STICHTING "CENTRUMVOORPLANTENFYSIOLOGISCH ONDERZOEK"
Jaarverslag 1959

Inleiding
AlsopvolgervanProf.Dr,M.H.vanRaalte aanvaarddeDr.I.deHaanmedio
juni 1959zijn taakalsdirecteurvanhetCentrum.
Omzichopdehoogte testellenvanhetplantenfysiologischonderzoek in
Nederland en terkennismakingmetdeonderzoekersdieop plantenfysiologisch
gebiedwerkzaam zijn"bezochthijzoveelmogelijkproefstationsenandereinstellingenvanland-entuinbouwkundig onderzoek.
Devergaderingen vandedirecteurenvaninstitutenvallende onderde
Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoekboden eenwelkome gelegenheid
totkennismakingmetcollega'swerkzaam opverwantarbeidsveld, terwijlook
hetbijwonenvandevergaderingenvandirecteurenvanT.N.O.instituten ruimschootsdegelegenheid bood tothetleggenvancontacten dievoordewerkzaamhedenvanhet C.P.O. nuttigkunnenzijn.
Het stemde totgrotevoldoening,datopdebegrotingvoor 1960eenformatieuitbreiding tot 15personenwerd toegestaan.
Hetnietverlenenvan eencredietvoordebouwvan tweekassen,diezeer
noodzakelijk zijn,enhetopdebegroting latenvervallen vandeaanloopkosten
voordeuitbreiding vanhet laboratorium,verwekte enige teleurstelling.Met
grote tevredenheid kanevenwelwordenvermeld, dat tegenhet eindevanhet
verslagjaar debouwvande tweenog ontbrekendekassen,indeloopvan1960,
tochinhetvooruitzichtwerdgesteld.

Bestuur
Ir.G.Wansink, SecretarisvandeNationale RaadvoorLandbouwkundig Onderzoek
T.N.O.,DenHaag,voorzitter.
Dr.Ir.G.deBakker,Inspecteur vanhet Tuinbouwkundig Onderzoek,Ministerie
vanLandbouw enVisserij,DenHaag,secretaris.
Leden
Ir.P.A.denEngelse,InspecteurvanhetLandbouwkundig Onderzoek,Ministerie
vanLandbouw enVisserij,DenHaag.
Ir.J.Wind,Oud-Directeur vanhetInstituut voorBiologisch en Scheikundig
OnderzoekvanLandbouwgewassen,Wageningen.
Ir.W.vanSoest,Directeur vanhetProefstationvoorde Groenten-enFruitteelt
onder Glas,Naaldwijk.
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- 2Adviserende leden
Prof.Dr.V.J.Koningsberger,Hoogleraar indeAlgemenePlantkunde,Utrecht.
Prof.Dr.M.ïï.vanKaalte,Hoogleraar indePlantenfysiologie, Groningen.

Personeel (per 1januari 1960)
Directeurs Dr.I.deHaan,Wageningen (indienstgetreden 15-5-1959)
Onderzoekers?
Dr.J.vanDie,Bennekom
Dr.Ir.H.C.M.deStigter,Bennekom
Dr.J.Bruinsma,Bennekom
MiddelbaarHulppersoneels
P.Brouwer,gedetacheerd doorT.N.O.,Wageningen
Mej.M.deBruin,Wageningen
Mej.E.Gerritsen,Velp (indienstgetreden 1-5-1959)
J.Swart, Wageningen
CR.Vonk, Wageningen
Administraties
Hoofd;P.H.Paauwe,Wageningen

Mevr.L.Scheffer-van Wijk, ¥/ageningen
Laboratorium personeels
J.H.Hobé, Wageningen
Tuinpersoneel;
G.vanLaar,Wageningen
W.F.A.Fintelman,Wageningen

Gastmedewerker
Vanaf 1december 1958tot 1maart 1959werd aandeHeerK.Gierat vande
Universiteit vanKrakau (Polen)degelegenheid gegeven ophet Centrumdebeginselenvan depapierchromatografie teleren.Onderwerp: "Deaminozuursamenstellingvan de eiwittenvan zonnebloem zaden".

- 3Huisvesting
Gedurende het jaar 1959werden allebeschikbarewerkkamers ingebruikgenomen, zodat thansmethet oog opdeuitbreiding vandewetenschappelijke staf
in I960eennijpend ruimtegebrekheerst.
Degangwaardewerkkamers enkassen opuitkomen staat thansgeheelvol
met degroteapparatuur dievoor algemeengebruikbestemd zijn,zoalsdevriescentrifuge,ijskasten,droogstoven,balansenenz.
Doorgebrek aanruimteverrichtendeanalystenhunwerkgrotendeelsin
dezelfdekamersalsdeonderzoekersmethetgevolg dat eenonderzoeker inéén
kamer vandriebijviermetergehuisvest ismet zijn tweeanalysten.Hetbehoeftgeenbetoog,datditeenongewenste toestand is,dievoorgoedwerkniet
bevorderlijk is,endie zosnelmogelijk veranderingvraagt.
Door aanbouwvan tweekassenkanindebestaande toestand enigeverbeteringverkregenworden,doordevoorstegedeeltenvandiekassen tot tijdelijke
werkkamers in terichten.
De schuur,diegedeeltelijk bestemd isvoordeopslagvanbloempotten,
tuingereedschap enz.endiegedeeltelijk alswerkplaats ingericht is,kwam in
de loopvan 1959gereed.Hiermede isaan eenlanggevoeldebehoeftevoldaan.

Belangrijke aanschaffingen
De laboratorium apparatuurwerduitgebreidmets
Densitometermet recorder
KleineM.S.E.centrifuge
Aanvullende apparatuurvoorgekoelde centrifuge
Kwartsmolen
Hoogvacuumpomp
Diepvrieskast
Gasanalyse-apparatuur
Dekantoorinventaris werduitgebreid metvier schrijfbureaux.

Buitenlandse reizen
Aanhet 11deInternationale Symposium overFytofarmacieenPytiatrie
van4"to't6mei teGentwerd doorDr.J.Bruinsmadeelgenomen.
Dr.J.Bruinsmabrachtvan 1-3 juni eenbezoek aanFarbwerkeHoechstA.G.
enverkreeg aldaarinlichtingen overdewerking,debepaling endehantering
vandeorganische tinverbinding endedinitrophenolderivaten,welke doordeze
fabriekwordenbereid enwaarvandoorhem defysiologische werking onderzocht
wordt.

-4Van 10-16 augustuswoondenDr.I.deHaan,Dr.J.vanDie enDr.J.Bruinsma
de "112 th Conference of theSociety forExperimental Biology" teKopenhagen
"bij|alwaarDr.J.vanDie eenvoordrachthield over "Theoccurrence oforganic
substances inxylem exudates of tomato and cucumber plants".
Inaansluiting aanditcongresbezochtDr.J.vanDievan 17-21 augustus
het "GeneticalInstitute of theAgricultural College"teUppsala teneindede
constructie vanhet aldaar ingebruik zijndefytotron tebestuderen.
Van26-28novembernamDr.J.Bruinsmadeelaanhet "Colloque d'Etudes sur
laChicorée-Witloof" teGembloux.
Dr.H.CM.de Stigterkeerde 10september 1959 teruguit deU.S.A. naeen
studieverblijfgedurende twee jaaraanhet "BotanyDepartmentvandeUniversity
of California"teDavis en teBerkeley.

Samenwerkingmetandere instellingen
Bijofficiëleplechtigheden vandeLandbouwhogeschool werdhet Centrum
door dedirecteur vertegenwoordigd.
Dr.I.deHaanbezochtdevergaderingen vande "ContactgroepLandbouwMeteorologie".
Dr.J.vanDie enDr.I.deHaannamendeelaandebesprekingen vandewerkgroep "Plantsystemen,boomvormen, snoei enuitbuigen"; ookwerdendevergaderingenvande "CommissieKasklimaat"doorDr.I.deHaan bijgewoond.
Dr.J.Bruinsmanam alslid deelaandewerkzaamheden vandeinhetafgelopen jaar tot standgekomen "Y/erkgroepWitlofvraagstukken". In samenwerkingmet
deE.T.C,teBarendrecht,hetI.V.T.enhet-I.B.V.L.werd doorDr.J.Bruinsma
hetonderzoek overdebewaringvanwitlofwortels voortgezet.Eengezamenlijke
proefwerdvoltooid, terwijl nieuwe proeven ondernomen zijn.
DoorDr.J.vanDiewerd aanIr.G.H.GermingvanhetI.T.T.assistentieverleendbijhetbepalenvanhetdianthraceengehaltevananthraceenoplossingen,
waarbijapparatuurvanhetCentrum terbeschikkingwerdgesteld.
Opverzoek vanDr.P.M.L.TammesvandeP.D.werdendoorDr.J.vanDie
aminozuur-bepalingen verricht vanverschillende monstersplantaardigmateriaal.
ErwerdenaandeH.L.C, teLeeuwarden enige adviezenverstrekt overde
opnamevansystemische insecticiden.
AanhetLaboratorium voor Landbouwplantenteelt werden enigeadviezengegeven overproblemen betreffende deeiwit-aminozuur samenstelling vantarwe.
Bijhet onderzoek overdeinvloed vanD.S.O.C.bevattende spuitmiddelen
opwinterroggewerd nauv*samengewerktmetdeafdeling onkruidbestrijdingvan
hetI.B.S.In samenwerking met ditinstituut iseengezamenlijke veldproef in
uitvoering.

-5OpverzoekvanIr.E.K.Meppelink enDrs.B.L.Th.Belderok vanhetInstituut
voorGraan,Meel enBrood T.N.0.verrichtteDr.J.Bruinsmametmedewerking van
eenanalistevangenoemd instituut eenonderzoek overdegisting vanhakkersgist op schrootmonsters.Doelvanhetonderzoekwasna tegaan,ofverschillen
indegistingssnelheid op schrootvanverschillende herkomst oorzaak zouden
kunnen zijnvan tekortkomingen vandemet dit schrootuitgevoerde deegbaltest
alsmaatstafvoordebakwaarde van tarwemeel.Vanderesultaten iseenschriftelijkrapportuitgebrachtaandedirecteurvanhetInstituut voorGraan,Meel
enBroodT.N.0.
MetProf.Ir.G.A.W.vandeGoorvanhetInternationaal InstituutvoorLandaanwinning enCultuurtechniekwerd experimenteel samengewerkt omdegevoeligheidvanmaisvoor"brak"bevloeiingswater tebestuderen inafhankelijkheid
van eenbemestingmetkaliumhoudendezouten.
AandeherenIr.A.J.ReestmanenDr.Ir.D.E.vanderZaagvanhetP.A.W.
werdengegevensverstrekt inzake demetderustvanaardappelknollen samenhangendefysiologischeprocessen.

Buitenlandse bezoekers
Vandebuitenlandse onderzoekers die inhetafgelopen jaarhet Centrum
bezochten, zijno.m. tevermelden?
K.Gierat,Universiteit vanKrakau,Polen.
M.Kushizaki,Agricultural ChemistryDept.HokkaidoNationalAgr.Expt.
Station.Kotoni, Sapporo,Hokkaido,Japan.
Dr.D.K.Strijdom,W.P.Vrugtenavorsingstasie, Stellenbosch, SuidAfrika.
Dr.G.C.Head,EastMailing Research Station,Maidstone,Kent,England.
F.E.Eckardt, Laboratoire d'Ecologie expérimentale,Institut deBotanique,
5rueAug.BroussonmetMontpellier,France.
Dr.Takishi Hayashi,National Institute ofAgricultural Sciences,
Nishigahara,Kita-Ku,Tokyo,Japan.

Publicaties enverslagen
In 1959verschenen devolgendepublicaties engestencilde verslagens
J.vanDie,Diurnal rhythm in theaminoacid contentofxylem exudate
from tomatoplantsbleedingunder constant environmental
conditions.
Proc.Kon.Nederl.Akad.Wetensch. 62 (l), 50-58,1959.

- oJ.vanDie,On the synthesis of carboxylic-andamino acidsin theroots
and their transport toaerial partof the tomatoplant.
Proc.Kon.Nederl.Akad.Wetensch.62 (5),505-517,1959.
J.Bruinsma,Overdedagelijksevariatie inhetzuurgehaltevanvetplanten.
VakbladvoorBiologen 39- 37-45, 1959J.Bruinsma, J.G.tenHouten,F.Quak,P.M.L.TammesenJ.deWilde,HetXI e
International Symposium overFytofarmacie enFytiatrie teGent.
Med.Dir.Tuinbouw22s352-356.
J.Bruinsma,Verslagvandeproef overhetbewarenvanwitlofwortels, seizoen 1958-1959.
Gestencild verslag C.P.0.no.1.
J.Bruinsma,Verslagvan dedeelname aanhet "Colloque d'Etudes surla
Chicorée-Witloof", 27en28november 1959,teGembloux.
Gestencild verslag C.P.0.no.3«
Gestencild verslag no.2verschijnt begin1960.

Voordrachten in 1959gehouden
J.vanDie,On theoccurrence oforganic substances inxylem exudatesof
tomatoand cucumber plants.S.E.B. Conference teKopenhagen,
11 augustus1959«
J.vanDie,De invloed vandewortelstofwisseling opopname,omzettingen
en transportvanstikstofverbindingen bij tomatenplanten.
Kon.Nederl.BotanischeVereniging, 14november 1959,teLeiden.
J.vanDie,Organische stoffeninhoutvatensap enhunrelatiesmet stikstofenkoolhydraat stofwisseling.Kon.Nederl.BotanischeVereniging,
27november 1959,teBaarn.
I.deHaan,Tuinbouwkundig onderzoek inZuidAfrika.Colloquium Tuinbouwplantenteelt, 24november 1959, teWageningen.

Onderzoek
Beschadiging vandeplant door opnamevanbestrijdingsmiddelen (project \ ,
Dr»J,vanDie).
Inhetvorige jaarverslag werdalvermeld,datdebloedingvan planten
alsfysiologisch proces snelreageert ophet toedienen vanvoordeplantgiftige stoffen.Omdieredenwerdhetbloedingsverschijnsel gebruikt alsmiddelon
defytotoxiciteitvandeonderzochte insecticiden tetoetsen.Geenvande

- 7onderzochte insecticiden (Diperex,DDVP enR6199)hadna toedienenaande
wortels ineen concentratie van0,1à0,01$enig effectopde"bloedinghoewelhetinsecticideuithetbloedingssap geïsoleerdkonworden.Nochhetgeleidingsvermogen vanhetbloedingssap,nochde samenstelling van deaminozuur
enketozuurfractieshiervanwerd duidelijkdoordeonderzochtemiddelen
beïnvloed.Beschadigingenvandeplantkondusdoordeze insecticiden niet
aangetoondworden.
Watbetreft deopnamevandedriegenoemde insecticidenkanwordenvermeld,datdebladerendeze stoffen ingeringemate adsorberen,waardoorze
nietdoor eenvoudigafwassen teverwijderen zijn.Vaneenechteopnamelijkt
geen sprake.Mogelijkgaatdeze adsorptiegepaardmetenigbinnendringen in
dewascomponentenvandecuticula.Wordendeinsecticiden aandewortelsvan
deplant toegevoegd danheeftwel eensnelleopnameplaats.Deopnamevandeze stoffen isdusnog eenprobleem.Herhaaldemalenwerdonsgevraagd ofer
geenverdere aandacht hieraangeschonken zoukunnenworden.Inverbanddaarmede isbegonnen aanhet samenstellenvan eenliteratuuroverzicht overdeopnamevan spuitmiddelen doorde cuticulavanbladeren.Hetisevenweldevraag
oferbijdehuidige bezetting vanhetCentrum veelaandacht aanditprobleem
geschonken zalkunnenworden omdathiervoor devolledige aandachtvaneen
onderzoeker nodigis.

Onderlingebeïnvloedingvan spruit-,wortel-envruchtgroei (project2,
Dr.Ir.H.C.M.de Stigter).
Inverband met eenstudieverblijf indeU.S.A. (aandeBotany Departments
vandeUniversity ofCalifornia teDavis enBerkeley)werd in 1959aandit
projectalszodanig nietgewerkt.Na terugkeer inNederland,medio september,
werdenderesterendemaandenbesteed aan literatuurstudie envoorbereidende
werkzaamheden.
InDavis enBerkeley werd onderzoekverricht omtrenthet transportvan
14
metC "gemerkte"assimilaten indegedeeltelijk incompatibele entcombinatie
vanmeloen opCucurbitaficifolia.Hiertoewerd radioactiefkoolzuurC 0_,
toegediend aan éénblad vandemeloen-ent,waarna dedistributie vandegevormde assimilatenwerdgevolgd,doormiddel vandirecte activiteitsmetingen
enmetbehulpvan radio autogrammen.Een enanderbijaanvrezigheidenbij
afwezigheid van eigenbladaandeonderstam.Ingeenvanbeidegevallenwerd
enigeradio activiteit indeonderstamgevonden.Bijaanwezigheid vanonderstamblad,waarbijdegeheleplantkrachtiggroeit,wordendewortelsblijkbaar
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geheelvanassimilatenvoorziendoorhet eigen"blad.Bijverwijdering vanhet
onderstamblad "bleekdewortelgroei onmiddellijk testoppen, terwijl ookde
groeivande entstagneerde.Dezeverschijnselenwerdenbegeleid dooreen
hevige phloëemnecrose indeonderstamweefsels.
Bijdevoordezeproevengebezigdemethodevanwatercultuurblekenplantenzonderonderstamblad zichechternaverloopvantijdminofmeer teherstellen,hetgeen totuitingkwamindevormingvangroteaantallenkleine
zijwortels,hetweeropgangkomenvandegroei vandemeloen-ent enhetnu
14
opvlottewijzepasseren.vanC -assimilaten
vandemeloen,viadeentplaats,
naardeonderstamwortels.
InDaviswerdgewerktmetautoradiografieopmacro-schaal,dusvoorhet
14
verkrijgen van een totaal-beeld vandeverdelingvanC overdegehele
plant,
inBerkeleywerd enige ervaring opgedaanmetmicro-autoradiografie,voorhet
nagaanvandeverdeling opcelniveau.

Onderzoek naareenmogelijke directegunstigewerkingvanorganische spuitmiddelenopdeplant (project 3,Dr.J.Bruinsma).
Hetonderzoek naardewijze,waarop bespuitingenmetoplossingenvan
4,6-dinitro-o-cresol (DNOC)deopbrengstvangranen,inhetbijzonder dievan
winterrogge,verhogen,werd langs tweelijnenvoortgezet.Enerzijdswerdnagegaan,hoede stofwisseling vandeplantbeïnvloedkanwordendoorophet
bladachtergebleven DNOC,terwijlanderzijds dewerkingvanDNOCviadegrond
naderwerdonderzocht.
Een tweedeorganischbestrijdingsmiddelwerd inhetonderzoekbetrokken,
namelijkhetfungicide triphenyltinacetaat,welke stofdeopbrengstvanknolselderijenanderegewassen zozeerverhoogt,datbetwijfeldmoestwordenof
deproductie stijginguitsluitend tedanken zouzijnaanhetonderdrukkenvan
de schimmelinfectie.Dezeverbinding heeftmetDNOCgemeen,datzijde
oxydatievephosphorylering ontkoppelt, endat zijbijbespuiting deplanten
eendonkerdergroenaanziengeeft.
a.De_werkingyan_DNOC in_hetblad
IndienDNOCbinnendringt indebladenkan zijdeenergievoorziening uit
dedissimilatoireprocessen verstoren.Wanneer zijdesondanks toteenopbrengstverhoging aanleidinggeeft,zal zijditdusvermoedelijk viade assimilatie
bewerkstelligen.Opgrondvandezeoverweging werd eenonderzoek aangevangen
omna tegaan,ofDNOC dephotosynthetische phosphorylering beïnvloedt.

-9b.Dewerking vanDNOC viade_grond
Volgens eenliteratuurmededeiingverhogen oplossingen vanDNOC enDNBP
(2,4-dinitro-6-sec.butylphenol)degroeisnelheid vankiemwortelsvanvlasin
Petrischalenaanzienlijk.Het opbrengstverhogend effectvanDNOC-bespuitingen
indepractijk zoudusmogelijk kunnen berusten op eenversterkte ontwikkeling
vanhetwortelstelsel vangranen inbespotengrond. Teneindedeindeliteratuurvermeldeproef teherhalen,werddegroeivanvlaskiemwortelsgemetenin
-A
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oplossingen,variërend van 1x 10^M tot 1 x 1 0 MDNOC enDNBP.Behalvehet
zuiverenatriumzout eneen80%-igammoniumzouthandelspreparaat vanDNOC,werd
eencommerciëleDNBP-formuleringgebruikt.De stoffenwerden opgelost inwater
of invoedingsoplossingen vanverschillende zuurgraad en concentratie.Verschillende soortenfiltreerpapierwerdenbeproefd, terwijldaarnaast experimenten
zonderfiltreerpapieropgaasoverbekerglazenwerdengedaan,bijverschillende
temperaturen,inlichtenindonker.Zaad,afkomstigvanallebeschikbare rassen,aldannietuitwendiggesteriliseerd, werd onderzocht.Deproeven leidden
totdeconclusie,dathet indeliteratuurbeschreven experiment nietreproduceerbaaris.
Eenander literatuurgegevenbehelst,dathetopkomstpercentage uittuinkerszaad verhoogd wordt doordegrond enige tijd tevorenmetDNOC tebehandelen.Deverhoging zouberusten opde stimulerendewerking van sporenDNOC of
vaneenomzettingsproduct vanDNOC.Onderzoek naaraanleiding vanditgegeven
toondeaan,datdezeverhogingwel optreedtinongesteriliseerde, dochniet
ingesteriliseerde grond, endatzijnoch opdewerking vanresterende sporen
DNOC noch opdievan eenomzettingsproduct vanDNOC berust.Vermoedelijk is
zijhetgevolg vanhet steriliserende effectvandeDNOC-behandeling.Een
publicatie overditonderwerp is terperse.
Potproeven werden ondernomen omdeinvloed vande toevoeging vanDNOC en
verwanteverbindingen aanaldannietgesteriliseerde grond opde ontwikkeling
vanboven-enondergrondse delenvanwinterroggeplanten na tegaan.Dezeproevenbrachten aanhetlicht,datonderbepaalde omstandigheden de toevoeging
vanDNOC aangrond degroei sterkkanbevorderen.Inverderepotproeven enin
eenveldproef wordendeze conditiesnadergeanalyseerd.Inwatercultures leek
DNOC slechts geen of een schadelijk effectuit teoefenen.
Pogingen omindezeproevenrogge tevervangen doorPoaannua,leverden
voorlopiggeenbevredigend resultaatop.
In samenwerkingmet deafdeling OnkruidbestrijdingvanhetInstituut
voorBiologisch enScheikundig OnderzoekvanLandbouwgewassen wordtineen
veldproef onderzocht,ofde stikstofbemesting van invloed isophetoptreden
vanhetDNOC-effectbijwinterrogge.'

- 10c.Het effectvan^Brestan"^£sPuitingen_bij_knolselderij
Bespuitingen vanknolselderijmethettriphenyltinacetaa"b"*hOudende
"Brestan"tegeninfectiemet Septoria apii leidtindepractijk toteenaanzienlijkeverhogingvanhetknolgewicht.Omna tegaan,ofdezeverhoging
slechtshetgevolg isvanhetonderdrukkenvandeschimmelinfectie,werdgepoogd,ineenkasschimmelvrijeknolselderij tekweken,deplanten opverschillendewijzenmet "Brestan"tebehandelen endeuiteindelijkeknolgewichten te
bepalen.Van 30planten,na tweemaandenopgelijke ontwikkeling geselecteerd,
bleven er8onbehandeld, 8werdennormaalbespoten,van7werd alleenhetblad,
van 7anderenalleen degrondbespoten.Hetgelukteniet,deplantengeheel
schimmelvrij tehouden,dochdeinfectiebleef overalgering endebladenvan
alleplanten,ookvandeonbehandelden,verkregendedonkergroenekleur,welke
kenmerkend voorde "Brestan"bespuitingheet.Deplantenvormdenalle zware
knollen,waarvanhetgewichtvarieerde van465 tot 1380gram.Hethoogstegemiddeldegewicht (932g+_ 9/0)bereiktendeknollendercontroleplanten.De
conclusiewerdgetrokken,datdeorganische tinverbinding slechtsdoorhaar
fungicidewerking tot eenopbrengstverhoging aanleidinggeeft.

Fysiologievandekiemingvanbruinebonen (project4» Dr.M.H.vanEaalte).
InverbandmetdebenoemingvanDr.M.H.vanRaalte tothoogleraar te
Groningen isditprojectkomen tevervallen.

Onderzoek overdefysiologie vanwitlof (Cichoriumintybusvar.sativumBisch)
(project5»Dr.J.Bruinsma).
Ditonderzoekgeschiedt insamenwerkingmethetBTCBarendrecht,het
InstituutvoordeVeredeling vanTuinbouwgewassenenhetInstituutvoorde
Bewaring enVerwerkingvanLandbouwgewassen.
a.Wortelbewaring
Deinhetbewaarseizoen 1958-1959ondernomenproef leverde belangwekkende
gegevensopoverdeinvloedvandeduurende temperatuurvandebewaringop
wortelsvanhetras "LateBelgische".Hetverslagvandezeproef isverschenen
alsGestencildVerslagC.P.0.no.1.
Opgrondvandeverkregenresultatenwerdenvoorhet seizoen 1959-1960
tweeproevenaangelegd.Inheteneexperimentwordtonderzocht ofereenverband isaan tetonen tussendekoudebehoefteen-tolerantie vaneenrasenerzijds, enhetvroegeroflater trekbaar zijnvandatrasanderzijds.Hiertoe

- 11wordenpartijenwortelsvanderassen "Oranje"en "LateBelgische""bijverschillende lage temperaturen incellenbewaard enmonsters op verschillende
tijdstippengeforceerd.
Deandereproef isgebaseerd opdeverkregen ervaring,datde temperatuur
ineenpractijkkuil enkelegradenbovendegemiddelde buitentemperatuur ligt
en tevensenkelegradenhoger isdanoptimaal isvoor debewaring vanwortels
vanhetras "LateBelgische".Daaromwordtinhet seizoen 1959-1960debewaringvan eenpartijwortelsvanditrasineenpractijkkuil vergelekenmetdie
in eenkuil,welke 'snachtsmetbevochtigdebuitenluchtwordtgekoeld.
BijdeophetI.B.V.L. verrichte suikeranalysesbleek opdechromatogrammenbijde startlijn eenmetp-anisidine-HClals suikerkleurende stof
voor tekomen,welkedoorhaarreducerend vermogendefructosebepalinginhet
ruwe extractbeïnvloedt.Dooronsisnagegaan,ofdeze stofhetglucoside
chicoriïne konzijn,datin 1876 doorNietzkiuit Cichoreibloemen isgeïsoleerd.
Hoewel hetU.V.-absorptiespectrumvanhetruwealcoholische wortelextract
aanwijzingenvoorhetvoorkomenvan cichoriïne inwitlofwortels opleverde,
bleek het onv/aarschijnlijk,datdeonbekende stof,ofschoonhydrolyseerbaar,
met cichoriïne identiekis.
b.Bloemyorming
Hetoptredenvan doorschietende planten in eenveldmet éénjarigewitlofplantenwordtinverband gebrachtmet deomstandighedenwaaronder het zaadhet
jaar tevorenisafgerijpt.Ineenkoude herfst zouhet embryo inhetrijpende
zaad zozeergevernaliseerd worden,dathetnakieming direct een schietende
stengelopleverts "vernalisatie op stam".Resultatenvan eenproefmetnormaal enindekoude afgerijpt zaad,waarvan eengedeelte nadekiemingop
verschillende wijzenaan eenvernaliserend werkende temperatuurwerdonderworpen,zijnmetbovenvermelde hypothese inovereenstemming.Ookoverdeinvloed ophetdoorschieten,welke doordegroei beïnvloedende chemicaliënkan
wordenuitgeoefend, werdenvoorlopigegegevensverkregen.

EffectvanK-bemesting opbeschadiging vandeplantdoorhogekeukenzoutconcentraties (project6,Dr.I.de Haan).
Insamenwerking metProf«Ir.G.A.W.vandeGoorvanhet Internationaal
Instituut voorLandaanwinning enCultuurtechniek werd een serieproevenverricht overdemogelijkheid metkalium-zouten deplanten (mais)tegeneen
overvloed vankeukenzout tebeschermen.DeproevenwerdendoorProf.Dr.M.H.
vanEaaltebegonnen enna zijnvertrekvoortgezet.

- 12Gedurende 1959werden ervierproevenmetmais opwatercultuurgenomen.
Devoorlopige resultaten hebbenuitgewezen,dat eenhoogfosfaat-gehaltein
devoedingsoplossing de schadelijke werkingvanhetkeukenzout slechtszeer
weinig,maarduidelijk,tegenwerkt.
Eenhoge concentratievankaliumionenbleekniet in staatdeinvloedvan
hetkeukenzout,ooknietgedeeltelijk, tekunnen compenseren.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.

Omzetting en transportvanopgenomen stikstofverbindingen bij tomaten
(project 7sDr.J.vanDie).
Deherkomstvandeinhetxylem exudaat (bloedingssap)vantomaten
plantenvoorkomende organische verbindingen isnaderonderzocht.Hierbijis
geblekendatdeinhetxyieemsapvoorkomende aminozuren enamidenvoorhet
grootstegedeelte indewortelsvandeafgesneden plantgesynthetiseerd wardenuix nitraat ofammonium,datuit devoedingsoplossing wordtopgenomen.
Bijdezeassimilatie vananorganische stikstofwordendeindewortelsaanwezige suikers (saccharose,glucose enfructose)omgezet inorganischezuren.
Zeerwaarschijnlijk treedta-ketoglutaarzuuropalsacceptorvan deammonium
ionen (resp.vanhetammonium datindewortelsuitnitraatgevormd is).Een
goede suikervoorziening vandewortels isdusvangroot belangvoordestikstofstofwisselingvandewortels,daarde suikers,viahet a-ketoglutaarzuur, de
koolstofskelettenleverenvoordeaminozuur enamide synthese.
Bijzoweldevorming vanaminozuren alsdievan zurenvandeKrebs cyclusin
dewortel treedt eenkwantitatief nietonbelangrijkedonkerfixatievanbodem
14
koolzuur op.Eeeds 5minutennadat C -Kaliumbicarbonaat
aanhetwortelmilieu
was toegediendkondenradio-actieve organische verbindingen inhetbloedingssapwordenaangetoond.Bijzowelhetglutamine zuuralshet a-ketoglutaarzuur
14
vanhetbloedingssap bleek deC indea-carboxylgroepvanhetmolecuulaanwezig tezijnj despecifieke activiteitenvanbeideverbindingenwarennagenoeggelijk.Zowelhet a-ketoglutaarzuur alshetappelzuurgehaltevanhet
xyleem exudaatvermindertbij sterkeammoniumbemesting vande tomatenplanten, terwijlhetaminozuur enamidegehaltevandit exudaatdaarbijgelijktijdig sterk toeneemt.
Aangetoond konworden dat eengedeeltevandeaminozuren dieindewortelsvanafgesneden tomatenplantengevormd worden,gebruiktwordtvoorde
synthesevanworteleiwitten.Eengeringgedeelte vandeaminozurenvanhet'
bloedingssap kan eventueel afkomstig zijnvaneiwithydrolyse,waarschijnlijk
speciaalbijgeringekoolhydraat-enorganisch-zuur reservesvandewortels.

- 13Hetonderzoekheeftwaarschijnlijkgemaakt,dat, indien tomatenplantenopgekweekt zijnbijeen slechte"belichting,hetpotentieele vermogenvandewortels tot stikstofassimilatie sterkgereduceerd is,ook"bijvoldoendeaanwezigheidvan stikstofverbindingen indegrond*Nog onbekend isdeinvloed die aez<:
potentieele reductie in stikstofassimilatie vermogenheeft opdeontwikkeling.
"bloemvormingenvruchtzettingvande tomaat.Vooral laatstgenoemde processen
heeftmenreeds tientallen jarengeledengetracht inrelatie tebrengenmetdegezamenlijke koolhydraat-stikstof-stofwisseling.
Hetonderzoekdatnuveelalmetafgesneden tomatenplantenverrichtis,
zalin 1960uitgebreidwordenmet onderzoekaanintacte planten, teneinde te
trachtenverdere relatie's tussenkoolhydraat-enstikstof-stofwisseling op
tesporen
In 1959zijn tweepublicatie's,ditonderzoek betreffende,verschenen^
zie lijstvanpublicatie's.

