodzakelijk,,degroei vanhetwortelstelselenvandeindividuele wortels
vandeproefplantopdevoettekunnenvolgen.Hiertoewerd reedsin1957
eenopstelling ontworpen.Toestaandeuit ietwathellend opgestelde eenruiters,
bespannenmet zwartnylondoek,,vochtiggehoudendooreen continuedruppelbevloeiingmetHoagland voedingsoplossing,InDavis,Californie (zieverslag
1959)werd dezemethodegeschiktgemaaktvoorhetwerkenmet radio-actief
14
koolstofC ,voorhetverkrijgenvan radio autogrammenvanwortelstelsels.
Volgensditontwerp,nogenigszinsverbeterd,werdindeeerstemaanden
van
1960eengroot aantalwatercultuurbakjesgemaakt.
Indeloopvanzomer 1960kwam esnvries-drooginstallatiegereed,
ontworpenenuitgevoerd doordeLandbouwFysisch-Technische Dienst«
Begonnenwerdmetdeinrichting van eenröntgen-donkere kamer,voor
hetmakenvanradioautogrammen.

2»Ëntingsincompatibiliteitmeloen/C'ucurbitaficifolia
Hetontbladeren vandeonderstam vandecombinatiemeloen/C.ficifolia
resulteertineenvrijwel onmiddellijk stoppenvandewortelgroeieneen
volledige blokkering vanhetassimilaten transportvan entnaaronderstam.
Anatomisch onderzoek toonthetoptredenvaneenernstigephloëemnecroses
collapsvandezeefvatenenvormingvangrotehoeveelheden callose,
Na
verloopvantijd (+_1week)komt contact tussen entenonderstam echter
alsnogtotstand,enherstellen zich top-enwortelgroei,
j

Teneindenategaaninhoeverre deze

/\\r

verschijnselen specifiek zijnvoorde

-,J5 i (^~7~\

genoemde entcombinatie,werddevolgende
"model"-proefgenomen.

ontb'ad.er«i
en getopt

|
J
//\

,

J

..

tweeda, nod mer
verçff-o&A?. ßTfttpiaats

Twee-aan~twee geënte kiemplanten
v a n

Cucurbita f i c i f o l i a werden na v e r -

groeiing,ennavoldoende scheutgroei,
I} sboomrîrtd
verOroeide

nogmaalsgeënt,ziefiguur,Léntak
werd onmiddellijknadeze tweede enting,
tussenbeide entplaatsengeringd, met
behulpvanstoom,deanderetak ontbladerdengetopt.Aldus ontstond
een

- 11 situatie,vergelijkbaarmetdieineenmeloen/Cucurbitaentcombinatiemet
pas-ontbladerdeonderstam, nl. eenplotselinge totaleonderbreking vanhet
assimilaten transportvan entnaaronderstam.Pasnaeeneventuelevergroeiing vande juistaangebrachte tweede entplaats,waardoor een"brug"
ontstaat tussenentenonderstam,("eventueel"s ni.alsdeplantdaartoe
noginstaat is), kanherstelvan top-enwortelgroei verwachtworden.In
eeneersteproefreageerdendeplantenpreciesalsverwachts dewortelgroei
stoptevrijwel onmiddellijk, terwijl ookde topgroei stagneerde.Worteltoppen stiervenoveraanzienlijke lengten in.Naverloopvanruim eenweek
(tijdsduurnodigvoorhetvergroeienvande tweede entplaats!)verschenen
opdeblijkbaarnognietafgestorvendelenvandewortelstelsels talrijke
kleine zijworteltjesdie snelbegonnenuit tegroeienwaarna ookdegehele
plantzichherstelde envan zwaarchlorotischweerbijkleurde totnormaal
groen.Ineen tweedeproef,metietsgrotereplanten, tradgéénherstelop.
Materiaalwerdverzameld engefixeerd ominhetwinterseizoen teworden
onderzocht opinterne symptomen.

3.Entchlorosebijkomkommer opC.ficifolia
Indepraktijkvandekomkommerteeltlijkthetoptredenvan entchlorose
samen tegaanmet eenzwarevruchtdracht.Ditwerd danookalsuitgangspunt
genomenvoordewerkhypothese datdeze entchlorosewordtveroorzaaktdoor
eente sterke concurrentie vande snelgroeiendevruchten eneendientengevolgeeennaarverhouding tegeringe ontwikkeling enfunctionering vanhet
wortelstelsel.
Teneinde snelle enreproduceerbare resultaten teverkrijgen (deentchlorose isindenormale teeltnogalwispelturig inzijnoptreden;),werd
getracht tekomen toteensterkvereenvoudigd systeem,bestaandeuitde
volgende componenten? eenwortelstelsel vanC.ficifolia, éénkomkommervrucht enenkelekomkommerbladeren.Ineerste instantiewerd getracht
dit tebereikendooreen jongeC.ficifolia zaailing af tezogenopeen
komkommervruchtbeginsel.Ditvoldeed echternietdoordatdevruchtbeginsels teveeluitgroeiden tijdensdeperiode,nodigvoordevergroeiing
(10-14dagen).Daaromwerd overgegaan opeenanderemethode nl.het enten
van jongekomkommer-enCucurbita zaailingen,waarnadekomkommer enten
werdenbehandeld volgens eendoorDr.HilleBisLambers ophetI.V.T.toegepastewerkwijze voorhet sneldoenuitgroeienvanvrouwelijkebloemen.
Bijdezewerkwijzewordtdeplantbovenhetnog zeer jonge tweedeblad
getopt.Reedsspoedig,ongeveer een vieek.nahet toppen,verschijnen dan
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eersteblad.
Hoewelnietbijalle,gelukte dezebehandeling bijeen aantalgeënte
plantens zodatreedsenigewaarnemingengedaankondenworden.Deze toonden
inderdaad eengeheelofgrotendeels totstilstandkomenvandewortelgroei
tijdenshetuitgroeienvaneenvrucht,,chlorosewerd echternognietwaargenomen.
Senwatgroteropgezetteproef,inseptember,mislukte inzoverre,
datindeze (te)late teeltnahet toppengeenvrouwelijkebloemen tot
snelle ontwikkelingkwamen,maar alleenmannelijke enpaslater, toende
plantendusalwatgroterwaren,verschenen deeerstevrouwelijkebloemen.
Dezeproef leverde enkelewaarnemingen,hoezeer eenuitgroeiende vrucht
degroeivanvolgende vruchtbeginselskanremmens degroeivaneenbepaaldvruchtbeginsel kangeruime tijd, tot2à3weken toe,volkomen
stilstaan,omop slag opgang tekomennadeoogstvandedominerende
vrucht.

Prpj_e_c_t3,.Onderzoek naar_deaa_r_dvanhetopbrengstverhogend effectvan een
bespuitingmet496-dinitro-o-cresol (DHOC)bijwinterrogge (Dr.J.Bruinsma)»
De studievandewerking vanDNOCalsbladresidu verkreeg zulkeen
geheelanderkarakterdanhetoverige deelvanhetonderzoek,dathetals
eenapartproject (no.8)werd afgesplitst.Hetoorspronkelijkeproject
no.3werdbeperkt tothetonderzoek naardewerkingvanDÏÏ'OCbijgranen
inpotcultuur eninveldproeven.
Overeengedeeltevanhetonderzoek overdewerkingvanDNOC viade
grondwerdgepubliceerd.
a.Potgroeyenenwatercultures
Deineenaanvankelijkepotproefonmiskenbaargedemonstreerde sterke
bevordering vandeblad-enwortelgroei vanwinterrogge na toediening van
eenDEOC-oplossingaandepotgrond,konondanks talrijke engevarieerde
pogingennietmet eenzelfde resultaatherhaaldworden.Aanwijzingenwerden
verkregen,dathierbijmicro-organismen tezamenmetbodemstructurelefactoreneenrolspelen.
Wederom bleekDfiOCingeenenkele concentratie in staat,inwater
cultures eengunstige invloed opdeontwikkeling ofdeopbrengstvan
graanplanten -ditkeergerst-uit teoefenen.
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Teneindehetverband teonderzoeken tussendeDNOC-bespuitingomstreeksdewinter endeopbrengst inde zomer,werd in tweeveldproeven
deontwikkeling vanroggeplanten opwelannietbespotenpercelen zouitvoerigmogelijk vervolgd, endeoogstgeanalyseerd volgensdeformules de
korrelopbrengst/ha =gewicht/korrelx aantalkorrels/aarxaantalaren/ha.
1.De__stikstofbemestingsproef
HetM.-zout vanDïlOCbevat 19sf° stikstofjbespuitingmet eengeconcentreerde oplossingvanhet zeergiftigemiddel ophetnogweinigbodembedekkende jongegewasdoodt eengedeeltevandebodemmicroben, zodatenerzijds stikstofuitdezemicro-organismen vrijkomt, terwijlanderzijdsde
concurrentie omdebeschikbare stikstof tengunste vanhetgewasverschuift«
Dezefactoren tezamendragen er toebij,dateenDKOC-bespuitingalseen
stikstofbemesting opgevatkanworden.Hiermede stemtdspraktijkervaring
overeen,datmetDKOCbespotenwintergranen er 'szomersuitzien,alsof
zeextra stikstofgehad hebben.Opdeze overwegingenwerd eenproefals
een stikstofbemestingsproef opgezet.Andere onderzoekershaddenditwel
eenseerdergedaan,dochdaarbijdeDNOO-bespuiting ende stikstofbemestinginde tijdgescheiden.
Oparme zandgrondwerdenvakkenwinterrogge op3maart 'sochtends
bespotenmet eenD]\iOC-oplossing(4kg 100foKH-DNOC/ha),met een eenzelfde
hoeveelheid Ebevattendeureumoplossing,metbeidemiddelen,ofblevenonbespoten, terwijl 'smiddagskalkammonsalpeterwerd toegediend inhoeveelhedenvan0,35? 70en 110kgïj/ha.Deplanten haddengemiddeld4 ontplooidebladeren,depercelenwarenonkruiclvrij„
Deontwikkeling vandeplantenwerd doorureum nietbeïnvloed,doch
doorDÏÏOCaanvankelijkwatgeremd» Hetwasvooral destikstofgift,welke
devegetatieveofgeneratieve ontwiitkelingbepaalde» Zonamde hoeveelheid
chlorophyll bij stijgende stikstofbemesting perhalm toe, zijwas echter
opdeduurbijdemetDHOCbespotenplantenhogerdanbijde evenveel
stikstof verkregenhebbende nietmetDKGCbespotenplanten.OokhettopbladvandehalmwasveelalbijdemetDïTüübehandelde plantenwatgroter.
Opde stro-opbrengsthad slechtsde stikstofbemesting invloed, opde
korrslopbrengst echterookdeD&OC-bespuiting, enwellicht zelfsdeureumbespuiting,
3ij stikstofgebrek kwamenminderhalmen,met slechtsgemiddeld21
korrels/halm, totontwikkeling, dochdezekorrelswarengemiddeld 1 QF/o
zwaarderdandie,welkemetgemiddeld 32pwraarbijvoldoende stikstof
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gemiddeld 1,86 idievandeonbemestepercelen»
Hetwasnietduidelijk ofdeureumbespuitingdekorrelopbrengstverhoogde,,de stikstof,welke directvanhetM.--M0G afkomstigwas,zal
derhalvegeenbelangrijke rolgespeeld hebben.
WelleiddedeDNOC-bespuiting toteenopbrengstvermeerdering van
omstreeks 6'fo9echteralleenwanneer tevens stikstof was toegediend.DNOC
isderhalvenietin staat,eenlï-bemestingookmaar tendele tevervangen3
doch zijkanwelhet effect ervanvergroten,iüenanalysevandeoogst
brachtaanhetlicht,datdeopbrengstverbeteringvrijwelgeheelwastoe
teschrijvenaaneentoenamevanhetgemiddeld aantalkorrelsperhalm.
Zijberustduswaarschijnlijk op eenbeterevoedingstoestand vandeplant
indevoorzomer.
2.De zaaidichtheidsproef
Inde tweedeveldproef isheteffectvaneenDNCC-bespuitingbij
verschillende zaaidichtheden nagegaan.,teneinde deinvloedenvanuitstoeling enonderlinge concurrentie teonderzoeken.Percelenwerdenin10-voud
ingezaaidmet 10,20,40,80of 160kg zaad/ha,waarbijdeverdunningen
verkregenwerdendoorvermenging van levendmetgedood zaad.Depercelen
werdenop26februari, toendeplantjesgemiddeld4 ontplooide bladenhadden,bespotenmet4kg 100%NH.-DKOC/haof, tercontrole;,met 1,67kg 100%
ureum/ha.Het terreinwasonkruidvrij.
Vanhetlevende zaadwist steeds+ 60e/;zichalsplant tevestigen.
Debespuitingen leiddennietmerkbaar totuitval.'Welkregen.,ookindeze
proef5 demetDITCCbespotenplanten eenachterstand indeontwikkeling,
welkenogtijdenshetschietenwaarneembaarwas.De zaaidichtheidbeïnvloeddedeontwikkeling zeer sterk.Bij stijgende zaaidichtheid namhetgemiddeld aantalhalmenperplantafvanbijna 10tot 1,1;daarechterdezeafnamemeerdangecompenseerd werd doorde toenamevandeplantdiehtheid,
bleefbij toenemende zaaidichtheid ookdehalmdichtheid stijgen.De dichtst
opelkaar staandehalmen schotenwatlater,doch ontwikkelden zichsneller,
enwaren eerderafgerijpt dandehalmenbijlager zaaidichtheden.evenals
inde onderb„1.beschreven proefwerd doordeDïi'OCbespuiting niet alleen
deontwikkeling geremd, dochnaderhand bevattendehalmenvandebespoten
plantenmeer enlanger chlorophyll endroegen eenwatgroter topblad.
De stro-opbrengst washogernaarmate at zaai-,datisdehalmdichtheid,groterwas,hoewel deafzonderlijke:halmenbij toenemendehalmdichtheid steedslichterwerden,jiienduidelijke invloed vandeDNOC-bespuiting
hieropwerdnietgevonden.
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Tussen40en80kg zaad/hawerd deoptimalekorrelopbrengst,4 ton/ha,bereikt,deDNOC-bespuitinghadgeenmerkbaar effectgesorteerd.Bijde
hoogste zaaidichtheid echter,waar zonderDNOC-bespuitingeenaanzienlijke
opbrengstderving optrad,bleefbijdemetDNOCbespoten percelendeopbrengstveel dichterbijhet optimale niveau, zodat eenmeeropbrengst van
12$verkregenwerd.Deze opbrengstverbetering konnietaanverschillen in
verbandmet legeringgewetenworden.Zijbleek niet teberusten opeen
beterekorrelvulling, zoalsuithet langergroenblijvenvandehalmwas
verwacht,dochvoordehelft opeen toenamevanhetgemiddeld aantalkorrelsperhalm,voordeanderehelft op eenhogerehalmdichtheid.Debevorderendewerking vandeDNOC-bespuiting moet zichdusreedsvrijvroeg
inhet seizoenhebbendoengelden.
Deresultatenvandeze ende onderb,1.beschrevenproeflatenverschillendemogelijkhedenopen totbeschrijving vandeweg,welke vande
DNOC-bespuiting via eenremming indeontwikkeling totde opbrengstvermeerderingleidt.Proeven zijn thansinuitvoering, om tot eendiscriminatie
vandeze diversemogelijkheden tekunnengeraken.

Project4»Onderzoeknaardematevanbiochemische adaptatie vandetomaten^
plantaandoaardvande stikstofbron (Dr.J.van Die).
Bijafwezigheid vanammonium ioneninhetvoedingsmedium wordthet
a-ketoglutaarzuur (aKg)uit dewortelsnietnoemenswaard verbruiktvoor
katabolische processen of synthesen.Decc~ketozuur"pool"inde"wortels
heeftblijkbaar een zeer speciale synthetischefunctie nl.het opnemenen
incorporeren vanammonium ionenuitdevoedingsoplossing.Indiendeplant
uitsluitend nitraatals stikstofbrongebodenwordt,isdeaanwezigheid van
aKg indewortels functioneelgezienweinig zinvol daarnitraatassimilatiegrotendeels indegroeneplantendelenplaatsheeft.Eenzelfderedeneringgeldtvoorglutaminezuurdehydrogenase (GDH),hetenzymedatde
reductieve aminering vanaKg totglutaminezuur bewerkstelligt.Inhetafgelopen jaariseenonderzoek aangevangen overdevraag inhoeverrede
plant zichbiochemisch adapteert aandeaardvan zijnstikstofbron.Het
gehalte aanaKg enGDHvandewortelswordt daartoebepaaldbijplanten
dieuitsluitend ammonium ofuitsluitend nitraat alsN-bronontvangenhebben.
Bij nitraatplantenwordtnitraatgrotendeels indebladerengereduceerd
doorhet enzyme nitraat reductase (MR),Hieruit rijstdevraag inhoeverre
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nitraat inde"bladerenverwachtkanworden,
Inhetafgelopen jaarisvnl,oriënterend onderzoek verrichtoAnalytische
methoden zijnontwikkeld diehetmogelijkmakenhetgehalte aan c Kg,GDH
enKR tebepalen.Tevensisoriënterend onderzoekgedaan overdelocalisatievandeze stoffen inorganen,weefsels encellenvande tomatenplant.

Project 3« Onderzoek over defysiologievanwitlof (Dr.J=Bruinsma).
Hetonderzoek overdefysiologischeconditie vanwitlofwortelsgedurendedebewaring inhetwinterseizoen,datverrichtwordt in samenwerking
methetE.T.C,teBarendrecht,hetI.V.T.enhetI.B.V.L.,isinhet seizoen 1959-1960voortgezetmet tweeproeven.Inbeideproevenwerd deinvloedvandebewaartemperatuur,welkeuitvoorgaande onderzoekingen alsde
belangrijkste factorbijdebewaarbaarhoidnaarvorenkwam,naderbestudeerd.
Beresultatenzijnuitvoerig weergegeven enbesproken inhet Gestencild
VerslagC.P.O.no,6, zodathiermeteenkorte samenvatting kanworden volstaan.
a.Bewaring^vanwortelsvaneenmiddelvroeg en_eenIaat£as„^^-J con £iante
lage temperaturen
Uitvorigeproevenleek eenverschil inhetgunstigste tijdstipvan
trekbaarheid tussenwortelsvanverschillende witlofrassen samen tehangen
metverschillen indekoudebehoefte en/of-tolerantievandiewortels1.Dit
isonderzocht ineenproef,waarbijwortelsvanderassenOranje enLate
Belgische bijlage constante temperaturen (O, 1,2en5C)werdenbewaard,
terwijlmonstersvandezewortels opvier tijdstippenwerdengeforceerd.
Deuitdroging vandewortels,degehaltenaaninuline,saccharose,fructose
englucose,endeontwikkeling vandehoofdknopwerdenvervolgd, terwijl
nahetforcerendewortelproduktiviteit,dekropopbrengst,hetgemiddeld
kropgewicht,dekropkwaliteit enderelatieve pitlengtewerdenbepaald.
Demetingenaandewortelsvanbeiderassen leverdenweinigverschilpunten op,behalvewellichtwatbetrefthetvochtgehalte.Kadeeerste
anderhalvemaand vanbewaring werdengeengrote veranderingenmeorgemeten,
terwijl juistnadie tijddeverschillen inbewaarbaarheid gingenoptreden.
Een(aantal)belangrijkefactor(en),wellicht ophetgebied vandegroeistofenremstoffysiologie,isdusaandeaandachtontsnapt.
Duidelijke verschillen inbewaarbaarheid vanbeide rassen tradenaan
het licht;deresultatenwijzen opdenoodzaak van eenuitvoerig onderzoek
naardekoudebehoeftevanwitlofwortels voorhunforceerbaarheid.
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deduurvandebewaring ende conditiesvandetrek.
VoorLateBelgische leek,evenalsvorig seizoen,2Cdebestebewaartemperatuur.
b.Bewaring vanwortelsin_een_welenineenniet_luchtgekoelde bewaarhoop
Vroegere proevenwezenuit,datveelaldegemiddelde temperatuurin
eenwitlofwortelbewaarhoop supra-optimaalis.Teneinde na tegaan,ofdoor
nachtelijkekoeling metbuitenlucht eenbeterebewaring is teverkrijgen,
werdenwortelsvanhetrasLateBelgischebewaard in tweehopen.,waarvan
de enewels deandereniet,opvorstvrijenachtenmetbevochtigdebuitenluchtgekoeldwerd.Dezelfdebepalingenenmetingenalsinde ondera.beschrevenproefwerden ookhierverricht»
Hetbleek,dathet slechts opvorstvrije nachtenventilerendegemiddeldebewaartemperatuurmetnietmeerdan 1,5 deeddalen, tot5,5 C.Men
zaldusinperiodenvanvorstookafen toeoverdag dienen teventileren.
Ondanksdebevochtiging hadhetkoelen tocheenuitdrogend effect,ookhet
uitgroeienvandehoofdknop tijdensdebewaringwasbelemmerd.Bijde eerste
drie trekkenproduceerdendegeventileerdbewaardewortels evenveelwitlof
alsdecontrolepartij,dochdekwaliteitwasbeter endepitlengtegeringer.
Indevierde trekwasdeopbrengst ookkwantitatief beterdanvandeongeventileerd bewaardewortels.Nadelenvanhetventilerenwerden nietgeconstateerd,Het lijkt eenvoor depraktijk aantrekkelijkeverbetering van
eenbepro&fdebewaarmethode.Het onderzoekwordtvoortgezet.

Project6.D_ein
vloe_d_jvanjca1ium--ionenopdebeschadiging vandoplant
doorhogekeukenzout concentraties (Dr.I.doHaan).
Bijdeproeven in 1960werd van eenenigszinsgewijzigde Hoagland
oplossing uitgegaan.Deoplossingmethetlaagstekali-gehaltebevatte
2m.aeq.per liter.Ditkali-gehalte was suboptimaal, tengevolgewaarvan
dekrachtig groeiende planten indecontrole-oplossing (zonderïïaCl)
kaligebreksymptomenvertoonden.Onderdeze omstandigheden heeft eenvrij
hogeEaClconcentratie (51m.aeq_„)+ 3gramper liter,eenvermindering
vandekaligebreksymptomen maar tevens eensterkegroeiremming tengevolge.
Eenverhoging vanhetkali-gehalte tot4?5m.aeq.perliter,bijdezelfde
WaCl concentratie 51m.aeq.per litergeeft eengroeiverbetering tezien.
Eenverdere stijging vanhetkali-gehalte tot7m.aeq.perliterblijkt
echter supra-optimaal tezijn.Ditisbijde zeerhogeKiaClconcentratie,
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niet slechtsafhankelijkvandeKsNa-verhoudingmaar eveneensvande
absolute concentratie vandezouten.

Project 7- Omzettingen entransportvanopgenomen stikstofverbindingen
bi.jtomatenplanten (Dr.J.vanDits).
Intacte tomatenplanten op zandgekweekt envoorzienvandegebruikelijkevoedingselementenwerdengebruiktvooronderzoek overdewijzewaaropammonium ionendoordewortelswordengeassimileerd.Alvorensdeexperimenten aan tovangenwerdendeplantengedurende eenweekvoorzienvan
uitsluitend stikstofvrijevoedingszouten.Vervolgenswerdenaan7groepen
identiekeplantenopklimmendehoeveelhedenammonium ionen toegediend,
nl. 0.00,0.15, 0.30,0.60, I.50,3.00 en7,50mg.aeq.Na24uurwerden
wortelsen stengelsvandeverschillendegroepenafzonderlijk geanalyseerd.
Hetbleekdatdeglutamine enprolinegehaltesvan zowelwortelsals stengels
sterk toenamenmetopklimmende ammoniumgift (tot8OO/0ofmeer).Merkwaardigwas,datdeconcentraties vanu-aminozuren alsglutaminezuur,valine,
leucine-isoleucine nietopvallend toenameninde eerste 24uur.
Uitbloedingsproevenwasgebleken,dathet transportvande inde
wortelsgesynthetiseerde organische-N-verbindingenplaatsheeftinprecies
dezelfde onderlinge verhoudingenalswaarindeze indewortelcellenvoorkomen.Stijgthetglutaminegehaltevandewortolstengevolgevanammonium
bemesting dan stijgt tegelijkertijd eveneenshetglutaminegehalte vanhet
xyleemexudaat.
Bijintacteplantenblijkenglutamine enproline naammonium voeding
geaccumuleerd tewordeninde stengelweefsels..Hetlagnuvoordehandte
veronderstellen,datdestengelweefselsdezeorganischeN-verbindingenmogelijkdirectuitdehoutvatensapstroom zoudenkunnenaccumuleren.Ditkon
inderdaad aangetoondwordendoordevolgendeproefs
Enige tomatenplantenwerdenvandemeestebladeren ontdaan; slechts
de topwerd intactgelaten.Na 24uurblekendewondplaatsen afgesloten
tezijn.De topvandeplantwerd nuafgesnedenwaarnabloeding optrad.
14
Deplantkreeg vervolgens eengift C-gelabelled
ammonium bicarbonaat
aandewortels toegediend.Uitvroeger onderzoekwasbekend datde
snelwordtgeincorporeerd inorganische zurenenaminozuren vandewortels
envervolgensmetbloedingssapuittreedt.Ditbleek ooknuhetgeval.
Nadatdeactiviteit vanhetbloedingssap zeerwasafgenomen (naca24uur)
14
werdenwortels,hoofdwortel enstengelgeanalyseerd op C.De stengel
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ü-aminozuren
enorganische zurendieverge-

lijkbaarwasmetdiedie totaalmethetbloedingssapwasafgegeven» Het
lijktopgrondvandezegegevens zeerwaarschijnlijkdatdestengelweef14
selsdeze C-verbindingenhebben opgenomenuitdexyleem sapstroom.
Concluderend kandusgesteldwordendatammoniumvoeding resulteert
ineensnelle vormingvanglutamine enproline eneenlangzame synthese
vanandere amino-verbindingen.Degevormde stoffenworden gedeeltelijk
gebruikt voorwortelsyntheses(eiwitten)gedeeltelijk afgegevenaande
houtvaten.Terwijldehoutvaten sapstroom zichdoordestengelnaarde
bladeren"begeeft.,nemen omringende stengelweefsels (houtparenchym cellen)
degetransporteerde stoffen ookopenaccumulerendeze.Hetnietopgenomengedeeltekomtuiteindelijk indebladeren terecht.Watdefysiologische
achtergronden zijnvanhetfeitdatwortelcelienstoffen aandehoutvaten
afgeven enstengelcellenhieruitdeze stoffen opnemenisnietduidelijk.
Het zieternaaruitdat stengelweefsels tegeneen concentratie gradiënt
opnemengezienhetlagegehalte aanvaste stoffen inhethoutvatensap„
Waarschijnlijkishierdusvan echteopname sprake.In 1950iseenpublicatieopditonderzoekbetrekking hebbendeverschenen.

^roj_ec_t_8.Onderzoeknaar_deinvloed_^vanbestrijdingsmiddelenopde
f_otosynthétisehofosfc_rvle_ring>(Br.J.Bruinsma).
Debedoeling vanhetonderzoek isna tegaan,inhoeverre chemische
verbindingen,welke door deplantuitbestrijdingsmiddelen worden opgenomen,de energiehuishouding vandegroene celkunnenbeïnvloeden.Zoisde
actieve stofvan eenaantal spuitmiddelenbekend alsontkoppelaar van
fosforyleringsreactiesenzaldusde energiehuishouding ernstig kunnen
verstoren.
Teneinde dit tekunnen onderzoeken,wordenuitfijngewrevenbladeren
intactebladgroenkorrels afgezonderd enhunfosforylerendvermogen inaanwezigheid vanverschillende chemischeverbindingenbepaaldmetbehulpvan
o.a.Warburg technieken.Voordeze chloroplastenisolatie is,insamenwerkingmethetE,I.E., eenkoelkast ontwikkeld,welke ineenpublicatie is
beschreven.
Totdusverwerd deinvloed van4,6-dinitro--o-cresol (DHOC)opde
fotosynthetischefosforyleringvan spinaziechloroplasten onderzocht.Mede
doordat inhetafgelopen jaarnietregelmatig aanlietprojectkonworden
doorgewerkt,zijnnoggeenduidelijke resultaten verkregen.
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chlorophyllgehaltsvan"bladen(Dr,J.Bruinsma),
Vandepraktijkwordtdikwijlsvernomen,dateengewasnabespuiting
met eenziekte-ofonkruidbestrijdendmiddel eendonkerdergroenekleur
verkrijgt, terwijl tevensdevergeling vanbladendoor ouderdom vertraagd
zouworden.Dezewerking vanbestrijdingsmiddelenkanhetproductievermogenvanhetbetrokkengewas tengoedekomen.
Het isdevraag, ofdezeverschillenmetonbehandelde plantenhet
gevolg zijnvanhetonderdrukken vande ziekteofdeonkruidconcurrentie,
danweldat stoffenuitdebetrokken spuitmiddelenopeenmeer directe
wijze devorming enafbraakvanchlorophyll indeplantbeïnvloeden.
Teneinde ditna tegaan,werdenplantengekweekt,waarvan eenaantal
regelmatigwerdbespotenmet indepraktijkgebruikelijkeoplossingen van
middelen.Van tijd tot tijdwerdhet chlorophyllgehalte vandebladenvergelekenmetdatvanbladenvanonbespoten controleplanten.Deproefwerd
beëindigd nadatdeze laatsten ziekteverschijnselengingenvertonen.
Hetbleek,datbijverschillende combinaties vangewas en spuitmiddel
geen invloedmeetbaarwasophetchlorophyllgehalte perblad,per eenheid
vanbladversgewicht ofper eenheid vanbladoppervlak, zolang decontroleplantengezondbleven.Verschillen tussendechlorophyllgehalten bijwel
ennietbespotenplanten tradendaar eerstnahet ziekworden op,zodat
zijkunnenworden toegeschrevenaanhet ziektebestrijdendvermogender
spuitmiddelen ennietaaneendaarvan onafhankelijke werking.Ditgold
voordeaardappelrassenL'igenheimerenHemonametde spuitmiddelenBrestan,
dinitrochloornaphthaleenenZineb,LveneensvoorknolselderijmetBrestan
bespoten, envoormaïs,waarvandegrondmetperchloraatbehandeldwas.
Voor zoverdecontroleplanten nieternstig doorde ziektegeledenhadden,
washunopbrengst niet lager dandievandebespotenplanten,
,Bepalingenaanmonsters tulpebladen,afkomstig vanproefveldenvan
deP,D.,latendemogelijkheid open,datFerbambespuitingenbuitende
vuurbestrijdendewerking ookhet chlorophyllgehalte kunnenverhogen.
Hieraan zalvolgend jaarnadereaandachtwordenbesteed.
Debespuiting omstreeksdewintervan jongewintergraanplanten met
4,6-dinitro-o-cresol (DSOC)blijkt,buitendeonkruidbestrijdendewerking
om,deafbraak vanchlorophyll indezichdevolgende zomer ontwikkelende
halm tekunnen remmen,enwellicht de chlorophyllvorming tebevorderen.
Ditbleekuit chlorophyllbepalingeninhetkadervanprojectno.3? en
tevensuit zulkebepalingen,verrichtaanmonsterswintertarwe,verzameld
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vanhetI.B.S.. Vaakbleek"bovendienhetbladoppervlak vergroot.Uithet
verslag vanprojectno.3blijkt overigens,datdeverkregen meeropbrengst
nietuitsluitend ophetmeer enlangerbeschikbaar zijnvan chlorophyll
behoeft teberusten.

Project 10.De invloed vanhet jaargetijde opdedistributie ensamenstelling vandekoolhydratenbij tomatenplanten (Dr.J.vanDie)
Inhotafgelopen jaarisonderzoek verrichtnaarde samenstelling en
distributie vandekoolhydratenbij tomatenplanten. Hetbleek? dat ereen
karakteristiek verschilbestaat tussendekoolhydraat samenstelling vande
wortels endievandestengel.Indewortelsbleekfructose debelangrijkste componentvande suikerfractie tezijn,gevolgd door saccharose of
glucose.Inde stengelwasdaarentegenglucose verreweg debelangrijkste
component,gevolgd door saccharose.Microbepalingen aan stukjesmerg,
hout, intraxylairphloeem,phloeem-cortex, encortex-epidermis toonden
o.a.aan,datglucosedohoofdcomponent isinmerg, ensaccharose diein
hout.Indewortel ism^rgnagenoeg afwezig envormthout ca. ^Oj'ovande
totalemassa.Inde stengel ismerg relatief sterkvertegenwoordigd.Het
blijktdus,datdesamenstellingsvorschillen,diebestaan tussenwortelen
stengelgrotendeels verklaardkunnenwordenuit deanatomische verschillen
tussenbeide organen.Bijalleweefsels inde stengelblijkt het.
saccharosegehalte evenalshet zetmeelgehalte toe tenemen naarmatehet
weefselverdervandegroüitopgelegen is.Vooral voorhet zetmeelgehalte
zijndeverschillen tussen jonge enoudeweefsels zeergroot.Zekunnen
eenfactor 100ofmeerbedragen.Erblijkt eenbetrekkelijkgroot stuk
stengul tezijnwaarinnagenoeggeen zetmeelvoorkomt,vervolgenskomteen
zonewaarinhet zetmeelgehalte snel toeneemt,waarna ditinhet oudste deel
vande stengel ca.constantblijft.Infeitegeldtditookvoorsaccharose,
terwijlhet omgekeerdegeldt voorglucose.Eenhoger saccharosegehalte gaat
blijkbaar samenmet eenhoger zetmeelgehalte eneenlagerglucosegehalte,
In jongeweefsels overheersendemonosacchariden eninoudedi-:enpolyr
sacchariden.
Hetbleek nu,datderesultatenverkregenmetindezomergekweekt
materiaal niet zondermeer tevergelijkenwarenmet datgedurende dewintergekweektwas.Afgezienvanhetfeit,datdeabsolutegehalten aande
diverse suikersindewinter voel lagerzijndaninde zomerisookde
samenstelling vandeweefselsafwijkend.Nagegaanwordt inhoeverre inde
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weefsels anders isjdaninde zomer,welke factorendeze verschuivingen
veroorzakenkunnen enwelkemogelijke betekenis toegekendkanwordenaan
deze verschillen vooralmet"betrekking totbloei enopbrengstvande
planten.

