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-2BESTUUR.
Voorzitters
Prof.Dr.Ir.J.Sneep

HoogleraarindePlantenveredeling,
Landbouwhogeschool,Wageningen.

Sekretaris:
Ir.W.vanSoest

:DirekteurvanhetProefstationvoorde
Groenten-enFruitteeltonderGlas,Naaldwijk.

Leden;
Prof.Dr.Ir.G.J.Vervelde:DirekteurvanhetInstituutvoorBiologisch
enScheikundigOnderzoekvanLandbouwgewassen,
Wageningen.
Prof.Dr.Ir.P.K.Schenk :DirekteurvanhetLaboratoriumvoorBloemDr.G.Meyer

bollenonderzoek,Lisse.
:NatuurkundigLaboratoriumvanPhilipsN.V.,
Eindhoven.

Adviserendlid:
Prof.Dr.M.H.vanRaalte :HoogleraarindePlantenfysiologie,Groningen.

PERSONEEL (per1januari 1966):
Direkteurs Dr.I.deHaan,Wageningen.

Onderzoekers:
Mej.Drs.S.deBoer,Bennekom.
Dr.J.Bruinsma,Bennekom.
A.A.Steiner,Wageningen.
Dr.Ir.H.C.M,deStigter,Bennekom.
Dr.H.Veen,Wageningen.
vacature:Wetenschappelijkhoofdambtenaar.
idem

:Wetenschappelijkhoofdambtenaar.

Middelbaarhulppersoneels
P.Brouwer,Bennekom.
Mej.M.deBruin,Wageningen.
Mej.E.Ellermeyer,Wageningen.
J.Swart,Bennekom.
R.A.Vermeulen,Wageningen.
C R . Vonk,Wageningen.
vacature:Analist.
AlgemeneZaken:
Hoofd:P.H.Paauwe,Wageningen.
Mej.M.J.Hovestad,Wageningen.
Mej.K.L.Leuning,Wageningen.
A.T.Ciaassen,Wageningen,
vacature:AdministratiefambtenaarC.
idem

:Amanuensis.

Technisch-entuinpersoneel:
W.P.A.Pintelman,Zetten,
vacature:Hoofdtechnicus.

VERSLAGOVERDEWERKZAAMHEDENVANHETC.P.O.IN1963.
1.Algemeengedeelte.
Bestuursmutaties.
IndevacaturesontstaandoorhetbedankenvanIr.G.Wansink
(voorzitter),Dr.Ir.D.W.Stolp (sekretaris)enIr.P.A.denEngelse
werdenbenoemd:
Prof.Dr.Ir.J.Sneep
Prof.Dr.Ir.P.K.Schenk
Dr.G.'Teyer.
Indevacatureontstaandoorhetaftredenvanhetadviserendlid
Prof,Dr.V.KoningsbergerwerdProf.Dr.M.H.vanRaaltebenoemd.
Personeelsaangelegenheden.
In1965mochtdepersoneelsformatie vanhetC.P.O.intotaal
23personenbedragen,waarvan8academici.
Op1januari 1965bestonddewetenschappelijkestafuit6personenenwarener2vacatures.
Op1oktober1965traddeHeerA.A.Steiner,Hoofdvande
AfdelingPlantenteeltzonderAardeT.N.O.,bijhetC.P.O.indienst.
Voordezebenoemingwerdéénvandezevacaturesgebruikt.
DoorhetvertrekvanDr.J.vanDie,diebenoemdwerdtot
hoogleraarindeplantenfysiologie aandeRijksuniversiteitteUtrecht,
leedhetC.P.O.eengevoeligverlies.Dr.vanDietradop1oktober
1965uitdedienstvanhetC.P.O..
Per 1januari 1966bedroeghetaantalwetenschappelijkepersoneelsledendusweer6enwarener2vacatures.
Bijhetmiddelbaarpersoneelkwamendevolgendemutatiesvoor.
Op1maart 1965verlietMej.H.BosvelddedienstbijhetC.P.O.
wegenshuwelijk.Indevacaturediedaardoorontstondkonnogniet
wordenvoorzien.
BijdeafdelingvanDr.J.BruinsmawerddeHeerR.A.Vermeulen
aangesteld,dieop1oktober 1965werdbenoemd.
Per 1januari 1966iseréénvacaturevoormiddelbaarlaboratoriumpersoneel.
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DoorhettoenemenvandewerkzaamhedenvanhetHoofdAlgemene
Zaken,o.a.tengevolgevandeinvoeringvandeprojektenadministratie,
werddewenselijkheidgevoelddevacatureRijksambtenaarDtegebruiken
voordeaanstellingvaneenadministratiefambtenaar.Hoewelgedurende
1965sdoormiddelvanadvertenties,herhaaldelijkgetrachtwerdvoor
dezepositieeengeschiktecandidaattevindenisditnietgelukt.
Hetvorderenvandenieuwbouwmaaktehetwenselijktegenhetbegin
van1966eentechnischassistentaantestellen.Voordezevacature
werdeengegadigdegevondenmaarzijnbenoemingzalpasin begin1966
plaatskunnenvinden.
Huisvesting.
Hoewelgedurendedewintervan1964-1965denieuwbouwtengevolge
vanstormengedurendehetzomerseizoentengevolgevanovervloedige
regenstagnatieondervond,washetstadiumaanheteindevan1965geheelvolgenshetvoorgenomenbouwschema.
Belangrijksteaanschaffingen.
Alsbelangrijkste aanschaffingengedurende 1965kunnendevolgende
apparatengenoemdworden;
1SuperspeedM.S.E.50ultracentrifuge.
1PotentiometrischemeerpuntsrecorderPR5500,
met 12meetpunten.
1Urasinfraroodgasanalysatornr.5611-000voor
COpbepalingen.
Buitenlandsereizen.
Dr.J.Bruinsmabezochthet17eInternationaalSymposiumover
PytofarmacieenPytiatrie,datop4mei"teGentwerdgehouden,voor
welksymposiumhijeenvoordrachthield.
Dr.J.vanDieenDr.H.Veennamendeelaandeinternationale
conferentievande"SocietyforExperimentalBiology",dievan26tot
31juliteKopenhagenwerdgehouden.Beidenhieldeneenvoordrachtover
hunonderzoek.
Dr.Veenbezochtop14en15septemberhet"Laboratoiredu
Phytotron"teGif-sur-YvettebijParijs.

Dr.deHaanmaaktevan 19tot24septembereenreisdoorEngeland
waarhijverschillendeplantenfysiologische laboratoriabezocht,zie
GestencildVerslagC.P.O.no.22.
Opuitnodigingvande"JointFoodandAgriculturalOrganization/
InternationalAtomicEnergyAgencyDivisionofAtomicEnergyin
Agriculture"hieldDr.Bruinsmaeenvoordrachtophet"SymposiumontheUse
ofIsotopesinWeedResearch",van25tot29oktoberteWenen.OpdeheenreiswerdenbezoekengebrachtaanProfessorDr.W.Frankevanhet"Institut
fürLandwirtschaftliche BotanikderUniversitätBonn"enaande"BiologischeForschungsabteilungderösterreichischenStickstoffwerkeA.G."te
Linz/Donau.Overdezereisisrapportuitgebracht inhetInternVerslag
C.P.O.no.6.
Op30novemberen1decemberwoondeDr.Bruinsmahet"2ndSymposium
onNewHerbicidesvandeEuropeanWeedResearchCouncil"bijenop2en3
decemberde"3meConférenceduComitédeLuttecontrelesMauvaisesHerbes",
beideteParijs.EnkeleindrukkenvandezebesprekingenzijninhetIntern
VerslagC.P.O.no.7weergegeven.
MejuffrouwDrs.S.deBoerbezochtvan9tot 17decemberenigeinstitutenindeV.S.,waarzijbesprekingenhadmetDr.T.M.McCalla
(UniversityofNebraska,Lincoln),Prof.Dr.C.H.Muller (Universityof
California,SantaBarbara),Dr.T.A.ToussounenDr.D.C.Hildebrand
(UniversityofCalifornia,Berkeley).
Samenwerkingmetandereinstellingen.
Dr.deHaannamregelmatigdeelaandevergaderingenvandewerkgroepenPlantsystemen,Boomvormenenz.enKasklimaativanlaatstgenoemde
werkgroep indefunctievanvoorzitter.
MejuffrouwDrs.S.deBoerhadenigebesprekingenophetI.T.B.O.N.
met;
1.MejuffrouwDr.J.C.Went,diedebacteriëleomzettingvano.a.cellulose
ingrondbestudeert.
2.MevrouwDrs.H.M.Nagel-deBoois,diedeontwikkelingvanschimmelsop
verterendmateriaalindegrondnagaat.
3.DeHeerG.Minderman,diedechemischeafbraakvanorganische stofin
debodembepaalt.
MetIr.H.Hoestravondenbesprekingenplaatsoverbodemmoeheidbij
appels.
AlslidvandeContactCommissievoorBiologischeBodemverbetering

7woondeMejuffrouwdeBoerdevergaderingenvandezecommissiebij.
Zijnamdeelaanhet"ScientificSymposiumonthecultivated
Mushroom"teWageningen.
MejuffrouwdeBoerhadzittinginhetuitvoerendcomitévanhet
teWageningengehouden"InternationalSymposiumonCellDifferentiation".
Alsmedewerkstervanhetweekblad "Landbouwdocumentatie"refereerde
endistribueerde zijartikelenvoordittijdschrift.
Dr.BruinsmazettezijnonderzoekoverdeinvloedvanDNOCen
andereherbicidenopdegroei,ontwikkelingenopbrengstvanwinterrogge (projektno.3)innauwesamenwerkingmetonderzoekersvanhet
I.B.S.voort.Eenpublikatie overhetresultaatvandesamenwerking
metDr.J.J.SchuurmanvanhetI.B.teGroningenbijditonderzoek
isterperse.
InsamenwerkingmetIr.N.M.deVos (P.A.W.),Dr.P.F.J.vanBurg
(i.B.)enDr.K.Dilz(i.B.)verscheneninhetverslagjaartwee
publikatiesoverdeinvloedvanderemstofCCCopdegroei,ontwikkeling,
opbrengstendeneigingtotlegerenvantarwe.Ineenproeftezamenmet
Ir.A.Evers (P.A.W.)ondernomen,werddeinvloedvanCCCopdelegering
bijitaliaansraaigrasnagegaan.MetDrs.K.B.A.Bodlaender(i.B.S.)
werddelengtegroeiremmendeenmogelijkedoorwasremmendewerkingvan
B9enCCCinaardappelsonderzocht.
EveneensinsamenwerkingmetDrs.Bodlaenderwerddekiemrustbrekendewerkingvangibberellinebijaardappelknollennagegaan.In
eenuitvoerigonderzoekopditgebiedtezamenmetIr.A.Sinnema
(KeuringsdienstNoordOostPolderN.A.K.)endeHeerD.Bakker
(KeuringsdienstNoordHollandN.A.K.),datreedsin1964werdaangevangen,iseenmethodeontwikkeldomdoordompelingvanaardappelogen
ineenmengoplossingvangibberellineenB9dekiemrustopeenveilige,
snelleeneenvoudigewijzetebreken.Overdezemethode,welkedetoepassingvanrinditeindepraktijkkanvervangeniseengemeenschappelijkepublikatieinvoorbereiding.Inhetkaderomdezemethodeuitte
breidentotgeheleknollen,iseenproefgedaaninsamenwerkingmet
J.C.Winkel (StichtingvoorPootaardappelpropaganda inhetBuitenland,
DenHaag),Dr.D.E.vanderZaag(P.A.W.)enIr.J.A.HogenEsch(l.V.R.0.)
overdekiemrustbrekingbijknollenwelkedirectnahetrooien
geëxporteerdwordenvoorteeltinhetMiddenOosten.

MetDr.J.Bekendam (R.P.v.Z.)isdesamenwerkingvoortgezetop
hetgebiedvandekiemrustbrekingbijzadenvangranenenanderemonoendicotyleplanten.Eengezamenlijkepublikatieoverderustbrekingten
behoevevandekiemkrachtsbepalingbijwintertarwe isterperse.Deze
methodewordtthansopdeKeuringsdienstenvandeN.A.K.toegepast.Ten
behoevevanhettoetsenopKeuringsdienstenvandeN.A.K.vanaardappelmateriaal ophetvoorkomenvanY-virus,wordtinsamenwerkingmet
Ir.A.Sinnema,deHeerBakkerenIr.A.Rozendaal(Landbouwhogeschool,
afdelingFytopathologie)nagegaan,inhoeverreregulatorenkunnenworden
toegepastvoorhettegengaanvanvergelingvanmetsapgeïnoculeerdeen
geïncubeerdebladcoupesvanA6(Solanumtuberosumvar.AquilaxS.
demissum).
Bijhetoriënterendonderzoeknaardevorstresistentieverhogende
werkingvandecenylbarnsteenzuuristezamenmetIr.L.Smeets(i.V.T.)
eenproefondernomenmeteenaantalaardbeirasseninhetI.V.T.phytotron.Vandeproef,welkehetvorigjaarinsamenwerkingmetDr.T.Visser
(i.V.T.)isgedaanterverkortingvandejeugdphasebijappelzaailingen
doorbespuitingenmetB9?isinhetverslagjaardeinvloedopde
bloeiendetakgroeinagegaan.
Meteenaantalonderzoekersophetgebiedvanregulatoreninde
fruitteeltwerdop27januarieencontactbijeenkomstbelegdteruitwisselingvandeverkregenproefresultatenenvandevoorgenomenproefplannen.Getrachtzalworden,ditcontact jaarlijkstevernieuwenen
soortgelijkecontactgroepenopandereterreinenvanregulatorenonderzoektotontwikkelingtebrengen.
Dr.Bruinsmaadviseerdeonderzoekersvanandereinstellingenomtrent
onderzoekingsmogelijkhedennaardeinvloedvanß-inhibitoropde
activiteitvanamylasebijdeaardappel5overdemogelijkheidvankiemrustbrekingbijdeaardappel,ora-.tenbehoevevandeveredeling;over
fysiologische aspectenvandegraanveredelingi overhetvervolgenvan
degroeienontwikkelingvaneengraangewasgedurendedevegetatieperiode;overtoepassingenvangibberelline,o.m.voordeversnelde
kiemingvanzadenbijgezondheidsonderzoek1overtoepassingsmogelijkhedenvanregulatorenbijdeteeltvanhoutigegewassen;overfysiogene
ziekteninasperge;overmethodenomnieuwgesynthetiseerde chemicaliën
teonderzoekenopverschillenderegulatoractiviteiten.Hijbereiddeeen
preparaattermogelijkevoorkomingvanvruchtbeginselabscissiebij

-9Yucca.Voortsgafhijinlichtingenoverenhulpbijdebepalingvan
chlorophyll,deaanschafofbedieningvanapparatenvoorWarburg
manometrie,spectrofotometrieendensitometrie.Hijverschafteliteratuuropgavenophetgebiedvanregulatorenenherbicidenenadviseerde
redacteurenvanlandbouwkundige tijdschriftenoveraangebodenartikelen
vanplantenfysiologischeaard.HijdoceertenexamineerthetvakplantkundevoordeakteM.0.LandbouwenislidvandeexameJKKHMlia&ievoor
hetexamenleerling-analistbotanischerichting.
DoorDr.deStigterwerdinhetkadervandiensonderzoekomtrent
debloeivanSilenearmeriaenhetgedragvandegepostuleerde
"bloei-stimulus", voor

Prof.Dr.Ir.S.J.Wellensiek(Landbouw-

hogeschool,afdelingTuinbouwplantenteelt)eenonderzoekingesteld
naarhetassimilatentransportingeënteSileneplanten.Ditonderzoek
resulteerde ineenpublikatie,diein1966,in"Zeitschriftfür
Pflanzenphysiologie"zalverschijnen.
VoorDr.Ir.J.vanBragt (Landbouwhogeschool,afdelingTuinbouwplantenteelt)werdenettelijkekilo'sSileneplantengevriesdroogd,als
voorbereidingvoorGA-bepalingen.
Deoriëntatieomtrentdeonderscheidingvanrietklonenmetbehulp
van

C,insamenwerkingmetdeRijksdienstvoordeIJsselmeerpolders

(Biologischeafdeling,Kampen)werdgestaakt,naontwikkelingvande
autoradiogrammenderlaatstovergebleven,inhetnajaarvan1963behandeldeplanten.
DoorDr.H.VeenwerdenmetMej.Dr.C.J.Gorter(Lab.voor
Tuinbouwplantenteelt)contactenonderhoudenoverdewerkingvangroeistoffenopdeabscissievanpetiolenvanColeus.Eengezamenlijke
publikatie zalbinnenkortverschijnenin"PlantPhysiology".
MetDr.J.A.Huyskes (i.V.T.)werdgediscussieerd inhoeverre
isotopentechniekenbruikbaarzijnvoorhetonderzoekinzakedekruisofzelfbestuivingvanwitlof.
MetDr.L.WiersumenDr.B.J.vanGoor (i.B.,Groningen)werden
eenaantalfacettenbesprokenvanhetcalciumtransportindehogere
planten.
Dr.Veenonderhieldregelmatigcontactenmetledenvandewetenschappelijke stafvanhetBotanischLaboratorium teUtrecht.
AaneenaantalonderzoekersvanhetBotanischLaboratoriumte
Leidenwerdtheoretische enpractischeinformatiegegevenovermicroautoradiografischetechnieken.

10
Aaneengroepvan12studentenvanhetLaboratoriumvoorVergelijkendePhysiologieteUtrechtwerdeneenaantalisotopen-technieken
gedemonstreerd.
Mej.Dr.Z.Kulescha (Rijksuniversiteit,Leiden)werdgeadviseerd
14
omtrenthetgebruikvanmet Cgemerkte
groeistoffen.
Dr.VeenwerktesamenmetDr.A.RingoetenDr.R.Rechenmann
(beidenEuratom-I.T.A.L.)overhettransportvancalciumindeplant.
Eengezamenlijkepublikatiehieroverzalin1966verschijnenin
"RadiationBotany".
DestafvergaderingenenanderebijeenkomstendieophetI.T.A.L.
gehoudenworden,wordendoorhemregelmatigbijgewoond.
MetdeHeerG.Jager(I.B.,Groningen)werdbesprokeninhoeverre
halfgeleiders (eennieuwtypedetector)bruikbaarzijnvoorhetaantonenvanzeergeringehoeveelheden C. 14
TweestudentesvanhetBotanischLaboratorium teGroningenwerden
geadviseerdinbepaaldeproblemenwelkezichinhunonderzoekover
apicaledominantievoordeden.
MetdeHeerMiedema (Plantenveredeling)werdvangedachtengewisseldoverhetgebruikvankinetinenalsdelingshormooninaardappelweefsel.
MetDr.J.vanBragt (LaboratoriumvoorTuinbouwplantenteelt)
werdvangedachtengewisseldoverdeproblemendiezichvoordoenbij
descheidingvanverschillendegibberellinenmetbehulpvande"dunne
laag"techniek.
OpverzoekvandedirekteurvanhetI.T.A.L.hieldDr.Veenzich
intensiefbezigmetdejaarlijkse trainingscursus;welkeditjaar
gedurendedemaandmeiwerdgegeven.
OokditjaardoceerdeDr.Veenhetvakplantenfysiologie aande
candidatenvoorhetexamenLeerlingBotanischAnalist.
Dokumentatievanliteratuur.
Plantenfysiologische enverwanteliteratuurwordtdoor
MejuffrouwDrs.S.deBoergeclassificeerdnaarauteurenonderwerpen.
Dezedokumentatie omvatdeoverdrukkencollectieendevooronswerk
belangrijke literatuuruitboekenentijdschriften.
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Vergaderingen.
Op 15oktoberwerd de "fysiologendag"georganiseerd. Aan alle
daarvoor inaanmerking komende instellingen van land-en tuinbouwkundig onderzoek werden voor deze bijeenkomst uitno-digingenverstuurd.
Behalve dewetenschappelijke stafvanhet C.P.O.namen 58belangstellenden aan deze bijeenkomst deel. De onderwerpen die besproken
werdenhadden betrekking op de factoren die bepalend zijnvoor de
opbrengst vanhetgewas.
Devolgende sprekershielden voordrachten:
Dr. F. van derPaauw:Het belang vandevruchtbaarheid van de grond
voor de opbrengst.
Dr.J.W.Lackamp

:Fysiologische overwegingenLijhet veredelen
opkwaliteit.

Dr. Ir.P. Gaastra :Enkele fysiologische opbrengst bepalende
factoren.
Dr. Ir.C.T.deWit :Kennisoverdracht vanplantenfysiologie naar
plantenteelt.

Bezoekers.
In 1965werden ophet C.P.O. 24bezoekers ontvangenwaarvan 22
buitenlanders.
De buitenlanders waren afkomstiguit:Tsjechoslowakije 1,
Engeland 1,Hongarije 1,India 1,Israël 3> Italië 1,Japan3?
Korea 1,Nieuw Zeeland 1,Philippijnen 1,Schotland 1,Sudan 1,
Verenigde Staten vanAmerika 6.

Publikaties enVerslagen.
S. de Boer

:Verslag van eenstudieverblijfop "TheMacaulay
Institute f*rSoilResearch" teAberdeen van 14
•ktober tot 3december 1964.Gestencild Verslag
no. 20vanhet C.P.O..

S.de Boer

:Interacties tussenplanten. Jaarverslag 1964van
de Stichting voor deNederlandse Vlasteelt en
Vlasbewerking teWageningen,p. 13-14.

- 12J.Bruinsma

Effectsofpesticidaltreatmentsonthechlorophyll
contentofplantparts.ResidueRevieuws_jjO,1-59
(1965).PublikatieC.P.0.no.35-

J.Bruinsma

Deplantenfysiologiealshulpwetenschapvoorde
vakgebieden.MededelingenvandeDirektieTuinbouw
28,369-379 (1965).PublikatieC.P.0.no.40.

J.Bruinsma

(tezamenmetG.H.Arnold,B.Belderok,
P.F.J,vanBurg,K.DilzenN.M.deVos):Overde
toepassingvanCCC(chloorcholinechloride)op
tarwe.Stikstof4,369-380 (1965)- Publikatie
C.P.0.no.41.

J.Bruinsma

(tezamenmetN.M.deVosenK.Dilz):Effectsof
(2-chloroethyl)trimethylammoniumchloride (CCC)
ongrowthanddevelopmentofcerealplants.
MededelingenvandeLandbouwhogeschoolende
OpzoekingsstationsvandeStaatteGent50?
I99O-2OO6(1965).

J.Bruinsma

VerslagvaneenreisnaarDuitslandenOostenrijk,
21-31oktober 1965.InternVerslagC.P.0.no.6.

J.Bruinsma

VerslagvaneenreisnaarParijs,29november-4
december 1965•InternVerslagC.P.0.no.7»

I.deHaan

VerslagvaneenbezoekaanenkeleplantenfysiologischelaboratoriainEngeland,20september-1
oktober 1965.GestencildVerslagC.P.0.no.22.

J.vanDie

(tezamenmetP.M.L.Tammes):Studiesonphloem
exudationfromYuccaflaccidaHaw.
I.Someobservationsonthephenomenonofbleeding
andthecompositionoftheexudate.ActaBot.
Neerl.13(1964)76-83.

J.vanDie

(tezamenmetP.M.L.Tammes):Studiesonphloem
exudationfromYuccaflaccidaHaw.
II.ThetranslocationofAssimilates.ActaBot.
Neerl. 21 (1964) 84-90.

- 13H.Veen

Verslagvaneenbezoekaanhet"Laboratoiredu
Phytotron"teGif-sur-Yvette.GestencildVerslag
C.P.0.no.21.

Voordrachten.
J.Bruinsma

Deplantenfysiologie alshulpwetenschapvoorde
vakgebieden.Tuinbouwdagen,Wageningen,23april
1965.

J.Bruinsma

Effectsof(2-chloroethyl)trimethy1ammonium
chloride (CCC)ongrowthanddevelopmentofcereal
plants.17eInternationaalSymposiumoverPytofarmacieenFytiatrie,Gent,4mei ^1965'

J.Bruinsma

UptakeandtranslocationofDN0C-2- Cinyoung
winterryeplants.FAO/lAEASymposiumontheUse
ofIsotopesinWeedResearch,Wenen,26oktober
1965.

J.vanDie

VoordrachtteNaaldwijk.

J.vanDie

Theupwardtranslocationofnitrogenoussubstances
intomatoplants.S.E.B.ConferenceteKopenhagen,
27juli1965.

H.C.M,deStigter

Recentewaarnemingenomtrentdeentkombinatie
meloen/Cucurbita.Voordrachtgehoudenopdevergaderingvandefysiologische sektievande
Kon.Ned.BotanischeVereniging,13november19^5
teNijmegen.

H.Veen

Hetgebruikvanisotopeninhetplantenfysiologisch
onderzoek.Landbouwtrainingscursus I.T.A.L. 13en
14mei1965.

H.Veen

Transport.,metabolismandlocalizationofNAA-1- C
inColeusexpiants.S.E.B.ConferenceteKopenhagen,
27juli1965.

H.Veen

Hettransportvangroeistofdoordehogereplant.
ColloquiumgehoudenophetLaboratoriumvoor
PlantenfysiologischOnderzoekvandeL.H.,
23november1965.

14

- 142.Verslagvanhetonderzoek.
I.Interactiestussenplanten.
Projektno.11.Interactiestussenplanten(Drs.S.deBoer)
Inverbandmetvruchtwisselingsproblemenwordtbestudeerdop
welkewijzeplantenrestenvaninvloedkunnenzijnopdegroeienontwikkelingvandevolggewassen.Alsaanknopingspuntvoorditonderzoek
dienengegevensuitOostelijkFlevoland,waargeconstateerd is,datde
groeivanvlasnaaardappelenofhaverbeterisdannasuikerbiet.
Deproevenvan1964hebbenaangetoond,datgedroogdeengemalen
suikerbietkoppen,gemengddoorgrondofperliet,eenremmendewerking
opdekiemingengroeivanvlasuitoefenen.
Bijhetonderzoekvanditjaarisnadergeanalyseerdwelkestoffen
uitdezesuikerbietrestendekiem-engroeiremmingbijvlaskunnen
teweegbrengen.
Allereerst isnagegaanofbetaïne,eenstofdieinhogeconcentratie
insuikerbietvoorkomtenwaarvanderemstofwerkingbekendis,eenkiemengroeivertragingbijvlaskanveroorzaken.Bijproevenmetbetaïne-HCl,
inphosphaat-bufferoplossingentoegepast,isechtergeenkiem-engroeiremmingbijvlasgevonden.
Daarnaiseenonderzoekingesteldnaarbestanddelenindesuikerbietresten,dieremming geven. Hiertoezijndesuikerbietresteneerst
metalkoholgeëxtraheerd (ophetlaboratoriumvanDr.J.vanDie).
Naenigeverderebewerkingenzijnuitdezesuikerbietrestenverkregens
deinpetroleumaetheroplosbarefractie;
deinwateroplosbarebestanddelen,dieweerzijngesplitstin:
eenaminozuurfractie
eenorganischzuurfractie
eensuikerfractie;
hetresidu.
Vanaldezebestanddelenisonderzochtofzedekiemingengroei
vanvlaskunnenbeïnvloeden.Ditisoptweemanierenuitgevoerd:
1.DoorvlastelatenkiemeninPetrischalenmetfiltreerpapierwaarop
destoffeninverschillende concentraties zijnaangebracht;
2.doordekiemingengroeivanvlastebestudereninpotjesmetperliet,
gemengdmetdeteonderzoekenstoffen.
Uitdezeproevenbleek,dathetresiduendefractiesmetaminozuur,
organischzuurensuikerenigekiemremminggeven.Eenduidelijkegroei-
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naderonderzoekverricht.
Demogelijkheidbestond,datdekiem-engroeiremmendewerkingvande
suikerbietrestendooreentehogeconcentratieaanzoutenwasveroorzaakt.Omditnategaanzijnsuikerbietrestenverast.Deasheefteen
hogepH (10.9).Terneutralisering zijneerstportiesasmetzwavelzuur
getitreerd.Dealdusbehandeldeas,doordeperlietgemengd,gafniet
debekendekiem-engroeivertragingvanvlas,zoalsdiedoorsuikerbietrestenwordtveroorzaakt.
Bijhetverassenvandesuikerbietrestenverdwijneno.a.deorganischezuren.Doordeasteneutraliserenmetorganische zurenwordtdit
verliesenigszinsgecompenseerd.Hiervoorzijnenkeleinsuikerbiet
voorkomende zurentoegepastnl.oxaalzuurencitroenzuur.Evenminalsdemet
zwavelzuurgeneutraliseerde as,gafdemetcitroenzuurgeneutraliseerdeas
eenremmingvandevlasgroeitezien.Deremmendewerkingvansuikerbietrest-r.kandusnietaaneentehogezoutconcentratiewordentoegeschreven.
Demetoxaalzuurgeneutraliseerdeasveroorzaakteweleenkiem-en
groeiremmingbijvlas.Ditenhetfeitdatookdeorganischzuurfractie
vanhetsuikerbietextract eenremmingvandevlasgroeiveroorzaakte,was
eenaanwijzingdathetoxalaat-ionverantwoordelijkvoorderemmingzou
kunnenzijn.
Eetisbekenddatoxaalzuur (ofdezoutenervan)inhogeconcentratieinsuikerbietvoorkomt.Indevooronzeproevengebruiktesuikerbietrestenwas3,3^oxaalzuurberekendopdedrogestof,aanwezig
(bepalingdoordeHeerC R . Vonk).
Ineenvolgendexperiment zijn,uitgaandevandeinsuikerbietrestenvoorkomendehoeveelheid oxaalzuur,vergelijkbarehoeveelheden
K-oxalaatgebruikt.TervergelijkingzijndeovereenkomstigehoeveelhedenK-sulfaat toegepast.AllegebruikteconcentratiesK-oxalaatgaven
eensterkekiem-engroeivertragingvanvlas,terwijlK-sulfaat geenenkele
remmendewerkinghad.
DeK-zoutenvanenigeandereorganische zurenzijnookgeprobeerd
invergelijkingmetK-oxalaat;ookhierbijbleekspeciaalhetK-oxalaat
deremmingbijvlasteveroorzaken.
Dezeproevenhebbendusaangetoond,dathetoxalaat-ionkiem-en
groeir3mmingbijvlaskangeven.Hetinsuikerbietrestenaanwezige
oxalaatkanduseenbelangrijkeremmendeinvloeduitoefenenopdegroei
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vanvlas.Watergedurendedeafbraakvandesuikerbietrestenplaats
vindt,vereistnognaderonderzoek.

II.Dechemischeregulatievandefysiologievande^hogereplant.
Waardeklimaatcellenthansinconstructie zijn,ishetfundamenteel
onderzoekoverdechemischeregulatievangroeienontwikkeling,dat
hetbesteindiecellenkanplaatsvinden,ditjaarzoveelmogelijk
opgeschort.Hetonderzoekhaddusditjaareensterktoegepastkarakter.
Projektno.3»Onderzoeknaardeinvloedvanhetherbicide4>6-dinitro-ocresol (UNDO)opgroei,ontwikkeling,stikstofhuishouding
enopbrengstvanwinterrogge (Dr.J.Bruinsma)
Hetonderzoeknaardeachtergrondvanhetopbrengstverhogend effect
vaneenDNOC-bespuitinginwinterroggeisookditjaarvoortgezetmet
zowelveldproevenalsooklaboratoriumexperimenten.
Debeideveldproevensluitenaanopdievanhetvoorafgaandejaar,
waarbijinteressanteverschillenwarenwaargenomen,welkerreproduceerbaarheidditjaarisgetoetst.Devorigjaarverkregenuitkomstenwerden
tevensbijdenieuweproefopzettenbenut.Deproefveldenlagenopnieuw
indeVageningseEng.
Bijdeproef,waarindeeffectenvandiverseblad-en/ofbodemcorroderende chemicaliënwerdenvergeleken,teneindenategaanofde
werkingvanDNOCberustopeenbeschadigingvandebovengrondsedelen,
ófeeninvloedviabodemorganismenofophetwortelstelsel,danwel
specifiekberustopeeninteractiemetdestofwisselingvandeplant,
washetarsenaalvanstoffengewijzigdenuitgebreid.Behalveonbehandeldeengemaaideobjecten,werdenveldjesbehandeldmetDNOC,prometryn,
RP2929,H?S0.,ioxynil,diquat,morfamquat,picloram,diphenamidofCCC.
Dezestoffenbeïnvloeddendegroeienontwikkelingverschillend
zoalsbleekuitstandschattingenenuitdesnelheidvanhettevoorschijnkomenvandeaar.Daarbijwerdenechterderesultatenvanvorig
jaarnietgeheelgereproduceerd.Eindjunibegon,onderinvloedvan
hetzeerslechteweer,legeringoptetredendieindetweedeweekvan
julizichoverdegeheleproefuitbreidde.Verderewaarnemingenen
eenapartoogstenvandeproefveldjeswerdendaardooronmogelijken
zinloos.
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werd80kgNinéénoftweekeergegevenvlaknadebespuiting,bij
hetbeginvanhetschieten,ofbijhetinaarkomen,teneindenate
gaanofhotDNOC-effectkonsamenhangenmeteenvertraagdenverlengd
beschikbaarkomenvandebodemstikstofvoorhetgewas.Destikstofanalyses,periodiekingewasmonstersuitgevoerd,leiddentotinteressante
resultaten.Latertoegediende stikstofwerdinkorte tijdgeheelopgenomen,dochmetDNOCbespotenplantenblekenhiertoe laterinhet
seizoennoginstaatdanplantenopdecontroleveldjes.
Dewaarnemingenkomengeheelovereenmetderesultatenvande
analysesvandewortelgroei,dieinsamenwerkingmetDr.J.J.Schuurman
(i.B.)verricht zijn.Ookindezeveldproefechtermoesteenopbrengstbepalingachterwegeblijven.
Devoorlopigeuitkomstenvandezeuiteindelijk mislukteveldproeven
rechtvaardigeneenherhaling.OpeenterreinaandeKielekampsteegis
derhalvewinterrogge ingezaaid,waaraanbeideproevennogmaalsondernomenzullenworden,deherbicideproefmeteenopnieuwaandelaatste
ontwikkelingenaangepastmiddelenspectrum.
Uitdeproef,uitgevoerdmetDr.Schuurman,bleeko.a.datnade
DNOC-behandelingvanwinterroggeplanten dewortelstelselseerstde
groeiremmingtebovenkomenendatzijreedsdewortelstelselsvan
controleplanteningewichthebbenovertroffen,wanneerdebovengrondse
delennogeenachterstandhebben.Omdatdeversterktebovengrondsegroei,
diedeopbrengstvermeerdering teweegbrengt,dushetgevolglijktvan
eenverhoogdeactiviteitderwortelmeristemen,isdeopnamevanDNOC
doorwortelsenhettransportendestofwisselingindewortelsnader
14 van
geanalyseerd.DitistendelegebeurdmetDN0C-2- C,verkregen
FarbwerkeHoechst.Autoradiogrammen latenzien,datDNOCinsublethale
concentratiesvlotwordtopgenomenenmetdetranspiratiestroomvervoerd.
GedurendedeverderegroeiinDNOC-vrijmilieuvindtpractisch geen
redistributiemeerplaats.DNOCwordtnietalleenmetdetranspiratiestroommeeopgenomendochheteerstehalfuurnatoedieningtevenssnel
uitdeoplossingverwijderd dooreentemperatuur-enzuurstofongevoelig
proces,ookingeïsoleerdewortelstelsels.Daarnawordthetweeruitgescheidenendezeafgiftewordtverhoogd doorverhogingvandetemperatuurenverbeteringvandeaeratie.Bijwortelstelselsvanboonenmeloen
wordthetzelfdegevonden.Deaccumulatievindtvoornamelijkaande
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worteltoppenplaats.Gefractioneerde centrifugeringvanwortelhomogenaten
toontaan,dateenaanzienlijkdeelvanderadioactiviteitgeadsorbeerd
isaandeeiwitfractie.Hetuiteindelijk supernatantbevatvermoedelijk
metaboliet(en),mogelijkreductieproduct(en),reeds30minutennatoediening.Deproeven,waaroverophetSymposiuminWenenmededelingenzijn
gedaan,wordenvoortgezetmethetoogmerkhetaangrijpingspunttevinden,
alofnietspecifiekvoorDNOC,waaruitdeopbrengststimuleringuiteindelijkresulteert.
Deproefmet2,6-dichloorbenzonitril,inhetkadervanditprojekt
vorigjaarondernomenmetdeHeerJ.G.Yerlaat (P.G.V.,Alkmaar),heeft
zoovertuigendgedemonstreerd,datbijeentoepassinginpreigeen
opbrengstverhogingoptrad,datgeenverderonderzoekopditgebiedmeer
isgedaan.
Projektno.15.Onderzoekoverdekiemrustbrekingmetbehulpvanchemische
regulatoren (Dr.J.Bruinsma)
Ditprojektwerdvorigjaargestartehleidde,toen.,insamenwerkingmet
Dr.J.Bekendam (R.P.v.Z.),totdeontwikkelingvaneensnelleenbetrouwbaremethodeomdekiemrustvantarwezadentebrekenmetgibberelline.
Vandezemethode,waarovereengezamenlijkepublikatieterperseis,
werdenditjaarnogenkelevariantennaderonderzocht,o.a.metgerst,
datmindergoeddeanaerobiosisgedurendedeonderdompelingverdraagt.
Daarnaast zijndezadenvananderemono-endicotyleplantenonderzocht,
terwijleenonderzoeknaardekiemrustbrekingvanrozezaadinvoorbereidingis,medeinsamenwerkingmetIr.C.DorsmanenIr.vanElk
(ProefstationBoskoop).
Inmiddelsheefthetsuccesvandekiemrustbrekingvantarwezaadmet
gibberellinebijkeuringsdienstenvandeN.A.K.geleidtoteenpoging,
ookdekiemrustvanaardappelogenmetgibberelline tebrekenteneinde
deomslachtigeenriskanterindite-methodetevervangen.Demogelijkheid
hiertoeblijkto.a.uitdepublikatieC.P.0.no.15.Oriënterendeproeven
inhetvorigverslagjaarbevestigendit,dochdealdusverkregenplanten
groeidentegerektopmetteweinigbladontwikkeling,zodatzijnogwel
bruikbaarwarenvoorserologischvirueonderzoekdochnietmeervoor
visuelebeoordeling.Toevoegingvandegibberelline-antagonistB9aande
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dompelvloeistof bleek dit formatieve effect te antagoneren zonderde
kiemrustbrekende werking merkbaar teverminderen.
Dit jaar is eengroot onderzoek uitgevoerd op de Keuringsdiensten
Noord Oost Polder enNoord Holland vandeN.A.K.enophet C.P.O..De
werkingen vanverschillende gibberelline- enB9-oplossingen apart,tezamen
ennaelkaar, zijn aanhonderden monsters van talvan rassennagegaan op
praktijkschaal.Ophet C.P.0.zijn speciaal die rassen onderzocht,die
volgens de rinditemethode eenmoeilijk teverbreken kiemrust hebben.Ook
de duurvan bewaring tussen rooien enbehandelen werd onderzocht.Dit jaar
leende zichgoed voor zulk eenonderzoek, daar de kiemrust inde regel
diepwas.De resultaten warenbijzonder gunstig.Het ismogelijk gebleken,
een snelle enveilige methode te ontwikkelen, die zonodigvoor bepaalde
rassen eenvoudig tevariëren is.Uit proevenmet ziekmateriaal blijken
symptomen vanvirusziekten minstens evengoed enmeestal beter opte
treden dannarindite-behandeling. Ditgeldt zowel de visuele als ookde
serologische toets.Hoewel niet zoalsbijde rinditemethode zieke ogen
weggeselecteerd worden,treedt tochveelminder rotting op.Rot kan
eventueel goed bestreden worden door terramycine aan de dompelvloeistof
toe tevoegen,doch dit antibioticum geeft tezamen.goeftmet B9vertraging inde opkomst.ZonderB9heeft het geennadelige invloed, tien
gezamenlijke publikatie over demethode is in voorbereiding.
In.verband met dit onderzoek is ophet C.P.0.eenbepaling voor B9
uitgewerkt.Bijhet nagaan,hoe devochtopname door de aardappeloogstukjes
inde tijd verloopt,bleek de 5^B9-oplossing, die indehandelverkrijgbaar is,eengiftige uitvloeier tebevatten.De 50^-spuitpoederformulering
is daarentegen niet giftig.
Enkele oriënterende proeven omtrent dekiemrustbreking bij intacte
knollen met GAwarenniet bijzonder hoopgevend, deze proeven zullen worden
voorgezet.

Projekt no. 16.Onderzoek naar de toepassing van_chemische regulatoren inde
plantenteelt (Dr.J. Bruinsma)
Daar de aandacht omtrent de toepassing van regulatoren dit jaarvooral
gericht isgeweest opde toepassingvangibberelline bijde kiemrustbreking
van aardappels,kon aan ditprojekt minderworden gedaan danvorig jaar.
Ookwas denoodzaak daartoe geringer:deproeven over de vastzadigheid bij

20grassenenoverdebestuivingmetgroeistofensporenelementenbijaardappelsgavendoorhunnegatiefresultaatweinigaanleidingtotvoortzetting,terwijlhetonderzoekmetdeenigestof,diebelooftdoeltreffend
tezijntegenhetlegerenvangranen,CCC,thanszoverisgevorderd,dat
hetC.P.0.hiergeenactiefaandeelmeerinbehoefttehebben.Overdit
onderzoek zijntweepublikatiesverschenen (C.P.0.no3.41en42)enis
eenderdeinvoorbereiding.Welisonderzoekinvoorbereidingmetnieuwe
antilegeringsstoffen,defluoreenderivaten.
Eenproef,uitgevoerd insamenwerkingmetIr.A.Evers (P.A.W.),om
nategaanofCCCdelegeringvangrassenzoukunnenverminderen,werd
ondernomeninitaliaansraaigras,LoliummultiflorumLam.Ineentijdstippenproefmettweestikstofniveau's,400e n 700kgN/ha,werdenveldjes
induplobespotenmet 1,2en5kgCCC/hain3stadiavanaarontwikkeling;
stadia4?5aen9>volgensKleinendorstenTenHove (JaarboekI.B.S.1957s
39-49).Erwerdechtergeenenkelverschilinhalmlengteofinneiging
totlegeringwaargenomen.
IneenproefmetDrs.K.B.A.Bodlaender (i.B.S.)isnagegaan,of
remstoffentegendoorwasinaardappelgebruiktkunnenworden.Ditisgebaseerdopdeonderstellingdatonderdoorwas-inducerende conditieshet
gibberellineniveauindeplant zodanigtoeneemt,dathetdezichontwikkelendeknollentotuitlopenaanzet.Deuitkomstenvaneenproef,waarbijaardappelplantenvoor,tijdensofnadeinductieperiodewerdenbespotenmeteenvandeantigibberellinen,CCCofB9?zijnnoginbewerking.
Deproevenmetremstoffenindefruitteelt,teneindedealte
krachtigegroeivanCox'sOrangePippinenGoldenDeliciousopMIXaf
teremmentengunstevandebloeibaarheid enteneindedeverminderde
bloeibaarheiclvanpeernaeengibberellinebespuiting teverbeteren,ondernomeninsamenwerkingmetIr.S.J.Wertheim (P.P.V., Wilhelminadorp),
wordendoordezealleenvoortgezet.Hetcontactblijftviadeinmiddels
opgerichte contactgroep "regulatorenindefruitteelt"(zie:Samenwerking
metandereinstellingen)onderhouden.
Deproefoverdeverkortingvandejeugdphase terbekortingvande
onrendabeleaanloopperiodevanboomgaardenenterversnellingvande
veredelingvanvooralappelenpeer,isvoortgezetinsamenwerkingmet
Dr.T.Visser (i.V.T.).DeLordLambourneappelzaailingenvan1959,die
inhetvorigverslagjaaropeentweetalbespuitingenmet2gB9/lsterk
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hadden gereageerd, vooralmet gereduceerde scheutgroei,vertoonden in
hetbeginvan dit verslagjaar veelbelovende knoppen,die eerder begonnen
te schuiven danbijde onbespoten boompjes.Demeesten bleken echter
bladknoppen;vande 23B9-boompjes bloeiden er 5,van de 23controleboompjes 1.Indit seizoenwas aande scheutgroei geen enkelgroeiremmend effect van deB9-bespuiting meer tebemerken,integendeel:de
gemiddelde lengte van denieuwgevormde scheuten bedroegbijde bespoten
bomen 51,3 cm+ 12,7,bijde controles 41,6 cm+8,3- Uit de stompen van
22Gicht boven de grond afgezaagde B9boompjes ontwikkelden zichgemiddeld even lange waterloten alsuit de stompen dercontroleboompjes.
Nahet sterke effect op de scheutgroei inhet jaarvan de bespuiting
had deB9behandeling dus eengering effect op debloeibaarheid en daarna
geenmerkbare nawerkingmeer.
Remmingvanveroudering.Bijhet toetsenvande aanwezigheid van
Y-virus in aardappelmateriaal dooruitwrijven vanperssap op bladcoupes
vanA 6 (Solanum tuberosum var.x S. demissum), ondervindenKeuringsdiensten van deN.A.K.hinder vanhet vergelen van de coupes gedurende de
incubatieperiode.Van de in de literatuur vermelde regulatoren om
vergeling tegen tegaan,2,4-D, CCC,B9, GA enkininen,bleek slechts de
laatste groep in staat,het verouderen gedurende de incubatietijd afte
remmen,mits de incubatie plaats vindt indonker ofbij zwaklicht.
Bij sterker lichtversnelt een formuleringvanbenzyladenine dechlorophyllafbraak indebladcoupes.Magegaanwordt thans,ofdit lichteffect
eenartefact is of inderdaad eenkinine-effeet en ofkininen devermeerdering vanvirus in debladcoupes beïnvloeden.
Interacties tussenvoedingsfactorenen regulatoren.Bijveel
fundamenteel en toegepast onderzoek treden interacties innscmvoedingsfactoren enregulatoren op. Inafwachting vanhet gereed komen der
klimaatcellen wordt een oriënterend onderzoek hierover m m l a i-n. âokn.n
verricht naar aanleiding van debeïnvloeding van de apicale dominantie
bijde erwt door zowelvoedingsfactorenalsregulatoren.Het onderzoek
bevindt zichnog inhet aanloopstadium.
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III.Chemischfysiologischonderzoekoverdestikstofhuishoudingvancultuurgewassen.
Projektno.4.Destikstof-koolhydraat stofwisselingyan_tomatenplanten.
(Dr.J.vanDie)
Dezgn.oplosbarenitraatreductase (zievorigjaarverslag)konmet
behulpvanultracentrifuge enkolomscheidingenaanzienlijkgezuiverd
worden.Degrootte-ordevanhetmoleculairgewichtvanhetenzymebleek
indebuurtvande200.000teliggen.Despecifieke activiteitvande
nitjaatreductasedieverkregenkonworden,washogerdandievanhet
zuiverstepreparaatdatindeliteratuur (bijtabak)bekendis,nl.
circa1mMolnitrietgevormdper30minutenpermgeiwit.Deinstabiliteitvanhetenzymeblijftechterhetgrotestruikelblokbijverdere
zuivering,diecverigensnietzalwordennagestreefd.
Hetonderzoekoverdemechanismenvanhetamino-zuurtransportinde
tomatenplantisintweedelengesplitst:
(a)Isereenopnamevanamino zurenvanuitdehoutvatentijdenshet
transportdaardoor?
(b)Watgebeurtermetviadehoutvatengetransporteerde aminozuren,
wanneer zijhethoutvatverlatenenergensinlevendecellenbinnendringen.
ad (a)Deopnamevanuitdehoutvatenkonwordenonderzochtdoor,met
14
Cgemerkte,aminozurendoorstengelstukkenvanca.11cmlengte
telatenpercoleren.
Metoostindische inktkonwordenaangetoonddatdezepercolatie
inderdaadviadehoutvatengaat.
Onderzochtwerdhoeveelvaneenaminozuurtijdensdepercolatie
er.taaropvolgend "naspoelen"metwaterinhetstengelstukachterblijft.
Dit.achterblijvengoldalseersteindicatievooropnamedoorstengelweefseltijdenstransportdoorhoutvaten.

*

Onderzochtwerdenmengselsvantelkens2of3aminozuren,waarvan
tenminsteéénaaneiwitsynthese deelneemtendeanderenniet,nl.:
a-amino-iso-boterzuur-1-4 C+glycine-1- 4 C;
L-c:trulline-carbam.4 C+glycine 14C(u)+L-arginine-14C(ü);
L-proline-4C(ü)+L-a-alanine-1-14Cf
L-proline-4C(u)+D-a-alanine-1-14C1
L-glutaminezuur-4C(u)+D-a-alanine-1-14C;
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D-glutaminezuur-1- C+ L-a-alanine- C(U);
glycine- C(u)+aminocyclopentaan carboxylzuur-1- C.
De totale amino zuur concentratie "bedroegca.0.01 molair ende
totale 14
C-activiteit was ca. 1uc.
Gebruikt werd meestal 0.48 ml oplossing,gevolgd door ca.0.3 ml
water.
Minder dan 20%opname tijdenshet transport werd gevondenvoorde
amino zuren:a-amino-iso-boterzuur, L-proline,
D-a-alanine, L-glutaminezuur,D-glutaminezuur en aminocyclopentaan
carboxylzuur.Voor de andere amino zurenwerd steeds een duidelijke opname aangetoond, doorgaans van50-80^o.
ad (b)Tijdens debeschreven opname experimenten werd het stengelstuk
12
14
inhet donkergehouden enwerd de C0„ en C0 9 produktie gemeten,waardoor konworden aangetoond, dat alle opgenomen amino
zuren tijdens deproefduur (doorgaans ca. 120minuten)gedeeltelijk tot C0pworden afgebroken,waarbij speciaal L-a-alanine en
glycine bijzonder labiel bleken tezijn.
Omdeze afbraak beter tekunnen bestuderen werden afgesnedentomaten14
blaadjes viade hoofdnerf "gevoed"met eenbepaald amino zuur.De CO ?
12
en de C0pproduktie inhet donkerwerd gemeten tegen de tijdsduur van
het experiment.Speciaal L-a-alanine-1- Cenglycine-1- Cbleken bijzonder snel teworden gedecarboxyleerd, terwijl b.v.proline inde
eerste 60minuten praktisch niet werd afgebroken tot C0 ? evenmin als
citrulline en arginine.Opvallend was dat een stof alsgamma-amino14
boterzuur-1- Ceen intermediaire positie,wat dat betreft innam.
Uit de proefresultaten werd geconcludeerd, dat tijdenshet passief
transport van amino zuren door dehoutvaten opname plaats heeft, speciaal
van L-a-alanine englycine,gepaard gaande met een zeer snelle afbraak
(decarboxylase).
Deze opname geschiedt blijkbaar stereo-specifiek,want D-a-alanine
wordt niet geabsorbeerd (enuiteraard ookniet afgebroken).Niet alle
natuurlijke L-amino zurenworden echtergeabsorbeerd, zoalsblijkt uit
degroevenmet glutaminezuur.Hoewel het erop lijkt,dat speciaal de
dicarbonzuren onder de amino zurenniet opgenomen zoudenworden,isde
voordehand liggende verklaring, dat zijdoor denegatieve lading vande
houtvatenwand niet geadsorbeerd zoudenworden,niet houdbaar. Zeer
recent onderzoek toont ditaan.

-24
IV.Transportvanassimiiatenenbiociden.
Projektno.18.Onderzoekoverhettransportvanassimiiatenenbiociden
indeplant,m.b.v.YuccaflaccidaHaw.(Dr.J.vanDie)
(insamenwerkingmetDr.P.M.L.Tammes,P.D.)
DoorhetvertrekvanDr.vanDiestagneerdehetonderzoekaandit
projekt.Hetzalevenwelt.z.t.welwordenvoortgezet.

V.Deinvloedvankalium-ionenopdebeschadigingvandeplantdoorhoge
keukenzout-concentraties.
Projektno.6.Deinvloedvankalium-ionenopdebeschadigingvande_plant
doorhogekeukenzout-concentraties (Dr.I.deHaan)
Deproevenoverdeinvloedvaneenoplopendereekskaliumconcentratiesopdegroeivanmais,gekweektineenHoagland-oplossing,waaraan
perliter3gramkeukenzoutwastoegevoegd,werdenbeëindigd.Inhet
afgelopen jaarwerddeaandachtgeconcentreerd opeennevenverschijnsel,
datzichbijhetkwekenvanmaisinwatercultuurvoordoetnl.hetonvoldoendeontplooienvanhetjongeblad.
Erkondentweeproevengenomenworden,waarbijmettweemaisrassen
werdgewerkt.Alsresultaatvandezeproevenwerdenverschillendereeds
eerderwaargenomenverschijnselbevestigd.
Hetenemaisrasbleekgevoeligertezijndanhetandere.Bijhet
mindergevoeligeraswerdhetverschijnselminderveelvuldigwaargenomen.
Binnenéénproefreeks (metdezelfdevoedingsoplossing)wordendodebladpur.tensomszeeronregelmatigaangetroffen.
Bijeenhogeionenconcentratie (devolledigeoplossingineensterkere
concentratie)werdhetverschijnselvakerwaargenomendanineenminder
geconcentreerdeoplossing.
Eenhogekeukenzout-concentratie bevorderthetverschijnsel.Bijeen
hogelichtintensiteit,vooralinhetvoorjaar,treedthetverschijnsel
veelvuldigerop.
Hetligtindebedoeling,datditverschijnseldoordeHeerSteiner
naderinstudiegenomenzalwordenondereennieuwprojektnummer.
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Projektno.2.Onderlingebeïnvloedingvanspruit-i_wortel-_en_vruchtgroei.
(Dr.Ir.H.C.M,deStigter)
Ditjaarisnietverdergewerktaandekomkommer/Cucurbita-entchlorose.Wegensdenegatieveresultatenindelaatstejarenwerdook
hetonderzoekinsamenwerkingmetDr.Ir.L.BravenboerteNaaldwijk
nietvoortgezet.Ditmedeinverbandmetdeomstandigheiddatde
komkommer-entchlorosedoorverschuivingenindeteeltmethodenminder
frequentvoorkomt.
Hetonderzoekrichttezichinhoofdzaakopdrieaspectenvanhet
meloen/Cucurbitaincompatibiliteitsonderzoek:
1.eenoriënteringomtrentdesamenhangtussendestikstof-ende
koolhydraatstofwisselinginmeloen/Cucurbita,°
Getrachtwerdnategaan,welkeinvloeddestikstofvoeding,inde
vormvanuitsluitendnitraatdanweluitsluitend ammonium,heeftop
degroeiendechemische samenstellingvangeëntemeloenplantenmet
verschillendehoeveelhedenonderstamblad.Hetbleekdatdezezaakzeer
complexinelkaarzitzodat,gezienhetgeringeaantalplantendat
perbehandelingbeschikbaarkonzijnendeindividuelestrooiing,het
trekkenvansluitendeconclusiesuitdeverkregenresultatenniet
mogelijkis.Enkelehoofdlijnenkunnenechterwelvermeldworden.In
deeersteplaatsbleekdatjongemeloen-enCucurbitazaailingenzich
aanvankelijk zeerslechtbevindenbijeenstikstofvoedinguitsluitend
inammoniumvorm:deplantengroeidenslechtenkregennektrotische
plekkeninhetblad,vooralCucurbita.Ongeënteplantencontroles
warenechterinstaat,zich"aantepassen",zodatzenietalleende
achterstandinhaalden,maaropdenduurzelfsdenitraatplantenver
achterzichlieten;ditgeldtinhetbijzonderdeongeëntemeloenplanten,diena8wekenopammoniumvoedingmeerdantweemaalzo
zwaarwarenalsopnitraat.Deaanvankelijkeslechtegroeiop
ammoniumverstoordeechterdeproefopzet tenaanzienvandegeënte
planten,dieinhetbezitwerdengelatenvanresp.1cotyl,1blad,
2bladenen4bladenaandeonderstam,watblijkensdeervaringop
Hoagland'svoedingsoplossingfrappanteverschillengeeftingroeikracht.Opnitraatvoedingwasditinderdaadookhetgeval;hierwerden
indegenoemdevolgordegemiddeldeversgewichtenbereiktvan:79.8,

26131.9?221.0gram(ongeëntemeloenenCucurbitaresp.128.0en720.0
gram).Deslechteconditievandeovereenkomstige onderstambladenvan
deplantenopammoniumvoedinghadhiereenzeernivellerendeinvloed
opdegroei,blijkensdegevondengemiddeldeversgewichten:resp.
80.0,88.2,115.4en121.4gram (ongeëntemeloenenCucurbitaresp.
274*3en820.0gram).Groteverschillentradenookopindespruit/
wortel-verhoudingen,zowelbinnendenitraat-enammoniumbehandelingen
alsookonderling.Hetzelfdegeldtvoordegehaltenaanzetmeel,
suikersenaminozuren,waarinvooralsnoggeenduidelijke tendensvalt
waartenemen.
Opvallendwas,opammoniumvoeding,dezeersterkevormingvan
adventiefwortelsinM/Fmet 1cotylenmet 1bladaandeonderstams
dezenieuw-vormingvanwortelstradookopbijnitraatvoeding,maar
inminderemate.Voorditverschijnselalszodanig,zieVerslag1963;
P.29.
2.deinvloedvandetemperatuurophetassimilatentransportuithet
onderstambladnaardewortelsendaarmeeophetfunctionerenvande
geheleentcombinatie5
Doorplaatselijkkoelen,resp.verwarmen,vandeonderstamrankwerd
getrachtdeminimum-enmaximumtemperatuurtevindenwaarbijnog
assimilatentranportuithetonderstambladnaardewortelsplaats
vindt,waarbijalscriteriumvoorhetaldannietoptredenvandit
transportwerdgebruikthetvoortgaan,resp.stoppen,vandewortelgroei.Demaximumtemperatuurbleekteliggenindeomgevingvan
47.5C;bijdezetemperatuurtradeenirreversibelebeschadigingvan
hetbehandelde stengelsegmentop,resulterendinhetafstervenvande
geheleentcombinatie.
DaarCucurbitaficifoliaeenwarmteminnendeplantis,werdvex-waoht
datreedskoelingtoteen(stengel)temperatuurvanb.v.+5Ceen
merkbare invloedzouhebbenopdesnelheidvandewortelgroei.Dit
bleekechterniethetgevaltezijn:inmeermalenherhaaldeproeven
moesttot0Cofzelfsietsdaaronderwordengekoeldomdewortelgroeigeheelstoptezetten;deovergangvanwel-wortelgroeinaar
geen-wortelgroeibijopeenvolgende,steedslageretemperaturen,was
nietgeleidelijkmaarabrupt (b.v.bijdeovergangvan+0.5Cnaar0-C)
Dezewortelgroeistagnatie doorstengelkoelingis,integenstellingtot
diedoorverwarming,reversivel:werddekoelinggestopt,danbegonna
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Ditonderzoekmoetwordenvoortgezetenaangevuldmetanatomische
waarnemingen;ditlaatsteomnategaanofdeinvloedvandelage
temperatuuropdevoorhandenfunctionerende transportweefselsvan
reversibeledanwelvanirreversibele aardzijn.Ingevalvan
irreversibiliteitvandetemperatuursinvloed opdeactievezeefvaten,
kunnendoorditsoortexperimentengegevenswordenverkregenomtrent
dedifferentiatiesnelheidvannieuwtevormenzeefvaten.
Enkelewaarnemingenwerdenverrichtomtrentdeopnamevanwateren
45
Caopverschillende tijdstippennahetverwijderenvanhetonderstamblad,waarbijgroteverschillenblekenoptetreden.Deverkregen
resultatenmakenhetwenselijk,meergedetailleerdegegevensteverzamelenomtrentdewaterhuishoudingvandemeloen/Cucurbitaentcombinatie.Devoorhandenproefopstellingenwordenvoorditdoel
aangepast.
J.hetanatomischonderzoekvandeentplaats;
Teneinde zogoedmogelijkdejuistesnijrichtingtekunnenbepalen
voordwarseenoverlangsecoupesdoordemeloen/Cucurbita-entovergang,
speciaaldephloeemaansluitingen,wordtgewerktmetstukkenschorsweefseldieopdeentovergangwerdenlosgeprepareerdvanhetxyleem
envervolgensgefixeerd.Alduskanhetverloopvandediverse
structuurelementenincambiaalaanzichtwordenvervolgd.Daardeal
ofnietaanwezigheidvanzetmeelinenten/ofonderstamenderelatieve
hoeveelhedencallosevangrootbelangzijninditonderzoek,werd
intensiefgezochtnaareenkleuringdieaantwepmorwaardflnmo^st
voldoen;goedekleurdiffcrontiati« tussenzetmeelencallose,ook
bijaanwezigheidvanslechtskleinehoeveelhedeneneengoededuurzaamheid (totdusvergangbare zetmeelkleuringenopbasisvanreactie
metjodiumzijnslechtszeerbeperkthoudbaar).Inderdaadkoneen
veelbelovendekleurcombinatiewordenuitgewerkt,nogwelopjodiumbasis,
meteenduidelijkkleurverschilpurper-hemelsblauw (resp.zetmeel
encallose),dieookduurzaamlijkttezijn,totdusverinelkgeval
enkelemaanden;detijdzalhierverdermoetenleren.
Daardeinterpretatievanenkeletotnutoeverkregencoupeseries
vanentplaatsennogonverwachtgecompliceerdbleektezijn,washet
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wenselijk aanhetverdere materiaal vóórhet eigenlijke snijden zoveel
mogelijk waarnemingen teverrichten,bijvrijgeringe,stereomicroscopische vergrotingen en deze in schetsen offoto's vast te leggen,
alshulp bijhet later tevolgenmicroscopisch onderzoek.Hiertoe werd
getracht,het materiaal in toto tekleuren,gevolgd door transparant
maken, terbestudering bijop-en/of doorvallend licht,waarbijuiteraard de eismoest worden gesteld datnoch de (voorlopige)kleuring,
noch het transparant maken,hetmateriaal ongeschikt zoumaken voor
de latere definitieve kleuring, ofook essentiële strukturen zou
verwoesten, zoals dat gebeurt door sterke KOH ofandere voor
transparant maken ingebruik zijnde agressieve middelen.Enkele
mogelijkhedenbleken te zijn;
1)in toto kleuringmet lacmoïd;na zovolledigmogelijke ontkleuring
(uitgezonderd de zeefplaten)aldanniet gevolgd door jodium;
daarna ontwatering'7 in jodium-houdende xylol tebekijken inopen/of doorvallend licht5
2)behandeling met fluorochroom (0.005$anilineblauw)enzeer verdunde
JKJ-oplossing,gevolgd door transparant maken in steedsgeconcentreerder glycerol (anilineblauw- en JKJ-houdend). Tebekijken in
opvallend UV licht,al ofnietgecombineerd met op-en/of doorvallend gewoon licht.Doorhet transparant maken inglycerol wordt
ook de fluorescentie van eventueel aanwezige dieper liggende callose
zichtbaar.Defluorescentie wordt niet,nadpli^beïnvJood door
glycerol of jodium,maar verdwijnt volledigbijontwatering inde
alkoholiserie5 combinatie van fluorescentiemet denogbetere
xylol-transparantie is dusnietmogelijk.Yan dezemethoden lijkt
de tweede demeeste mogelijkheden tebieden,ietr.itnrvlo-rtijdrovend te zijn en tevens beter aan te sluiten bijdedaarnate
volgenprocedure.
Tot dusver verkregen resultaten tonen aan,dat dephloeemweefselsvan
ent en onderstam als totaal soepel op elkaar aansluiten.De structuur
van de afzonderlijke elementen,metname de zeefvaten,schijnt echter
geenszins normaal te zijn,wat zouwijzen in de richting van eenabnormaal functioneren van de entovergang als oorzaak vanhet in deze
combinatie geconstateerde ontbrekenvan een assimilaten transport
van entnaar onderstam.
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VII. Groeistoffysioiogisch onderzoek bijhogere planten.
Pro,jekt_no^_1_9.Het transport,de intracellulaire localisatie enhet_metabolisme vangroeistof. (Dr.H. Veen)
Inhet versla.frjc.arwerden allereerst eenaantal experimentenherhaald,welke warenverricht in 1964. Degegevens leidden tothet
schrijven van twee publikaties. De eerste,in samenwerking met
Mej. Dr.C.J. Gorter over "Auxin transport in Coleus expiants" zalin
"Plant Physiology" verschijnen.Een tweede publikatie zal verschijnen
in "ActaBotanicaNeerlandica" en isgetiteld: "Transport, localization
14
andmetabolism ofnaphthyl-acetic acid-1- Cin Coleus explants".
Grote aandachtwerd besteed aanverfijning van de techniekwaardoorhetmogelijk zou zijn zeerkleine hoeveelheden gemerkt materiaal
nog aan te tonen inplantaardige extracten.Helaas ontbrak de daartoe
benodigde apparatuur.
Denauwkeurigheid van demetingen van zeerweinig actieve monsters
lJ.etdaardoor tewensenover.
14
Daar de specifieke activiteit vanNAA- Cniet voldoende hoog isom
experimentenmet zeer lage donor concentratie uit tevoeren,werd het
onderzoek voortgezet door gebruik temakenvangetritieerde groeistof.
Da zuiverheid van deze tracerwerd getoetst metbehulp vande "dunnelaag"chromatografie.Meer dan 90/&van de opgebrachte radioactiviteit werd als
NAAgeïdentificeerd.Deze zuiverheid van 90$is aanvaardbaar voorhet
14
verdere onderzoek.\'oor Cligt dezewaarde op
In een aantal experimenten werd nagegaan inhoeverre ernog bij
zeer lage concentraties groeistof metabolische omzettingen plaats vinden.
Daartoe werden concentraties getoetst in dereeks van 10 M tot 10 M.
14
Mit behulp van Cgemerkte naphthylazijnzuurwerd gevonden,datmet
—3

10

M donor concentratie geen omzettingen inhetweefsel kondenworden

aangetoond binnen eenproefduurvan7uur.Berekeningvande hoeveelheid
groeistofwelke inhet transportsysteem aanwezig is (zodanig dat ernog
geenmetabolische omzettingen plaats vinden), geeft devolgende uitkomst?
Bijeen concentratie van 2tot ca. 22x 10

ugrNAA permg drooggewicht

t.veedtnog geen aantoonbaar groeistofmetabolisme op.Met getritieerde
groeistof bleek ook bij 10

M op de chromatogrammen activiteit aan-

wezig te zijn,welke niet edentiek wasmet NAA. De chemische identiteit
konnogniet worder vastgesteld;het blijftmogelijk datwehier met een
waterstof-tritium uitwisseling temakenhebben.
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Mochten degegevens verkregenmet

Cgemerkte NAAvoldoende re-

produceerbaar blijken,dan zouhieruit geconcludeerd moetenworden dat
inderdaad de glucose verestering, de conjugatie met asparaginezuur en
dehydroxylering opgevat dienen teworden als detoxificaties.
Devraag inhoeverre het conjugaat auxine-asparaginezuur laterweer
wel vanphysiologisch belangvoor degroei is,kon indit jaarnogniet
beantwoord worden.Tijdgebrek dwong ons eveneens de localisatie vanhet
transportsysteem te latenrusten,
Mej. C.J. Gorterhad aangetoond, dat de lengte vanhet explantaat
vanwezenlijk belangwas voor de abscissiesnelheid van depetiolen.Dit
gold zowel voor het distaal gelegen alsproximaal gelegenweefsel.
Teneinde enig inzicht tekrijgen inhet transport vangroeistof indeze
explantaten vanverschillende lengte werden eenaantal experimenten uitgevoerd. Inovereenstemming met andere auteurs werd gevonden,datde
hoeveelheid radioactiviteit inhetweefsel exponentieel afneemt met de
afstand tothet donorblokje.
Demeeste activiteit wordt vastgelegd inhet weefsel juist onder
hotblokje. Ineenweefsel,waarin debruto activiteit (impulsen per
m.nuutpermg drooggewicht)hoog is,wordt zeerveelNAA omgezet.Ineen
weefsel met lage bruto-activiteit blijft hetNAAals zodanigvoorhet
merendeel aanwezig.Als algemeen beeld kangesteld worden,dat decon'•ntratie aanvrije groeistof binnen zekere grenzen zelfdoor deplant
jeregeld wordt. Inderdaad moetenwe dandeverschillende conjugaties
alsontgiftingsreactieszien.
Eenhypothese werd opgesteld overhet groeistof transport in
pnrenchymatischweefsel.Indeze opvattingwordt aangenomen,dathet
transport vangroeistof voornamelijk plaats vindt in de symplast. Inhet
transport onderscheiden we drie mogelijke beperkende stappen;deopname,
h~ttransportsysteem inhet cytoplasma en tenslotte deafgifte.
Projekt no.20.De invloed van TIBA ophet calcium transport. (Dr.H. Veen)
De gegevens,zoals die zijnvermeld inhet verslag overhet jaar
1964? werdennadergeverifieerd.Deresultaten zijnvastgelegd in een
publikatie; "Calcium movement inoat leavesmeasured by semiconductor
detectors". Deze publikatie,die in samenwerkingmet Dr.A.Ringoet en
Or.R. Rechenmann tot stand kwam, zal in 1966 in "Radiation Botany"
verschijnen.
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Inhetverslagjaarwerdengeennieuweexperimentenopgezet.
Dr.A.Ringoet (Euratom-I.T.A.L.)zettezijneigenonderzoeknaarhet
transportvancalciumindeplantvoort.HeteffectvanTIBAwordtdoor
Dr.Ringoetalseenfacetvanzijnonderzoekbeschouwdenwordtdoorhem
verdergeanalyseerd.
Demicroautoradiografische analysevandetransportbaanwelkedoor
decalciumioneninneerwaartserichtingwordtgevolgd,isinhetverslagjaargeheelverricht doordeHeerA.Gielink (I.T.A.L.).Erzijn
sterkeaanwijzingengevonden,datditneerwaartse transportnietin
hetxyleemplaatsvindt.
Daartoepassingvandeanti-auxineTIBA,nietdieeffectenhad,
welkeaandehandvandeliteratuurmochtenwordenverwacht,isbesloten
ditprojektmetdevoornoemdepublikatie alsafgeslotentebeschouwen.
Projektno. 21.Apicaledominantie.(Dr.H.Veen)
Inrecentonderzoekwordtmeerenmeeraandachtbesteedaande
voedingvandejongeuitgroeiende lateraleknop.EenuitvoerigliteratuuroverzichtvanDr.Bruinsmamaakthethieronnodigdiepopinte
gaan.Eenbenaderingvanhetvraagstukenerzijdsvandekantvande
groeistoffysiologie enanderszijdsvandekantvandevoedinglijkt
echterzeergewenst.Gehooptwordt,datindekomendejarendetijden
demogelijkhedenzullenwordengevondenaanditprojektmeeraandachtte
geven.

