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1.Algemeengedeelte.
Bestuursmutaties.
Indebestuurssamenstelling tradengeenwijzigingenop.

PerBoneelaaaflgeleganhedon„
Voor 1966wasdepersoneelsformatie vastgesteld op23personen.
Hiervanwerd inde loopvanhet jaarde formatieplaatsvoor een technisch
medewerker overgebrachtnaardeStichtingTechnische enFysischeDienst
voor deLandbouw,alhier.Debetrokken functionaris deheerH.J.vanderLey
werd op1april I966bijhetC.P.O.gedetacheerd.
Per 1januari I966bestond dewetenschappelijke stafuit6personen
terwijl er2vacatureswaren.
Op1augustus1966konindevacature,ontstaandoorhetvertrekvan
Prof.Dr.J.vanDie,wordenvoorziendoordeheer Ir.J.W.Heringate
benoemen.
Indevacature ontstaanper1meiI966doorhetvertrekvan Mej.
E.Ellermeyer,konop1juni1966weerwordenvoorziendoorMej.E.vanden
Doolaantestellen.Devacature analist,ontstaanper 1maart1965»kon,
mededoordepersoneelsstop,in1966nognietwordenvervuld.De verwachting
is,dat begin1967hierinkanwordenvoorzien.
Per1april 1966werddeheer J.C.vanderTaktoegevoegd aandeafdeling
AlgemeneZaken.Indevacature ontstaandoorhetvertrekper1augustus1966
vanMej.M.J.Hovestad,werdMej.J.F.vanMerkesteyn per15augustus1966
aangesteld.

Huisvesting.
Inhetverslagjaar zijnmetdenieuwbouwgoedevorderingengemaakt.Hetwas
aanvankelijkdebedoelinghetgebouwnogindecember tebetrekkenmaarde
afwerkingheeft enige stagnatie ondervonden.Erbestaat echtergoedehoop,
datindeloopvandemaand maart 1967kanwordenverhuisd.
Inhetbestaande gebouw moetendaarnanogverschillendevoorzieningenworden
getroffendienodigzijnomerééngeheelvantemaken.
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In1966wordendevolgende belangrijkste aanschaffingengedaans
1Vloeibare scintillatie spoctromotorMark- 1vanNuclear-Chicago.
1Uvicord metrooârdor.
1Wild stereomikroscoopmet foto-uitrusting.
50Tafslwagonsvoorklimaatcellen enkassen.
1Microbalans.
1 SpectrofotometerUnicamSp600.
1 Fractieverzamclaar.
2Laboratorium centrifuges-BHG-Optima.
1Draagbare monitor.
1Ventilatordroogkast.
Nieuwe proefopstelling metplasticbakjesinplaatsvanhoutenbakken
voordebestuderingvandegroeirelatie tussenwortolstelselenbovengrondse
delen.
Verderwerdeneenaantalapparateneninstrumentengekochtvoor deverdere inrichtingvanhetnieuwe gebouw.
DoordeNationaleRaadvoor Landbouwkundig OnderzoekT.N.O.werddeinventarisvande "Werkgroep Plantenteelt zonderaarde""omniet"aanhet
C.P.O.overgedragen.Hetonderzoekvandezewerkgroep,diealszodanigis
opgeheven,zalbijhetC.P.O.wordenvoortgezet.
Buitenlandsereizen.
Mcj.Drs.S.deBoerbezocht landbouwkundige,plantenfysiologische
enfytopathologische instituten inAuckland,NelsononPalmerstonNorth
(NieuwZeeland)van 31januari tot16februari eninAdelaide (Australië)
van20tot 24februari.Inhetgestencildverslagno.26vanhet C.P.O.
iso.a.overdezebezoekenverslaguitgebracht.
Dr.I.deHaannamdeelaandeS.E.B,conferentie teLondenvan
3 - 7 januari 1966.
Opdeplenairevergaderingvanhetl8eInternationaalSymposium over
Pytofarmacie enPytiatrie,dat op3meiteGentwerd gehouden,sprak
Dr. J.Bruinsma opuitnodiging eenredeuit,getiteld "Plantgrowthregulatorss toysandtools".
Dr.J.Bruinsmahield eenvoordracht inde PhysiologySectionvande
3dTriennial ConferencevandeEuropeanAssociation forPotatoEesearch
(EAPPi),we'lkevan4"t^t10september inZürichwerd gehouden.Opdeterugreiswerd,inhetkadervanhetCCC-onderzoek,eenbezoekgebracht aande

-7Landwirtschaftliche Versuchsstation LimburgorhofvandeBadischeAnilin-&
Soda-FabrikA.G..Senverslagvandezereisverschoenals InternVerslag
C.P.O.no.9.
Van 21- 24novemberwoondeDr.J.Bruinsmado8thBritishWeed Control
Conference toBrightonbij,waarover iagerapporteerd inhetInternVerslag
C.P.O.no.10.
Opuitnodigingvanhet "Verbond SchweizerischerTopfpflanzen-und
Schnittblumongärtnereien"hieldA.A.Steinerop30juniinZüricheon
voordracht overdewisselwerking tussendemineralevoedingvandeplanten
andere milieufaktoren.Tevensbezocht hijeenaantalbodrijveninZwitserland
(zie InternVerslag no.8 ) .
A.A.Steinernamdeelaande "JointMeeting"vandeCommissies IIen
IVvande "International SocietyofSoilScience"van4 - 1 0 septemberin
Aberdeen.Tevensword eenbezoekgebrachtaanDr.H.Tod,universityof
Edinburgh i.v.m.de calciumhuishoudingbijEricaceae (ziegestencild verslag
no.24).
Opuitnodigingvan de exportfirmaW.Verhoeff&CoteRotterdam bezocht
A.A.Steinervan 21november tot12decemberdeCanarischeEilandenwaarhij
adviezeninzake grindculturosverstrekte aanbedrijven opGranCanaria en
Tenerifo (ziegestencild verslag no.27)°
Inhetkadervanoenvakantiereis inZwitserland brachtDr.H.C.M,de
Stigter eenbezoekaanProf.Wanner,Institut fürAllgemeineBotanikder
UniversitätZUrich.
Dr.H.Veenbezocht op2en3junihet "Laboratoire dePhysiologie
végétale"teLausanne (directeur Prof.Pilet)enhield aldaar eenvoordracht
over zijnonderzoek; ziegestencild verslagno.23«
Van 10tot 3.5oktoberwoondeDr.Veen een "conferentie overgroeiregulatorenbijplanten"bij,welke teRostockinOost-Duitslandwordgehouden.
Hijhield aldaar eenvoordracht over zijn onderzoek^ ziegestencild verslag
no. 25.

Samenwerkingmotandoroinstelliagëa«
De Landbouwhogeschool«
Mej.Drs.S.deBoervoerdebesprekingenmetIr.H.Hoestra,eenmedewerkervandeAfdelingFytopathologie over zijnonderzoekbetreffende
bodemmoeheid.
OpinitiatiefvanDr.-J.Bruinsmawordtgetrach.t:.metProf.Dr.
A.J.P.Oort (AfdelingFytopathologie)enIr.N.M.doVosvanhetP.A.W.

-8Gcnonderzoek overdo invloedvanCCCopdegevoeligheid vantarwevoor
schimmelinfecties totuitvoering tebrengen..
Met Ir.A.Roozendaalvandezelfde afdelingwerkthijsamenovergroeiregulatoren endokiemrustvanaardappelen.
A.Ac Steinerverstrekte adviezen inzake eenmethodiekvoorhettelen
vanrogge inwatercultuur5
aan Ir.J.H.G.Slangen (AfdelingLandbouwscheikunde)en
aanDr.J.Aziz (Afdeling Plantenfysiologisch Onderzoek)overhettelen
vantomaat ingrindcultuur.
Hijadviseerde Ir.P.A.M.Hopman (AfdelingTuinbouwplantenteelt)over
problemenbijgrindculturesinfytotrons.
Pr.H.C.H,de Stigterverleende (evenalsin1965? z i°jaarverslag)
modewerkingaanhetSilene onderzoekvanProf.Dr.Ir.S.J.Wellensiek
(AfdelingTuinbouwplantenteelt).Dezeafdeling steldekasruimte beschikbaar
voorDr.deStigterdaar deeigenproefopstellingenwegensvernieuwingniet
gebruiktkondenworden.
Dr.H.Veen pleegde inhetverslagjaar uitvoerigoverlegmet Mej.
Dr.C.J.Gorter (AfdelingTuinbouwplantenteelt) overdeverschillende
fysiologische effectenvannaphthylazijnzuuropColeus stekken.In1966verscheeneengezamenlijke publicatie overhetauxine transport inColeus
explantaton.
Dr.Veen adviseerdeDr.J.Dekker (AfdelingPytopathologie)overhet
gebruikvandevloeistofscintillatietechniek.
Universiteiten.
Dr.H.VeenbesprakmetMevr.Nienhuis-vanAlbada (Genetisch Instituut
teUtrecht)demogelijkheid ommicro-autoradiografie tegebruiken inhet
genetisch onderzoek.
Met Prof.Dr.H.Veldstra (Biochemisch Laboratorium teLeiden)enmet
Prof.Dr.M.H.vanRaalte (Rijks-Univ.teGroningen)werdvan gedachten
gewisseld overgroeistofproblemen.
Dr.Veenonderhoudt regelmatig contactmot stafledenvanhetBotanisch
Laboratorium teUtrecht.

Mej.Drs.S.deBoerhadenige besprekingenovervruchtopvolging met
Ir.B.H.OlthoffenIr.P.RiepmavanhetP.A.W..Ir.Riepmahad nl.op
zijnproefveld inZevenbergschenhoekwaargenomendatdeopbrengstvanstamslabonenna spinazie alsvoorgewas lagerwasdannadoperwten ofzonder

-9voorvrucht» N.a.v- dozegegevenszijnophotC.P.0.enkele potproeven
metb^ondvandit proefveld genomen»
Erwerd eenbezoekgebracht aandeorganische-stofbedrijveninde
Noordoostpolder,onder supervisievan Ir.J.A.Grootenhuis.
Dr»Eruinsmazette zijnonderzoeknaarde invloedvanDNOC enandere
herbiciden opdegroei,ontwikkeling,stikstofhuishouding enopbrengstvan
winterrogge (projectno.3)voort insamenwerking metDr.Ir.W.vander
Zweep,Dr.W.H.vanDobbenenDr.W.B.Deijsvanhet I.B.S..
Indeprojecten15en16verrichtte hijonderzoektezamenmetDr.
J.Bekendam (R.P.v.Z.), Ir.A.Sinnema (N.A.K.-Emmeloord),D.Bakker (N.A.K.-Alkmaar),Ir.N.M.deVos (P.A.W.),Dr.Ir.K.Dilz (I.B.),Ir.J.Mesdag
(S.V.P.),R.F.Hoogland (l.B.S.),Drs.K.B.A.Bodlaender (l.B.S.),
Ir.A.J.Reestman (P.A.W.),Dr.R.Brouwer (l.B.S.),Dr.¥.Dijkshoorn (l.B.S
Dr. L.Smeets (i.V.T.)enIr.H.A. toVeldo (P.A.W.), zieonder "Verslag
vanhet onderzoek".
Dr.Bruinsmaadviseerde onderzoekersvanandereinstellingen overhet
chemischremmenvan stengelstrekkingbijaardappel,topinamboer enspinazie
envanbloeibijspinazie? overhet chemisch inducerenvanbloeibijongevernaliseerd geblevenbieten enwintertarweenbijhoutige gewassen,zoals
bomen? overdeapicaledominantie enhet stekkenvandeze gewassen? overde
jaar-rond-kweekvanPrunus? overhet stekkenvanrietenhetkorthoudenvan
rietvegetaties? overde chemische kiemrustbrekingvan zaden,o.a.tarwe,
onvanaardappelknollen inNederland? overdeopkweekvan aardappeloogstekken
endeinductievanknopvormingbijaardappelweefsel? overhet chemisch
spreidenvan deoogstbijklein fruit? over interactiestussenvirusinfectie
enderegulatorenbalans bijdeappel;overde stikstofvoedingvan granen
i.v.m.hun ontwikkelingsfysiologie.
Inzakemethodiekenvoorwatercultuur e.d. eninzakedemineralevoeding
vandeplantverstrekte A.A.Steineradviezenaans
Dr. 0.Banga (i.V.T.)bijhettelenvanworteltjes inperlite enzand.
Dr. A.J.Huyskos (i.V.T.)bijhettrekkenvanwitlof inwatercultuur.
Dr.K.Verhoeff (ProefstationNaaldwijk),Drs.P.Harrewijn enDrs.
J.Storms (l.P.0.)enDrs.D.Elgersma (Phytopathologisch Laboratorium,
Baarn)bijhetonderzoek overhetverband tussendemineralevoeding
vandeplant enplanteziekten,resp.bijtomaatmetBotrytis,bijwilg
enaardappel met luizenenbijde iepmetdeiepziekte.
Dr. B.J.vanGoor (i.B.)overhetopwekkenvanneusrotbijtomatenin
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watercultuur»
A.A.Steinervoerde besprekingenmeto.a.deVoA.Mo inzake schadelijke
concentraties aansporenelementen instadscompost,enmet Sharman (P.D.)
overhet tolenvanLoliumperennoin zeerkleinereageerbuisjes»
Dr.Veenwisselde uitvoerigvangedachtenmetdeherenHiedemaen
NeuteboomvanhetI.B.S.overproblemenrondomhetvraagstukvandeapicale
dominantie.

SBÜsnlandse__contacten_.
Dr.Bruinsmaadviseerde over chemischekiemrustbrekingdoor tussenkomst
vandeStichtingvoor Pootaardappel Propaganda inhetBuitenland tenbehoevevanIranenJordanië.
A.A.SteineradviseerdeDr.T.IngestadvandeBosbouwafdelingvande
UniversiteitvanStockholm overhet telenvan Pinaceae inwaterouituur.
ZieverderhethoofdstukBuitenlandse reizenblz. 6.

Werkgroepen_en commissies.
Mej.deBoernamalslid ensindsnovember 1966als secretarisvande
ContactCommissievoorBodemBiologie deelaandevergaderingen enexcursiesvandeC.C.B.B..
OpinitiatiefvanDr.Bruinsmawerd op2februarieenbijeenkomst
belegd teruitwisselingvandeverkregen proefresultaten envandevoorgenomenproefplannen.Het isdebedoelingdatdeze groepals subcommissie
opgaat indeopterichtenWerkgroepPlantenregulatorenT.N.O..
Dr.Bruinsmanamo.a.deelaanbijeenkomstenvan graanonderzoekers
onvanhetAlgemeenChemischOverleg.
Dr.I.deHaannamalsvoorzittervandeWerkgroepKasklimaatregelmatigdeelaandebijeenkomstenvandezewerkgroep.
Inverband metvoorzieningenvoorhetwortelmilieuverkreegA.A.Steine
zitting indeFytotronCommissie ondervoorzitterschapvanProf.J.
Doorenbos.
Sedert 1955bekleedtA.A.Steinerdefunctievansecretarisvande
InternationalWorkingGroup onSoillessCulture (i.W.O.S.C.).Geziende
zeertijdrovende correspondentie diedit metzichmeebrengtheefthij
bijdeopnamevandezewerkgroep indeInternational Society ofHorticulturalScience zijnfunctie beschikbaar gesteld.Alsnieuwe secretaris
isvoorgesteld MadameBlanc,Lab.doPhysiologieVégétale,Càpd'Antlbes,
France.
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Diverse overige contacten.
Alsmedewerkster vanhetweekblad "Landbouwdocumentatie"refereerde
endistribueerde Mej.deBoerartikelenvoordittijdschrift.
Dr.Bruinsmaadviseerde onderzoekersvanandere instellingen overpublicatiemogelijkheden.Hijverschafte literatuur overhitteresistentie en
overde chemische groeiremmingvangrassenvoor eennaderhand inLandbouwdocumentatie gepubliceerde scriptie.Hijadviseerde redacteurenvanlandbouwkundige tijdschriften overaangebodenartikelenvan plantenfysiologische
aard enismedewerkervan "ChemicalAbstracts".Hijgafinlichtingenover
verschillende methodieken,o.a.deWarburgtechniek endebepalingvan
chlorophyll.
Hijtradopalsdiscussieleider enexaminatorvandeHeterosis-cursus
"Fysiologische aspectenvandeplantaardige productie"enverzorgde daarvoor
eenvoordracht.Hijdoceert enexamineerthetvakplantkundevoor deAkte
M.0.Landbouw enis lidvandeexamencommissie voor hetexamenleerling-analistbotanischerichting.Hijisdeeerste secretarisvandeKoninklijke
NederlandseBotanischeVereniging.
Bijgebrekaaneenopvolgerdoceerde A.A.Steinerdit jaarnoghetvak
plantenfysiologie aande cursusvoorBotanische Analisten teNaaldwijk.
Voorhetnieuwe cursusjaar isDr.Ir.deLintbereid gevondendeze taakover
tenemen.
OpverzoekvandedirekteurvanhetI.T.A.L.hieldDr.Veenzich
intensiefbezigmetde jaarlijkse trainingscursus.Hijwasinditverslagjaaralsexaminator betrokkenbijhetbotanischanalistenexamen.Destafvergaderingen enanderebijeenkomsten,welke ophet I.T.A.L.wordengehouden,wordendoorhemregelmatig bijgewoond.

Dokumentatievanliteratuur.
Plantenfysiologische enverwante literatuurwordtdoorMej.Drs.
S.deBoergeclassificeerd naarauteur enonderwerpen.Ditgebeurt metde
separatencollectie enmetdevoor onswerkbelangrijke literatuuruit
boekenentijdschriften.
Voor debibliotheekinhetnieuwe gebouw isdoorhaar eenindeling
naar onderwerpengemaakt.

Vergaderingen belegd doorhetC.P_.0..
De "fysiologendag 1966"hadbetrekking opdefaktorendiegroei-en
differentiatie bepalen.Behalve dewetenschappelijke stafvanhetC.P.O.
werd door+70belangstellenden aandezebijeenkomstdeelgenomen.

-12Dcvolgende sprekershieldenvoordrachten^
llej.Dr.Ch.J.Gorter

;Algemene inleiding over groeiregulatoren.

Prof.Dr.M.H.vanRaalte sDe invloedvanauxinenopdelengtegroei.
Dr.C.J.P.Spruit

:Hetfytochroom.

Ir.J.P.M.Bink

sTijdmeting endifferentiatie bijdebloei-inductievankorte-dagplanten.

Eenverslagvandezedagmetkorte samenvattingenvanhetbesprokene
verscheen indeMededelingenvandeDirectie Tuinbouwdec.1966.

Bezoekers.
In1966werden l8bezoekersuithetbuitenland ontvangen.Dezewaren
afkomstiguitsAustralië 1,Engeland 3?Frankrijk 2, Ierland 1,Indonesië'1,
Kenya1,Polen5»Tsjechoslowakije1,Verenigde StatenvanAmerika2,
Zwitserland 1.
Publikaties enverslagen«
S.deBoer

Verslagvaneenbezoekaanenkele landbouwkundige
plantenfysiologische enfytopathologische instituteninAmerika-van9totl8december 19^55
Nieuw Zeeland -van 31januaritot16 februari
I9665Australië-van 20tot24februari1966.
Gestencild Verslagno.26C.P.O..

J.Bruinsma

Werkingswijzenvan onkruidbestrijdingsmiddelen.
In; "Planteeiekten",p.136-146,Uitg.Tjeenk
Willink,Zwolle,1966.
PublicatieC.P.0.no.36.

J.Bruinsma

(samenmet J.Bekendam);The chemicalbreaking
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2«Verslagvanhotonderzoek.
I.Interacties tussenplanten.
Projektno.11oInteracties tussenplanten (Mej.Drs.S.de Boer)
Inverband metvruch^wisaelingspirbbljatmon-wordtboBiudecrdwelkeiinvloed
oogstrestenkunnenuitoefenen opdekieming,groeienontwikkelingvanandere
gewassen.Alsaanknopingspuntvoordit onderzoekdienen gegevensuitOostelijk
Flevoland,waargeconstateerd isdatdegroeivanvlasna suikerbiet mindergoed
isdannaaardappelen ofhaver.
Potproevenvanvorige jarenhebbenaangetoond datgedroogde endaarnagemalen suikerbietkoppen (afgekort s.b.),gemengd metperliet,dekiemingen
groeivanvlaskunnenremmen.Hetbleekdatvooral oxalaat,datins.b.voorkomt,een sterke groeiremmingvanvlaskanveroorzaken (zieJaarverslag1965)»
Dit jaarzijnproevongenomenomdeinvloedvans.b.,die opverschillende
manierenzijngeëxtraheerd,opdeontwikkelingvanvlasnategaan.
À.

Begonnenismetpotjes,gevuld metmengselsvan;
s.bo,perliet,water of
s.b., porliet,Hoaglandoplossing.
Deze mengselszijns
a.doorgespoeld motwatery
b. doorgespoeldmetHoaglandoplossing\
e.nietdoorgespoeld.
Tervergelijkingdiende opovereenkomstige manierbehandelde perliet,met

water ofmetHoaglandoplossing klaargemaakt,maar zonder s.b..
Bijhetdoorspoelenvaneens.b.-perlietmengseliseenroodbruinevloeistofverkregen,diegebruikt isomdekiemingvanvlasinPetrischalen tetesten
la. Eenwaterig extract,overeenkomend met125mgs.b.per schaal,gafeen
sterkekiemremming bijvlas?
lb.Opdevloeistof,nadoorspoelenvan s.b.metHoaglandoplossingverkregen,
wasdokiemingminder geremddanbijdoorspoolenmetwater.
Indepotjeswaarvandeverschillende mengselsalofniet zijndoorgespoeld,
isvlas gezaaid omdégroei gedurende enige tijd na tegaan.
2a. S.b.-perlietmengselshebbennadoorspoelen metwater geenfytotoxische
werkingmeers dehieropgegroeidevlasplantjes zijnveel groterdanopde
niet-doorgespoelde s.b..Zewarenooklangerdando controleplantenin
potjeszonder s.b. (metalleen water).
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nogwel eentoxischeffectvande a.b.te constateren?hetvlas iskorter
dan indeperlietzonder s.b.enookveelkleiner danindemetwater
doorgespoelde s.b. (zie2a.)»Met eenHoaglandoplossingwordtde toxische
stofdan ooknietvoldoende uitgespoeld«
B.

VolgenseenmethodevanPatrick? ToussounenSnyder zijnsob.metwatergeëxtraheerd« Hetplantenmateriaal isafgezeefdenvervolgensgecentrifugeerd.
1.Het extractisinverschillendeverdunningen opfiltreerpapierinPetrischalenaangebracht?bijeen concentratie overeenkomend met 50m g a.b.
per schaaltreedtkiemremmingvanvlasop«
2.Potproeven,waarbijvlas gezaaid isinperliet gemengdmetdeze s.b.-extractenlieten ziendatdegroei sterkergeremdwordtdoorde s.b.-extractendandoorde s.b.plantenresten.

C.

S.b.zijnmetwater geëxtraheerd door middelvankolommen,bestaandeuit
eenmengselvanperliet ens.b. (naaranalogievandepotproeven,waarbij
perliet alsmediumwordt gebruikt).Hetroodbruine extractdat zowordt
verkregenisopfytotoxiciteitgetests
a.In concentratiesovereenkomend met 100mg s.b.perPetrischaalkomtkiemvertraging bijvlasvoor,terwijldewortelgroeivandekiemplantjesbij
eenhoeveelheid,afkomstigvan 20mgs.b.wordtgeremd.
b.Drie dagenoudevlaskiemplantjes,die inschalenopfiltreerpapier methet
extractwordengeplaatst,vertonengroeiremmingbij concentratiesvan
20mg s.b.

D.

Tervergelijkingmetdeperlietkolommenzijnookzandkolommengebruikt
voor extractievan s.b..De zoverkregen extractenzijngetest.
1.Ophet e>.b.-zand-extractAs-de-kioming'vanvlasietsmeergeremddan
ophets.b.-perlietextract.
2.Inpotjesmetperliet gemengd mets.b.-zandextractisdevlasgroeisterker geremd danindiemet s.b.-perlietextract.

E.

Vorig jaar isaangetoond dathet oxalaation eengroeiremming bijvlaskan
veroorzaken.Dehoeveelheid vrijoxaalzuur ineens.b.-extract is+1,2$
vanhetdrooggewicht (bepalingdoordeheerC E . Vonk).
Vergelijkende kiemproevenmetvlasinPetrischalenmetverdunningsreeksen
vanammoniumoxalaat,kaliumoxalaat,kaliumsulfaat eneen s.b.-extract
toondenaans

a.Kaliumsulfaatheeftgeenwerking.
b.Kalium-enammoniumoxalaat gevengeenkiemvertraging?welwordt'dewortel-
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c.S.b.-extract geeftwelkiemvertragingjdewortelgroeiwordtdoorhet s.b.-extractsterkergeremd dandooreenvergelijkbarehoeveelheid oxalaat.Dit
waseenaanwijzingdaterbehalve oxalaatnogandere stoffen inde s.b.
eenremmendewerkingopvlaskunnenuitoefenen.
Hetnuvolgende chemische gedeelte,beschrevendoordeheer C E . Vonk,is
doorhem bewerkt ophet laboratorium-vande heer Lr.J-»WtoHeringa.
Omderemmende invloedvanoxalaat eneventuele andere factorentekunnen
bestuderen,iseenmethodevereist omde componentenafzonderlijk tekunnen
bepalen entetesten.Bitbleekuiteindelijkmogelijkdoordevolgendeprocedure.
1.Eenwaterig s.b.-extraetwerd behandeld metadsorptieve koolendekoolwerd
na centrifugerenuitgewassen toteengeleidbaarheid gelijkaanhetgebruiktegedestilleerdewater.Deverzameldewaterige extractenleverdenfractie
A,dienogoxaalzuurbevatte.
2.Deaf
gecentrifugeerde,uitgewassenkoolvanhettotaleextractwerdge'êlueerdmet Qófoalkohol totdatgeengekleurde alkohol meerwerdverkregen.De
alkoholische extractenwerdenverzameld eningedampt enleverden eengeelgekleurde "koolfractie1'C.Hierinwasgeenoxaalzuur aantoonbaar.
3«Eendeelvanhet oorspronkelijke s.b.-extract werdbehandeld meteenovermaat calciumaulfaatjnaafcentrifugerenvanhet calciumoxalaat neerslag
wasgeenoxaalzuurmeer aantoonbaar.Dit leverde fractieB.
Zowelhet sob.-extractalsdefractiesA,B enCzijninPetrischalenmet
vlaszaad getest? zowelhet s.b.-extract alsfractieBgavenkiemvertragingf
wortelgroeiremmingwerdveroozaaktdoorhet s.b.-extract endefracties
B,AenC.Opdezewijze isdusaangetoond daterinde s.b.,naastoxalaatnogeenandereremmende factoraanwezigis.

Verdereverwerkingvande "koolfractie".
Opgrondvan deoppervlakte actievewerking (schuimvorming), vermeerdering
vanreducerende suikers,nahydrolyse endunnelaagchromatografische onderzoekinge;
werd aansaponinengedacht.Bietsaponinenwerdenechteruitgesloten,omdatde
concentratie die in;hetkiemremmendeextractkonwordenaangetoond,opzichzelf
inhetgeheel geenremming

veroorzaakte.

Bewerkingen totvaststellingvandemogelijke identiteitvande "koolfractie".
Omtekomen toteenmogelijke identificatie vande "koolfractie"werd een
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1.Aromatische structuur.
2.Reducerendewerking.
3.Positieve phenolreactie.
4' U.V. fluorescentie,vooral inalkalischmilieu.
Doormiddelvan eenontwikkelde "dunnelaag"techniek luktehetomphenolentescheiden ente identificeren,waarbijbleek,datals"vrije"phenolenvoorkomen;ferulazuur (cisentransvorm)enp.cumaarzuur (cisen
transvorm) 0
Omtekunnenuitmakenofdezevrije phenolenvoor degevondenremming
aansprakelijk gesteld kunnenworden,werd eenkoolextract aangezuurd enmet
etheruitgeschud,deetherische extracten .ingedamptendeoverblijvende
waterlaag langs chromatografischewegnegatiefbevonden opphenolen.
Het etherextractwerd getest,tezamenmetbekende concentratiesvan
ferulazuur,p.cumaarzuur,p.hydroxy benzoëzuurenvanelline zuur.
Eenmoeilijkheid bijdeze phenolzuren ishunonoplosbaar.Zezijn
slecht oplosbaar inwater.Eengoede manierbleekdetoedieningvia een
emulsie.Hiervoorwerdenphenolenopgelost in0,1 mllijnolie en0,02 ml
Tween 20ennaoplossenvandezurenmetwaterverdund tot 50mlenkrachtig
geschud.Erontstaat een stabiele emulsiediegoedhanteerbaar isengezien
deblanco proevengeennevenwerkingvertoont.
Eenduidelijkmetde "koolfractie"overeenkomende remmingkonbij
deze phenolenwordengeconstateerd in concentratiesvan+ 2mg/petrischaal (5ml testvolume).
De totalehoeveelheid "vrije"phenolendiemetde ethergeëxtraheerd
konwordenblijfthier echtereenfactor 50onder.
Hieruitvalt te concluderen,datwelvrije phenolen inde"koolfractie"
aanwezig zijn,maar dathuntotale concentratie telaagisomdev/aargenomenremming tekunnenveroorzaken.

Eigenschappenvande "koolfractie"nahetverwijderenvanphenolen.
Wanneer uitde "koolfractie"naextractie metetherdevr^jephenolzurenzijnweggenomen,isgeenphenolzuurmeer chromatografischaantoonbaar.Wordt deoverblijvendewater phaseaangezuurd (0.5N.HC1)engekookt,
danontstaateenneerslag.Alsdezeaangezuurdewater phasemetetherwordt
uitgetrokken enopnieuwgechromatografeerd,danblijkenweervele phenolen
aanwezig.Aangetoondwerdens ferulazuur,p.cumaarzuur,vanelline zuur,
vanelline enp.hydroxy benzoëzuur.Hetneerslag lost indeethernauwelijks

-20-

op.Wordtdekoolfractie behandeldalsbovenmaarnietaangezuurd en
gekookt enmet ß-glucosidaseweggezetbij37Cdanblijkenveelminder
phenolenvrijtekomen.Aangetoondwerdens ferulazuurenvermoedelijk
p.hydroxybenzo'êzuur.Pogingenondernomen,omhet "koolextract"te
zuiverenovereenkolomvankiezelguhr leverdenop,dattenminste twee
fractieskondenwordenaangetoond.Eenvandeze isuitde"koolfractie"
tehalendoordezeondervacuumtotaaldroogtedampenendaarnaop
tenemeninmethanol.Allenietinmethanoloplosbare stofblijktgoed
oplosbaar inwater enheeftgeenremmendewerking.Wordtdemethanol
ondervacuumafgedamptdankanookdeze fractie inwaterwordenopgenomenenderemmendewerkingblijkthierinaanwezig.Opvallend is,dat
dezeremmende fractie ooknaallezuiveringen totnutoetoegepast,
inzeerkleine hoeveelheden samengebracht metgeconcentreerdzwavelzuureendieprodeverkleuring teweegbrengt.
Samenvattend moetwordengesteld,datnaastoxaalzuur eensterk
remmende fractieaanwezigblijkttezijn.
Verder onderzoekdienttewordenverricht,omzomogelijkdeze
factor zuiverinhandentekrijgen,zodatduidelijkderemmende
werkingopvlasinrelatie met de.remmingdoor"xwcsalzuurkanworden
nagegaan.
II.De chemische regulatievandefysiologie_vandehogereplant (Dr.J.
Bruinsma).
Evenalsvorig jaarishetfundamenteel onderzoekinhetverslagjaarernstigbelemmerd doorhetontbrekenvankweekruimten,waarinde
condities constantgehoudenkunnenwordenopdatdoinvloed der chemisohe
regulatoren opdegroei enontwikkeling zich zuiverkanuiten.Inafwachtingvanhetgereedkomenvanzulkeruimten,isderhalve ookdit
beperkt
jaarhetonderzoektotfundamenteel onderzoek,datinkasenlaboratoriumkanwordenverricht aanondergevarieerde conditiesopgegroeid
plantenmateriaal,entothetmeertoegepaste onderzoekinsamenwerkingmetanderen.
Projectno.3.Onderzoeknaar_de_invloedvanhetherbicide^?6-dinitro-o-cresol (DNOC)opgroei,ontwikkeling,stikstofhuishouding_en^opbrengstvanwinterrogge.
Hetonderzoeknaardefysiologische achtergrondenvanhetop-
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brengstverhogend effectvaneenherbicideDNOC-bespuitinginwinterrogge isvoortgezet mettweeveldproeven en laboratoriumonderzoek.
Debeideveldproeven zijnherhalingenvandievanvorig jaar,welke
gedurende hetgroeiseizoen interessante gegevensopleverden,dochwaarvandeoogstonmogelijkwasgewordenwegens zware legering.De proeven
werdenherhaald opeenterreinaandeKielkampsteeg,datverschillende
voordelen t.o.v.hetvorigproefterrein leektebieden.
Achterafbleekechter deovermatige neerslag indewinteronvoldoende afgevoerd tekunnenworden,waardoorhetnoodzakelijkwas,de
aantallenherhalingen tebeperken.
Ondanksdeze tegenslagisdeproef,waarinwerd nagegaan,ofhet
DNOC-effect isnatebootsendooreenverlengd aanbiedenvanstikstof,
verzameld gedurende hetgroeiseizoen,zeergoedgeslaagd.De gegevens
omtrent de stikstofopname,sluitengoedbijdeinvorige jarenverkregenresultatenaan,enleveren,tezamenmetde oogstgogevens,voldoende steunvoorde conclusie,datevenminalseenvergrote N-gift
(publicatie C.P.O.no.19)eenverlengdeN-toediening instaatis,het
DNOC-effect tecompenseren.Integendeel,heteffectblijkt erzelfs
doorversterkt.Dit stemt overeenmetderesultatenvandeproef,tezamenmetDr.J.J.Schuurman (i.B.)ondernomen,waarvan depublicatie,
C.P.O.no.39jinhetverslagjaarverscheen.DNOCoefentnietvia uitwendige omstandigheden,dochdoor eeninterneverandering inde
plant-vermoedelijk indewortels-het effectuit,datuiteindelijk
totdeopbrengstverhoging leidt.Dezeresultaten zullenineenpublicatiewordenvastgelegd.
Inmiddelsblijft devraag,welke deze interneverandering is.Het
vorig jaarbegonnen laboratoriumonderzoek,waarindeopname,hettransportenhetmetabolismevaninvoedingsoplossing insublethale dosering
toegediend DN0C-2- 0werdennagegaanbijplantenenwortelstelselsvan
rogge,boonenmeloen,werd daartoevoortgezet.DNOCblijktaanvankelijkzeer snel,dochnietactief,tewordenopgenomenendaarnaweer,
ditmaalwelactief,onveranderd afgegeven.Hetwordt zeer snelapoplastischvervoerd envervolgensgeïmmobiliseerdaanhoutvatwanden en
dergelijke.Aanvankelijk leekhetooksneltewordengernetaboliseerd,
dochditbleeknaderhandniethetgevaltezijn.Naastditonderzoek,
waarvanderesultaten inbewerking zijnvoor publicatie,iseenbegin
gemaaktmethetnagaanvandebeïnvloedingdoorDNOCvandeaderrlialing,
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vanhet probleemwordtdoor J.Swartonderzocht»
Teneinde tewetentekomen,inhoeverrebepaaldewerkingenvan
DNOC inbovenbeschreven proeven ietstemakenhebbenmethetuiteindelijkopbrengstverhogend effect,isinde tweedeveldproef opnieuw
nagegaan,inhoeverre andereherbiciden eenovereenkomstig effect
teweegbrengen|dezezoudendansoortgelijkewerkingenopwortelstelselsmoetenuitoefenen.
Deze proefmetwinterrogge isuitgevoerd metdenieuwste daartoe
inaanmerkingkomende middelen.Naastonbehandeld enmaaienwaren
deobjecten? DNOC,ioxynil,diquat,morfamquat,prometryn,methotryn,
chloorflurazool,picloram,RP 2929enCCC.Hetuitvallenvanherhalingen
bleekindeze proefdebetekenisdergevondenverschillen zeerte
beperken5 dezeverschillenwarenbovendien tendeleandersdan invoorgaande jarenmettendeledezelfdeherbiciden» De enige stof,diegeheel
alsDNOCwerkte metbetrekkingtotbeïnvloedingvangroei-enontwikkelingssnelheden ensamenstellingvandeopbrengst,washetdit jaarvoor
het eerst toegepaste methotryn.Uitdeproevender laatste jarenwerd
geconcludeerd,datwinterrogge eigenlijkeenteheterogeengewas is.
omdeze,hogoeisenaannauwkeurigheid enreproduceerbaarheid stelLande
problematiekaanteonderzoeken.Daaromwerdbesloten,dezeproefnog
eenkeer teherhalenbijeenregelmatiger gewaszoalswinter
tarwev.Hiertoewerd eennieuweveldproefvoorbereid ophetterreinvande
proefboerderij "DeBouwing"teRandwijk.
Projectno.15» Onderzoekoverderustbrekingmetbehulpvan chemische
regulatoren.
Dit project omvatde chemischerustbrekingbijzadenenbijaardappelknollen,alsookbijlaterale ogen,waarvandeactiviteitdoorde
stengeltopwordt onderdrukt (apicaledominantie).
Hetonderzoekomtrentrustbrekingbijzadenwordtuitgevoerd in
samenwerkingmetDr.J.Bekendam (R.P.v.Z.).Inhetverslagjaarverscheeneengemeenschappelijke publicatie overdekiemrustbrekingdoor
gibberelline (GA)bijtarwe (publicatieC.P.O» no.38),terwijl een
andere,over gerst,terperse is.Hetonderzoekwordtvoortgezet in
tweerichtingen,enerzijdsnaardebruikbaarheid vandeGA-methode bij
hetgezondheidsonderzoekvan zaden,anderzijdsnaardekiemrustbreking
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Overdeproeven insamenwerkingmet Ir.A.Sinnema (N.A.K.-Emmeloord)enDoBakker (N.A.K.-Alkmaar)overderustbreking bij
aardappelogen enderegulatievandegroeivandeoogstekm.b.v.GA
enN-dimethylaminosuccinamidezuur (B9),verscheendegemeenschappelijke
publicatie C.P.O.no.465 terverbreidingvandemethode inhetbinnenland.OpdeConferentievandeEAPR teZürich,waaropeenlezinghierover
v/erdgehouden,bleek inmiddelsditartikelaldoorverschillende onderzoekersuithetnederlandsvertaald endemethode metsuccestoegepast
te zijn.Een internationale publicatie opeenmeerwetenschappelijke
basisisdanookthansinvoorbereiding.
Demethode lijktderindite-methodevolledig tekunnenvervangen,
wanneermennietbeslistgeheleknollenbehoeft.Bijgeheleknollen
voldoet GA echterniet,ooknietnabeschadigingvanhetperidermom
eenbetere penetratievanderegulatormogelijktemaken.Demarge
tussenwerkzame endeformerende dosiswordtdaninhetalgemeentegering.Hetbleekaldusnietmogelijk,hetvoorkiemenvanaardappelste
vervangendoorpotenvan ongekiemde,metGA-behandeldegeheleknollen,
zoalsvoormechanisch potengewenst zouzijn.EvenminmaakteenGA-behandelingvangeheleversgerooide knollen eentweedegewasinhetzelfde seizoenmogelijk.Ditzouvoor eenaantal ontwikkelingslanden
vangrootbelangzijn.
GA-behandelingvangekiemdeknollen,teneinde eensnelle engelijkmatige opkomst teverkrijgen,leidttotexcessive stolongroei uitde
reedsgevormdekiemen,metvertraagdeknolzetting enverminderde
knolopbrengst.
Tervoorbereidingvanproeveninklimaatcellenoverdeinteracties
tussenregulatorenbalans envoedingsfactoren,werd inkasproevennaareen
objectgezocht,waarbijdezeprobleemstelling aanhetverschijnselvan
deapicaledominantiekonwordennagegaan.Hiertoewerdenaldanniet
gedecapiteerde kiemplantenopverschillendewijzenenplaatsenmet
regulatorenbehandeld,vooralmetGA,metTIBA (2,3,5-trijoodbenzoëzuur)enmetde cytokininenkinetine enSD8339«Mogelijklaghetaan
dekascondities,datgeenderobjectenaandeeisenvoldeed.OnderzochtwerdendeerwtenAlaska enPetitBreton,bruineboon,zonnebloem
envlas.
Daarnaastwerdenvoorbereidingen getroffenvoor eenonderzoekvan
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bijgeïsoleerde celkernenvanaardappelen? endeinteractiemetandere
regulatorenalscytokininen,gibberellinen enauxinen.
Projectno.3.6.Onderzoeknaar_de_toepassingvan chemische_regulatoren in
deplantenteelt.
Inditprojectzijnonderzoekingen samengebracht,die insamenwerking met onderzoekersvanandere instellingenwordenuitgevoerd,
voor zoverre nietbetrekkinghebbende oprustverschijnselen.Zijzijndus
inderegelmeerpraktischgericht.
Legeringbijgranen.
Bijdeverdere beproevingvanCCCintarwewordtnog slechtsadviserend meegewerkt,eenlaatstegemeenschappelijke publicatiemet
Ir.N.M.deVos (P.A.W.)enBK.'Ir.K.Dilz (i.B.)isterperse (publicatieC.P.O.no.43)« TezamenmetIr.J.Mesdag (S.V.P.)wordtnagegaan,inhoeverrehetbehandelingstijdstipvan eentarweF. metGCC
deafrijpingbeïnvloedt,enofdeF~nogverschijnselenvertoont,die
aanCCCzoudenkunnenworden toegeschreven.Deresultatenvandeze
proefzijnnoginbewerking.VanR.P.Hoogland (i.B.S.)werd eenaantalroggeselectiesverkregen,alsmede Carstenskortstrorogge,van
verschillende groeihabitus enontwikkelingsritme,waaraandeinvloed
vanCCCopgroeienontwikkeling zalwordennagegaan.Deze proefis
thansaandegang.
Nagegaan is,ofdedoorE.MerckA.G.ontwikkelderemstoffen,
defluoreenderivatenIT3233 (9-hydroxyfluoreencarbonzuur-(9)-n-butylester)enIT3456 (2-chloor-9-hydroxyfluoreencarbonzuur-(9)-methylester),eenhalmverkortendewerkinghebben.Proefveldjesvan4m van
zomertarwe (OpalenPeko),gerst (Voila)enhaver (Marne)werdenop
verschillende tijdstippenbespotenmet0.5 en1«0kgactiefmateriaal
perha.Slechtsde lagedosering IT3456had,mitsineenvroeggeneratiefstadiumtoegepast,somseenhalmverkortende invloed,dochinduceerde dantevens steriliteit.Oplatere tijdstippenwasgeenduidelijke invloed meermerkbaar.De proevenwordennietvoortgezet.
Bijaardappel zijnverschillende problemenonderzocht.Zeertegen
deverwachting in,bleekineenproefsamenmetDrs.K.B.A.Bodlaender
(i.B.So)doorhoge temperaturengeïnduceerdedoorwasnietteworden
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temperatuurbehandeling.
DitresultaatwerdnaderhanddoorDr.E.C.Humphries (Rothamsted)
bevestigd.Welbespoedigendeze stoffendeknolzetting.
Insamenwerking metIr.A.Rozendaal (AfdelingFytopathologie L.H.),
Ir,A« Sinnema (N.A.K.-Emmeloord)enD.Bakker (N.A.K.-Alkmaar)werd
nagegaan,ofregulatorenkunnenwordentoegepastbijhettoetsenop
virusdoorhetuitwrijvenvanplantendelenopgeïsoleerdebladerenvan
"A6" (S.tuberosumvar.Aquilax S.demi&sum).Tijdensincubatie
vergelen dezebladeren,hetgeendedetectievanbladvlekkenbemoeilijkt.
Ondersteldwerd,datmetname cytokininenenerzijdsditvergelen zouden
kunnentegengaan,anderzijdsmogelijk tevenshetoptredenvanvirusverschijnselen zoudenkunnenbespoedigen.Andereregulatorenhadden
generlei invloed.Zowelbenzyladenine alsfurfuryladenine (kinetine)
blekendenetto chlorophyllafbraakindonker teremmen.Inlicht echter
bevorderdendeze cytokininenhetvergelen,terwijl zegeeninvloed
haddenopdesnelheidvanverschijnenvandebladvlekken.Enkele
resultatenwerden samengevat indepublicatie C.P.0.no.44»
HetaardappelrasOldeburger ispraktisch onbruikbaar,omdat
onderzeeërvorming daarbijsterkoptreedtsuitgepoteknollenvormen
stolonen,waaraannieuweknollenwordengevormd zonderdatbovengrondsedelentotontwikkelingkomen.Omdatditmateriaal zichbijuitstek
leentomnategaan,hoederegulatorenbalansdevormingvanbladscheuten,stolonen enwortelsbeheerst onderinvloedvanuitwendige
omstandigheden alsbelichting entemperatuur,isinsamenwerkingmet
Ir.A.J.Reestman (P.A.W.),Drs.K.B.A.Bodlaender,Dr.R.Brouweren
Dr.W.Dijkshoorn (allenI.B.S.)eenonderzoekindezerichtinggestart,datzichthansineeninteressant stadiumbevindt.
Deproevenoverhetverhogenvandevorstresistentiebijaardbei,
doorbespuitingen metdecenylbarnsteenzuur,B9enCCC,voorafgaande
aandekoudebehandelingdoor Ir.L.Smeets (i.V.T.)inhetphytotron
aldaar,leverdenwederomgeenpositieve resultaten op.Geenderbehandelingenbleekinstaat,depercentagesbeschadigde bloemenaanmerkelijktereduceren.InsamenwerkingmetIr.H.A. teVelde (P.A.W.)
isookItaliaansraaigrasmetverschillende concentratiesvandeze
stoffenbespotenteneindenogeenzeerlatesnedemogelijktemaken.
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Ir.teVelde,waarinGAinhetvoorjaar isgespotenopaldannietgevernaliseerdewinterrogge teneinde eenvervroegd oogstenvan snijrogge
mogelijktemaken,zijnderesultatennognietgeheelbekend.
De samenwerkingmetandere onderzoekerskan zeergehaat zijnbij
deontwikkelingvanbio-assays,waarindegehaltenaanregulatorenvan
plantendelenkunnenworden onderzocht.Deze toetsendienen indoin
aanbouw zijndeklimaatkamers endonkerekamerstewordenuitgevoerd,
dochmetde ontwikkelingvaneentoetsopauxinenm.b.v.witlof-of
chicorsiweefselisreedseenbegingemaakt.
HetoprichtenvaneenWerkgroepPlantenregulatorenonderde
Nationale Raadvoor Landbouwkundig OnderzoekT.N.O.bevindt zichthans
ineenvergevorderd stadium.VandezeWerkgroepfunctionneert desubcommissieFruitteelt reedsenkele jarenopzeerbevredigendewijze.
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Het onderzoek inzakede stikstofhuishoudingvan cultuurgewasptendat
tot1oktober 1965doorDr.J.vanDiewerdverricht,zaldoorIr.
J.W.Heringawordenvoortgezet.
Ir.Heringaving zijnwerkzaamhedenbijhetC.P.O.aanop1augustus1966,Gedurende delaatste maandenvanhetverslagjaar oriënteerde
hijzichinzakehet stikstofonderzoekdatopandere onderzoekinstellingen
wordtverricht,teneinde het eigenonderzoekdaarbijtelatenaansluiten.
Eennotahierover isinvoorbereiding.
ExperimenteelwerktehijmetdeheerVonkaandeisolatievandein
suikerbietenkoppen voorkomende remmingsstoffen.

IV.Mineralevoedingvandeplant.
Projectno.22.F£siogene_afwijkingjnJ£X
(A.A.Steiner)
A.IJzervoorzieningbijmaïs.
Invoorgaande jarenwerd doorDr.I.deHaaneenonderzoekverricht overde invloedvankalium-ionenopdebeschadigingvanmaïsplantendoor hogekeukenzout concentraties.
Bijdit onderzoekkwam eennevenprobleem aanhetlicht,nl.
moeilijkheden metdeijzervoorziening.Dit probleemwerd inhetafgelopenjaarnaderonderzocht.
Hetbleek,datbijeenp H < 5 geenijzergebrekoptreedt indien
slechtséénmaal per-«eek0,1 mgijzerperliterwordtgegeven,ongeacht
devorm,t.w.ferro-offerrisulfaat ofeenferri-chelaat.Bijeen
pH> 6,5vertoondendeplantensteedsijzergebrek,zelfsbijeenwekelijksetoedieningvan5mgijzer per litsr,ongeachtdevormvantoediening.Eendagelijkse toedieningvan0,1 mgijzer indeferri-vorm
gafbijeenpH]>6,5 geenenkeleverbetering,maarbijeenzelfde
dagelijkse gift inferro-vorm tradentotaalgeenverschijnselenvan
ijzergebrekopbijeenpH^>6,5«Hierdoor ishetvermoeden ontstaan
datmaïsuitsluitend ferro-ijzerkanopnemenengeenferri.Bijlage
pHzaleventueel inferri-vormtoegediend ijzer spontaanovergaanin
deferro-vorm,terwijl omgekeerd bijeenhoge pHalle ferro-ijzer snel
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inde ferri-vormwordt omgezet,watbovendienwordtbevorderd door
deintensieve aeratie bijdeze proeveninwatercultuur.Dientmenechter
dagelijks ferro-ijzer toedanzoudendeplanten ookbijeenpH^>6,5
voldoende ferro-ijzerkunnenopnemenalvorensditweer isovergevoerd
indeferri-vormo
Ditphenomeendoetdevraagrijzenhoehetmogelijkisdatmaïs
ingrond met eenpH)>7kangroeien zonderijzergebrekterwijltochaangenomenraagwordendatindezegrond praktischgeenferro-ijzerbeschikbaar zalzijn.Deverklaringkanzijndathetwortelstelsel zelf
indezonevlakrond dewortelsdepHverlaagtdoorafgiftevan organische
zuren.Hier moetdeferri-ijzer overgaan indeferro-vorm.Inwatercultuurzullendewortelseveneensorganische zurenafgeven,maar
bijdetoegepastemethodiekvoorwatercultuur isdevoedingsoplossing
steedsintensiefinbeweging,m.a.w.hetpHverlagende effectvand«
wortelswordt gebufferd door detotalevoedingsoplossing.
Aangenoemde mogelijkeverklaringen zalindetoekomst intensieve
aandachtwordengegeven.
B.Wisselwerking tussen stikstofenkeukenzout opdeproduktievantomaten.
Eentoenemend keukenzoutgehalte heefteenremmende invloed ophet
totale geoogste gewicht aantomaten ingrindcultuur.Wanneer geen
keukenzout aanwezig isgeefteenhoger stikstofgehalte eenduidelijke
opbrengstvermeerdering.Bijdrie gramkeukenzout perlitervoedingsoplossingishet stikstofeffectnogwelaanwezig,dochmindersignificant,terwijlbijzesgramkeukenzout perlitergeeninvloedvan
het stikstofniveau meer tebespeurenvalt.Dit iseenduidelijke
illustratievanhetfeitdateenreaktievandeplantopeen gewijzigde cultuuromstandigheid nietbehoeft optetredenalseenbepaalde
andere omstandigheid,niet rojnd'hetoptimum ligt.
C.De invloedvandetotale ionenconcentratie vaneenvoedingsoplossing
oppaprika's (A.A.Steiner)
Reedsinvoorgaande jarenbleekdatpaprika's (dezoete)sterk
reagerenopdetotale ionenconcentratie vaneenvoedingsoplossing.In
grindcultuurwerdenvier osmotischewaardenvergeleken,alleviermet
volkomengelijke onderlingeverhoudingenvande ionensDe resultaten
warenalsvolgts
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neusrotvruchten
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gewichting
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Behandeling
t/m
31-5
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16,1

66,5

1,4
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0,9

3,4

4,4

t/m

23-8

2,5
2,8
3,5
8,8

0,16
0,18
0,22
0,48

De praktijkheefthetprobleemvandebloemrui,speciaal inhetbegin
vandeteelt.
De meningheerst,datmenditkanvoorkomendoor mindergieten (dus
hogere totalezoutconcentratie).
Hoewelbijditonderzoekbijde laagste concentratie ookernstige
bloemrui optrad,warendeze plantenzoveelgroter inomvangdat-ondanks
debloemrui-toch zoveelvruchten overbleven datreeds inde beginperiode
dehoogste produktiewerdverkregen.
D.De mineralevoedingvan chrysanten (A.A..Stainer).
VrijsterkuiteenlopendeNsKverhoudingen (Nopbasisvanuitsluitend
nitraat),t.w.NsK=63.22,92*22,63.48en92.48 (aeqverhoudingen)inde
voedingsoplossing,blekengeenverschillende invloed tehebbenopdeproduktievanchrysanteningrindcultuur.Ookwerdendezelfderesultaten
bereiktbijpH4«5enpH6.5» Eentoedieningvan10/5vaude stikstofin
ammoniumvorm gafstatistischbetrouwbaarbetereresultaten,t«»» cg£.gro+,m-e
stengellengte,20%hoger takgewicht en 30$-meerbloemknoppen pertak.
De invoorgaande jarenopgedane ervaringdat chrysanten zichhetb<=>nt<=
ontwikkelenbijeenrelatiefhoge totale ionenoonnAntratiewerd nader
bevestigd.Bij2.2atm.osmotischewaardewerdnoggeenteruggangin
produktie geconstateerd.Wellicht ligthetoptimumnoghoger.EeneenzijdigeverhogingvandeosmotischewaardemetbehulpvanK^SO., Ga\ßO^) 2
ofKNO,tot2.5atm.bleekslechtseengeringe
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verhogingmetWaCltot 2,5 atm.gaf40$produktievermindering.De
chrysantblijktdusgevoelig tezijnvoorkeukenzout enweiniggevoelig
voor deanderebovengenoemde zouten.Dit ispreciesomgekeerd aan
eerderbijdetomaatverkregenresultaten.
Het onderzoek inzakedemineralevoeding (projectnoo22)werd
noguitgevoerd bijhetProefstation teNaaldwijk.Enkele facettenzullen
noguitvoeriger inpublikatieswordenbeschreven»

Projectno»23°Zuurstofverbruikdoorplantenwortels.(A.A.Steiner)
Doorruimtegebrekkonaanditonderwerpweinigaandachtworden
besteed.Invoorgaande jarenbleeksterkebehoefte tebestaanaan
eengoede methodiekvoorhetmetenvanhet zuurstofverbruikdoorplantenwortels.Dit jaarwerdhiervooreenelegante oplossinggevonden.Inde
ontworpeninstallatiev/ordenplanteninwatercultuur geteeldbijeen
intensieve aeratievandevoedingsoplossing.Drie litervoedingsoplossing,waarin zichéénplantbevindt,kanopeenbepaaldmomentvolkomen
van iederebeluchtingsmogelijkheidwordenafgesloten,terwijldiedrie
litervoedingsoplossing tochblijft circuleren.Indit circuitwordt
het zuurstofgehalte continugemetenmetbehulpvaneenClark-electrode«Uitdealdusverkregenwaardenkanhetzuurstofverbruikvanhet
wortelstelseldoor éénplantwordenberekend.
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V.Onderlinge beïnvloedingvan spruit-,wortel-envruchtgroei.
Projektno.2.Onderlinge beïnvloedingvan_spruit-,wortel-envruchtgroei.
(Dr.Ir»H.C.M,deStigter)
Devoortgangvanhet onderzoekheeft in1966ernstige stagnatie
ondervondendoor tegenslagvandiverse aard.
Devervangingvandetotdusvergebruikte houtenwatercultuurbakken
door plasticbakken,waarmee ookwaarnemingen omtrentdewateropname
verricht moetenkunnenworden, (zieVerslag I965)verliepzeertraags in
tegenstelling totdeverwachting datinmaart-april degehele opstelling
van 50bakkengereed zou zijn,kondenpasin julideeerste 14stuks
ingebruikwordengenomen»
Eenuitwijkplaatswerd gevondenopdeafdelingTuinbouwplantenteelt
vandeLandbouwhogeschool,waar gedurende geruime tijdde oudewatercultuuropstelling inéénderkassengeplaatstkonworden.Debedoeling
was,hier punt4vanPlan1966uittevoerens devoortgezette oriëntering
omtrentde stikstof-enkoolhydraatstofwisseling vande meloen/Cucurbita
entkombinatie.Debeidehiertoe opgezette proevenwerdenechtereen
totalemislukking,de eerstedoornogonopgehelderde oorzaak,detweede
dooreendefekt indeloogloidingvandeautomatische titratordiede
pHvandeammoniumvoedingsoplossing opdewaarde6.5 moesthouden.Hierdoor lieptijdenshet Pinksterweekeinde devoorraadflesà1liter2n.
KOHleegindevoedingsoplossing,hetgeendeplantenniethebbenoverleefd.Hetverloopvandeze proefheeftechterwelaangetoond dateen
voedingsoplossing met stikstofuitsluitend inammoniumvormweldegelijk
eenzeergoedegroeikangeven,mitsdepHmaaroppeilgehoudenwordt.
De inVerslag 1965vermeldebladbeschadigingen moetenworden toegeschreven
aantelage pHwaarden (vgl.Barker et.al.,PlantPhysiol.4JL,1966s
1193-1199)o
Tenbehoevevanpunt 1vanPlan1966,anatomisch onderzoekvande
meloen/Cucurbita entplaats,werdnieuwmateriaalverzameld.Ineenkasje,
terbeschikking gestelddoorhetI.B.S.,werd eengrootaantalgeënte
plantenuitgezet,methoeveelheden onderstambladvariërendvan1cotyltot
8 grotebladeren.Aandezeplantenwerdengroeiwaarnemingenverricht,door
middelvanperiodiekevers-endrooggewichtbepalingen,endeverdeling
van zetmeel,indeomgevingvandeentplaats,inentenonderstamnagegaan«
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na tekunnengaanoferookcorrelatiesbestaan tussende conditievan
hetphloeem (hoeveelheid zetmeel,hoeveelheid callose,toestand zeefvaten)ondewaargenomengroeivandebetreffende planten.Het tefixeren
materiaalwerd onmiddellijknahetoogstenvaniedere afzonderlijke plant
blootgesteld aaneenwarmwaterbehandeling van 60 Cgedurende+10minuten? deze temperatuur ishooggenoeg omdevormingvan callose (als
wondreaktie)tevoorkomen,terwijl anderzijdshet zetmeelnog juistin
korrelvormintactblijftfreedsbijeenietshogere temperatuur barsten
velekorrels,vooral degrotere,enverspreidt deinhoud zichoverde
gehele cel.Voorheteigenlijke doel,dehistologische bestuderingvan
deentovergang,kanhet materiaal pasinbewerkingwordengenomenwanneer
denieuwe analiste,inmei1966aangesteld,voldoende ingewerkt is.Inmiddelswerden enwordenvoorbereidende gegevensverzameld,o.a.meer
gedetailleerdewaarnemingen omtrentde zetmeelverdeling endehoeveelheden calloseaanweerszijdenvande entovergang.
De inVerslag .1,965op p. 27vermelde zetmeelkleuringblijkttoch
nietgeheel permanent tezijns al isdekleuring zeerlanghoudbaar,na
verloopvaneenjaaristochinvele preparatenhet zetmeelvrijwel ontkleurd,inandere preparaten echter noglangniet.Hetverachil inontkleuringbiedtperspektiefvoor eenverbeteringvandegevolgde techniek.
Y/egenshetlate,ennog slechtsgedeeltelijke,gereedkomenvande
nieuwe proefopstellingen,konmetbetrekking totde punten2en3van
Plan1966 slechtsweinigwerkmeerwordengedaan.Enkele oriënterende
v/aarnemingenkondenwordenverricht omtrentdewateropgavevangeënte
meloenplantennareduktie danwel algeheleverwijderingvanhetonderstamblad.Deverkregenresultaten lekeneerder tewijzenopeengeleidelijkedanopeenabruptereaktie opgenoemde operatie.Verwachtwerd een
minofmeerabrupte reaktie,alleenalvanwege de plotselinge verwijdering
vaneengrootdeelvanhetbladapparaatvandeentkombinatie.Overigens
bleekdewateropname uitermate sterktefluktuerenmetde lichtsterkte
indekas (zonnigdanwelbewolkt weer).
Eenproefjeomtrentdewortelademhaling,metdeapparatuurvande
heer Steiner,weesuitdatookdeademhalingnaverwijderingvanhet
onderstamblad geleidelijk,ennietabrupt,afneemt.
Enkelewaarnemingenkondennogv/ordenverrichtomtrentdeinvloed
van stengelkoeling ophetassimilatentransportinongeënteCucurbitaplanten,
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werd,datgekoeld moeatworden tot,ofevenonder,hetnulpuntomdewortelgroeigeheel tedoen stoppene Bijgrote plantenmoesthiertoe somszelfs
met eenkoelmiddelvan -3Cwordengekoeld,waarschijnlijkvanwege
het opwarmenvandetransportweefselsdoorhetinhetxyleemopstijgende
betrekkelijkwarme transpiratiewater» Hoehoogdewerkelijke temperatuur
inhet inwendigevande stengelwas,konnognietwordengemeten.Inhet
phloëemvandegekoelde stengelstukkenkon slechtseengeringe toename
van dehoeveelheden callosewordenwaargenomen,behalve bij êên plantdie
veel langerwerd gekoeld ennabeëindigingvandekoelingverscheidene
dagennodighadvoorherstel«
InVerslag60werd opp.10en11een !,model"-proefbeschrevendie
ineerste instantie eenpositiefresultaat gaf,d.w.z.herstelnagestagneerdewortel-enspruitgroei,maarbijherhaling,metietsgrotere
planten,eennegatiefresultaat teziengaf,doorafstervenvandeproefplanten.Inmiddels werd. herhaaldelijkgeconstateerd datookbijM/F op
lang
watercultuur nietaltijd herstel optreedtnaontbladeringvandeonderstam,zoalseveneensbeschreven opp,10vanVerslag I960.M/Fentcombinatiesdie ophetmomentvanonderstamontbladering (ofookna telange
koelingvandeonderstamrank)blijkbaar tegroot zijn,herstellenniet
meermaargaantegronde.Najaar 1966werdennubeidewaarnemingen op
direktewijzevergelekendoorM/F plantenwekelijksvan onderstamblad
teontdoen,terwijl tegelijkertijdF/F planten eveneensperiodiek (maar
metkortere tussenpozenvanwege hunveel snellere groei)werdenvoorzien
van eentvreedeentplaats eneenstoomring,zieVerslag I960.Hetresultaatwasduidelijks zowelbijM/F alsbijF/F gavenalleende jongste
plantenna stagnatie eenherstelvanwortel-enspruitgroei tezienjbijde
laterebehandelingen stiervenalle plantenaf.
De conclusie moetzijn,datdeentcombinatiemeloen/Cucurbita ook
zonder onderstambladweldegelijk levensvatbaar is,zodathetafsterven
van grotere plantenvandeze entcombinatie naontbladeringvandeonderstamnietinherentisaandeentcombinatie alszodanig,maar toegeschreven
moetwordenaanbijkomende omstandigheden,zoalseentegroteverzwakking
vanhetwortelstelsel,waardoorhet fysiologisch evenwicht tussen
spruit enwortelstelsel altezeerwordtverstoord endeplantirreversibelwordt beschadigd.Bijeennormale teelt ingrondkomthiernog
bij,dathetverzwaktewortelstelsel tenprooivaltaanmicro-organismen,
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Getrachtword,echtermetnegatiefresultaat,eenwaarnemingvan
Eachrichet.al« (Planta65,1965s 49-64)tereproduceren,dat ni.
calloseafzettingen opzeefplaten eerder eenbevorderend dan eenremmend
effect ophetassimilaten transportzoütlen.-hebben.
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Projektno»19»Het transport^de_intracellulaire localisatie enhetmetabolismevangroeistof-:(Dr.H.Veen)
Voorgaande onderzoekingen hebbenaangetoond,datdegroeistoftijdene
het transportdoorhetparenchymatischweefselkanwordengedemobiliseerd.Deze immobilisatie isafhankelijkvanverschillende factoren,zoals
deouderdomvanhetweefsel endegroeistof concentratie.Eenhypothese
werd opgesteld overhetgroeistof transport inparenchymatischweefsel,
waarbijeentransportvoornamelijkdoorde symplastwordtaangenomenoDe
drie fasen,resp.opname,symplasmatischtransport ensecretie,kunnen
alledrie beperkende factor inhet systeemzijn.
Door deaanschafvaneenvloeistof scintillatie spectrometer meteen
combinatievankanaalverhouding enexterne standaardisatie ishot thans
mogelijkookzeerkleinehoeveelhedenradioactiefmateriaal inawaar
gequenchte monsters zeernauwkeurig temeten.Mededoor eenwijziging
inde extractie techniekwerd nu indeexperimenten deradioactiviteit
voor 100$teruggevonden»
Inhetverslagjaarverschenen tweepublicatiess éénin"Plant
Physiology"endeander in "ActaBot.Neerl.".Eenderde publicatie ??.!
binnenkortverschijnen in"Planta".
Het transport enhetmetabolismevannaphthylazijnzuurwerdbestudeerd inafhankelijkheidvan deaanwezigheidvanandere groei-ofre;nstoffen» Piletbeschreefin19^5experimentenwaaruitwerd geconcludeerd
datgibberellinezuur ( G A O zoweldetransportsnelheid alsdetransportintensiteitvan indolazijnzuur (iAl)verhoogde.Inonze experimenten
kongeenduidelijkGA,-effect aangetoondwordenindedoorPiletgebruikte
concentratie.Hetresultaatkanopdevolgendewijzewordenverklaard.
NAAwordtnietdoor eenoxydase afgebroken,zoalsmet IAAwelhetgevalis.
Wanneer nuGA,alleeninwerktvia eenremmingvanhet IAA-oxydase systeem,
ishetduidelijk,dathetIAA transportwel,maarhetNAA transportniet
wordt beïnvloed.Onder invloedvanGA,zoumeervrije IAAinhettransportsysteemkomenenzouermeer getransporteerd kunnenworden.
Ookwerdhet effectvankinetine bestudeerd.VolgensPilet (l9ó5)
remtkinetinehettransportvan IAA,volgensLeike (1966)enOsborne
enmedewerkers (1966)wordt dit transportbevorderd.Dezeverschillen
kunnenberustenopeengeheelverschillende techniek,Inde experimenten
dooronsuitgevoerdwerd demethodevanPilet gevolgd.
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reproduceerbaar»De indrukwerdverkregen« datheteffect afhankelijk
wasvandedonor concentratie envandefysiologische toestandvanhet
materiaal.Deplantenwerden ineenkasopgekweekt envarieerdenaanzienlijkinafhankelijkheid vanhetseizoen.
Trijoodbenzoëzuur (TIBA) remt zeersterkhetauxine transport,zoals
doorveleauteursreodsisaangetoond.De opnamewerdnietduidelijk
beïnvloed,deafgifte echterwerd sterkgeremd.Dezeremming ishetsterkst
bijlageauxine concentraties.OokhetmetabolismewordtdoorTIBAbeïnvloed.Bijlageauxine concentratieswordtmeteenrelatiefhogeTIBA
concentratie eenremmingvandeomzettingsintensiteit geconstateerd.Daardoor stijgthetgehalte aanvrije auxine,wat echtergeenverhogingvande
hoeveelheid getransporteerde auxine totgevolgheeft,omdatookdeuitscheidingdoorTIBAwordt geblokkeerd.Verhogenwenudeauxine concentratie
danremtTIBA demetabolische omzettingnietmeer,terwijl eenremming
vanhettransport ookbijhoge donor concentratiesnogaantoonbaar is.Dit
wijst opeen concurrerend antagonisme tassenNAA enTIBA opdieplaatsen
waarhetauxine moleculewordt omgezet incomplexe structuren.Voorde
actieve plaatseninhet "secretie systeem"zouTIBA eengrotere affiniteit
bezittendanNAA,waardoor deeerstezichnietgemakkelijklaatverdringen,
ooknietalsdeauxine concentratiewordtverhoogd.TIBAkanalseen
synergist beschouwdwordenalshetwordttoegediend inzeer lageconcentraties,tezamenmetauxine.
Eenveel meer uitgesproken synergistisch karaktervertoonthet
decalylazijnzuurt.o.v.NAA (Veldstra).lmeenhoge concentratieremt
decalylazijnzuurhettransport.Ookhier isderemmingafhankelijkvande
auxine concentratie.HetmetabolismevanNAAwordtdaarentegenbevorderd
doortoevoegingvaneenhoge concentratie decalylazijnzuur.Ditwijst op
eenenzyminductie,mede bewerkstelligd door hetdecalylazijnzuur.Hetis
reedsbekend datdeauxine-aspartatevormingkanwordengeïnduceerd door
eenreeksvan chemischverwante substraten? benzoëzuur,indolazijnzuur,
naphthylazijnzuur.Heteffectvan lage con.decalylazijnzuurisnogniet
bekend.De effectenvanTIBA envandecalylazijnzuurlijkendusgeheel
verschillend tezijn.Beidenremmenhet transport.Beidengedragenzich
daarbijalseen concurrerend antagonistvanNAA.Verschillen inaffiniteit
vanTIBA,decalylazijnzuur enNAAvoor de "siteofsecretion"zullende
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gevondenbijde "sitesofimmobilization",hier echter induceertTIBA
niethetenzymsysteem, terwijldecalylazijnzuurdatweldoet.Inde
juiste concentratieverhoudingen zalmetTIBAhetgehalte aanvrije
groeistoftoenemen,metdecalylazijnzuurdaarentegen zaldevrijeauxine
hoeveelheid juistafnemen.
Naastdezetracer experimenten isernudenoodzaakhet synergistisch
karaktervandeze stoffentetoetsen ineenbiologischetoets.
Projektnoo21.Apicale dominantie^
Dewisselwerkingen tussendedrieverschillende typegroeiregulatoren,auxinen,gibberellinen enkinetinen,krijgen steedsmeeraandacht.
Zowordthetremmend effectvanauxine opdeuitgroeivanlaterale knoppen
vangedecapiteerde plantenversterkt,indiengelijktijdigkinetinewordt
toegediend.Ditzoumenkunnenverklarendoor eenversneld transport
vanauxine onder invloedvankinetineaantenemen,menkanechter
ookstellendathet transportvanbouwstenen,nodigvoordegroeivan
dezijknop,wordt beïnvloed doordetoedieningvaneencytokinine.Experimentenmetradioactieffosfaat engemerkte saccharose gevensteunvoor
delaatste opvatting.
Ookinditverslagjaarwerdvolstaan met slechts literatuur studie.
De gegevensverkregenuitprojektno.19passenechterbijzonder goed
indegehele problematiekvanhetverschijnselapicaledominantie.

