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1.Algemeen gedeelte
Bestuursmutaties
Inverbandmet zijn'benoemingtotDirecteurvandeTuinbouwtrad
Dr.Ir.G.deBakkerafalssecretarisvanhetbestuurvanhetC.P.O.Hij
werd indezefunctie opgevolgddoorDr.Ir.D.W.Stolp,Inspecteurvanhet
TuinbouwkundigOnderzoek,MinisterievanLandbouwenVisserij.

Personeelsaangelegenheden
DepersoneelsformatievanhetCentrummocht in1961eentotaalvan
17personenbedragenwaarvan 7academici.Per1juli1961werdMejuffrouw
Drs. S.de BoerbijhetC.P.O.aangesteld.Zijheeft eenbegingemaaktmet
hetopstellenvaneensysteemvoorhetverwerkenvan plantenfysiologische
literatuurgegevens.Ookwerdgewerkt aaneenenquêteoverhetplantenfysiologischonderzoek inNederland endepersonendiedaarbijwerkzaam zijn.
Mevr.L.Scheffer-vanWijknamper1maart1961ontslagalstypiste.
Inhaarplaatswerdop16maartMejuffrouwJ.Vosbenoemd.
Gedurendehetverslagjaar slaagdeMejuffrouwE.Gerritsenvoorhet
eerstegedeeltevanhet examenbotanischanalist5 deHeerC.Vonk legde
met gunstiggevolghet examenchemischanalistaf.

Huisvesting
Beginmaart1961kwamendetweebijdeoorspronkelijke opzetgeprojecteerdekassen geroed.Devoorste gedeeltenvan dezekassenwerdentot
tijdelijkewerkruimtenvooronderzoekersingericht.
Eenvandezewerkruimtenwerd doorDr.de Stigterenzijnassistent
deHeerP.Brouweringebruikgenomen,terwijlindetweedeDr.Bruinsma
met zijnassistent J.Swart werkzaamis.
De oorspronkelijkewerkkamervanDr.Bruinsmawordt thansvrijwel
uitsluitend doorMej.Gerritsenalslaboratorium gebruikt.
Doorverplaatsenvande spoelkeukenkonaanMej.deBoereenwerkkameraangebodenworden.
Hetbestaande gebouwisdaarmedethansovervol.
Hagoedkeuringvanhetprogrammavaneisenvoordebouwvanhet
nieuwelaboratorium werddoordeRijksgebouwendienst aanhet architectenbureauBeltman opdracht gegeven eenontwerptemakenvan ditlaboratorium.
Op19 juniwerdenmet deHerenBeltmanenLelyveld deeerstebesprekingen overhet ontwerpvanhetnieuwelaboratorium gevoerd.De schetsplannen zijnthansnaardeRijksgebouwendienst tergoedkeuringdoorgezonden.

- 4Belangrijkste aanschaffingen
Zeissmicroscoopmet"bijbehorendeoptiek
Kahn-microbalans
Roterendevacuumverdamper
Gekoeld thermostaatbad
Grondsterilisator.

Buitenlandse reizen
Op9meihieldDr.Bruinsmaophet13eInternationale Symposiumvoor
FytofarmacieenFytiatrie teGent eenvoordracht overdeinvloedvanbestrijdingsmiddelen ophet chlorophyllgehalte vanbladen enstengels.
Dr.vanDiebezochtvan 7tot21augustusMoskouinverbandmethet
5eInternationaal Biochemisch Congres.Hijbezocht tevensenigeplantenfysiologische enbiochemische instituten aldaar.Eenbeknoptverslagvan
dezereiswerdweergegeven inGestencildVerslagno.8,december1961van
het C.P.O.
Dr.de Stigterwerkte inO.E.E.C.-verbandvan28september-25novemberaanhet Istituto diColtivazioniArboréedell'Universita diPisa,
Italië,voorhet introducerenvanmethoden entechniekeninverbandmet
hetgebruikvanC^bijhetbestuderenvanhetassimilaten transport.
Van13-15decemberwoondeDr.Bruinsmahet "Symposium surles
herbicides "ende"1

Conférence duComitéFrançais deluttecontre

lesmauvaisesherbes"teParijsbijenbezocht aansluitendhet Station
Centrale dePhysiologieVégétale teVersailles enhetPhytotronvanhet
CentreNational deRecherches Scientifiques teGif-sur-Yvette.EenverslagvandezereisisversehenenalsGestencildVerslagno.9vanhet
C.P.O.
Samenwerkingmet andere instellingen
MetProf.Ir.G.A.W.vandeGoorvanhotInternationaal Instituutvoor
Landaanwinning enCultuurtechniekwerdregelmatig contact onderhouden
inzake deproevemoverdeinvloedvandeNasKionenverhouding opdegroei
vanmais.
DoorDr.deHaanwerdregelmatig deelgenomen aandewerkzaamhedenvan
deWerkgroepPlantsysternen,Boomvormen,SnoeionUitbuigen,evenalsaande
werkzaamhedenvandewerkgroepenKasklimaat enNachtvorstbestrijding.
MetMej.Drs.LosvanhetI.T.T.word contact onderhouden overde
metingvanhetCO2vandeluchtinkassen.Voorditdoelwerdhet
Wösthoffgasanalyse-apparaat vanhetC.P.O.tijdelijk aanhetI.T.T.in
bruikleenafgestaan.

-5Ookwerden devergaderingenvandeContactgroep Landbouw/meteorologie
regelmatig"bijgewoond.
Het contactmetDr.W.Heinen"biochemicusenlectorvanhetBotanisch
Laboratorium dorR.K.UniversiteitteNijmegenleidde totoenonderzoek
overvruchtverruwing "bijappels.Hetdesbetreffendeonderzoekwerdverricht doordoHeerJochemsdiederesultatenvan zijnwerk ineenrapport
samenvatte.
In samenwerkingmetIr.G.H.Germing (i.T.T.)werddoorDr.vanDie
het onderzoek overde"bruikbaarheidvandeanthraceenmethodevoorhet
metenvan totaalhoeveelheden ingestraald lichtvoortgezetenvervolgens
tijdelijkafgesloten.Een studentvandeLandbouwhogeschoolzalde
practischebruikbaarheidvandezemethodeverdertoetsen.
RegelmatigwerddoorDr.vanDiecontact,gehoudenmetDr.Alberda,
Dr.Dijkshoorn,Dr.vanDobben onDr.Deys (i.B.S.)overproblemenvan
analytische oftechnische aardwaarovervan advieskonwordengediend.
AanIr.vanBragt (Tuinbouwplantenteolt)werd apparatuur terbeschikkinggesteldvoorhetkwantitatiefbepalenvandegehaltesaandiverse
blocmkleurstoffonvancyclamen.
Dr.vanDienam opverzoekvandeRectorMagnificusvandeLandbouwhogeschool alssecretarisdoelaanhetwerkvandeCommissie totVoorbereidingvandeConferentie over "Permeabiliteit",dieinmei1962in
Wageningonzalwordengehouden.
Dr.de StigterendeHeerE.Levi (Euratoom-I.T.A.L.)werktennauw
samenophetgebiedvanvacuum-vriosdrogingwaarbijgebruikgemaaktwerd
vandovricsdroog-installatievanhotC.P.O.Aanverschillendeonderzoekersdievan onzevriesdroog-installatie gebruikmaaktenv/erddoor
Dr.de Stigterhulpenvoorlichtingverleend.
VoorDr.J.DekkervanhotLaboratoriumvoorPhytopathologiewerden
vruchtlichamcnvanLactarius sp.gedroogd,voorwinningvan antibiotisch
werkzame stoffenuit dezepaddestoel.
VoorDr.W.B.Deys (I.B.S.)hoeftMoj.M.Bosmangrasgedroogdvoor
koper-bepalingen.
VoorMej.Dr.Chr.J.Gorter,Laboratorium A^oorTuinbouwplantentoelt,
heeftMcj.F.vanAller jongeerwtenplantjesgedroogd,voorgroeistofbepa1ingen.
OpinitiatiefvanDr.P.M.L.Tammos, (P.D.),word insamenwerkingmet
Dr.de Stigter oenonderzoekbegonnennaardomogelijkheid vaneen
artefact-vrijefixatievan zeefvaten,vooreventueelelectronen-üiicroscopischonderzoek opdeafd.EloctronenmicroscopievandoLandbouw
Fysisch-TochnischeDienst.Dit onderzoek zalgeschiedenmotfinanciële
medewerkingvan do P.D.

- 6Hetonderzoekoverdo"bewaringvanwitlofwortelswerdvoortgezet
meteengrote"bowaarproefinenbijeenaardappelbewaarplaats,welke
proefwerdvoorbereid enuitgevoerd doorDr.Bruinsma,Ir.J.C.Hesen(l.B.V.L)
enDr.J.A.Huyskos (i.V.T.),metmedewerkingvanhetR.T.C,teBarendrecht.
Dr.Bruinsmanam alsliddeel aandowerkzaamhedenvandeWerkgroepWitlofvraagstukken enonderhield contactenmet onderzoekersvanhetProefstation
voordeGroenteteelt indevollegrond,teAlkmaar.Met Ir.Varga(LaboratoriumvoorTuinbouwplantcnteelt)werd eenproefvoorbereid overdetoepassingvangibberellinobijdewitlofteelt,omtechnischeredenenkon
dezeproefevenwel geenvoortgangvinden,Dr.BruinsmawasdeHeerMeyer
(L.E.I.)behulpzaam bijdeinterpretatievan stookkostenbijdeteelt
vanwitlofuitbewaardewortels.
Innauwe samenwerkingmet dehoofdenvandeafdelingenonkruidbestrijdingenfysiologie enecologievanhetI.B.S.vervolgde Dr.Bruinsma
zijnonderzoeknaar deinvloedvaneenDNOC-bespuitinginwinterrogge.
Bijhet opsporenvaneffectenvanbespuitingenmetbestrijdingsmiddelenophot chlorophyllgehaltevanplantendelen enopderustvanbollen
enknollen,werkteDr.Bruinsma samenmet onderzoekersvandeP.D.,het
I.B.S.,hetI.B.V.L., deS.N.Uó.F.enhotR.T.C.Lisse.Met Ir.Reestman
(P.A.W.)werdcontact onderhouden overderecente ontwikkelingvan
Japansonderzoekoverderustvanaardappelknollen.
Eenveldproefmet gerstvanIr.Wüten (N.I.B.E.M.)werddoorDr.de
HaanenDr.Bruinsmabezocht|laatstgenoemdewasbehulpzaam bijdeanalyse
vanprocfveldmateriaal enbijdeinterpretatievanderesultaten.
Dr.Bruinsmanam deel aandewerkzaamhedenvandeFotosynthesecontactgroepenvandeWageningscbiochemische contactgroep.
Verschillendeonderzoekerswerdengeattendeerd opverschonenliteratuureningelicht over,eventueelgeassisteerd bij,methodischevraagstukken,o.a.ophetgebiedvanmacrofotografie,koeltafelbouwenchemische
bepalingen.
GedurendehetverslagjaarwerkteMej.B.Slager,analistevanhet
I.G.M.B.,T.N.O.nogenigetijdaaneenonderzoek overdepormeabiliteit
vanClzk)2i*1tarwekorrels.

Bezoekers
InI96IwerdenophetCentrum 35bezoekersontvangenwaarvan27uit
hetbuitenland.
Debuitenlandsebezoekerswaren,inalfabetischevolgorde,devolgendes

-7Amerika
Maurice,Pried,PlantIndustry Station,Bcltsville,Md.U.S.A.
RoyCurotis,PurdueUniv.Lafayette,Indiana,U.S.A.

Australie
J.L.Davidson,C.S.I.R.O.,Dcullquin.
Dr.E.J.Williams,C.S.I.R.O.DivisionofPlantIndustry,Camberra.
Dr.E.E.Hoare,C.S.I.R.O.Griffith,N.W.Australia.
Dr.Philips, C.S.I.R.O.Griffith,II.W.Australia.
Dr.Palmer,

C.S.I.R.O.Griffith,N.W.Australia.

België
Prof.Dr.G.H.J.vanSchoor,Université libredeBruxelles.

Denemarken
Henning,Söronson,A.E.K.Risö,Roskildo.
E.Jensen% "Vuidegade5I9Odense.
E.P.Lamsen,Svoavcj7sRönne.
N.P.Holmarland,AukerHelgaardsvoj2,Kopenhagen.

West-Duitsland
Prof.Dr.R.Knapp,BotanischesInstitut,Univ.Giessen.

Engeland
Dr~RM.Pulford,EastMailingResearch Station,Kent.
D.S.Skene,

EastMailingResearch Station,Kent.

Dr.P.M.Bremmcr,NottinghamUniversity,School ofAgriculture,Sutton,
Bonington,Loughborough,Leics.
Miss.A.Davios,WelshPlantBreedingStation,nearAberystwyth.
Ierland
Tomas,S.Mac.Siomom,Eire.

Italic
P.L.Piscui,IstitutoColtivazioniArboréeUniv.Bologna.
A.Chiusoli,IstitutoColtivazioniArboréeUniv.Bologna.

Japan
H.Kubo,Agricult.Chem.Inspect.Station,772,Suzukshindon,
Kodairamachi,Kitatamagun,Tokyo.

Malaya
JamaludinLamin,AgricultureDept.KualaLumpur.

NieuwZoeland
Dr.E.L.Bioleski,FruitResearchDivision,D.S.I.E.Privatetag,
Auckland,NowZealand.

Noorwegen
Jakob,Apeland,Institutforgr^nsakdyrking,Vollebckk.

Spanje
M«delPozo,Botan.Inst.Univ.Madrid.

ZuidAfrika
M.S.leHoux,Vrugtonavorsingstasic?Stellenlosen.
Prof.J.C.IeRoux,postsak 9021,Pietcrmaritz.burg.
Publicatiesenverslagen
J.Bruinsma,

A comment onthe spectrophotometry determinationof
chlorophyll.Biochim etBiophys.Acta 322,576-578,
1961.

J.Bruinsma,

Deinvloedvanbestrijdingsmiddelen ophotchlorophyllgchaltevanbladen enstengels (withasummarysThe effect
ofpesticidesonthechlorophyll contentofleavesand
stalks).Med.Landbouwhogeschool Gent26,1513-1522,
1961.

J.Bruinsma,

Verslagvan deproevenoverhetbewarenvanwitlofwortels
seizoen1960-1961.GestencildverslagC.P.0.no.7 5
10-8-'61.

J.Bruinsma,

VerslagvanoenreisnaarParijsenomgeving.Gestencild
verslagC.P.0.no.9, jan.'62.

H.C.M,deStigtcr,TranslocationofC^-photosynthatesinthegraftmuskmelon/cucurbitaficifolia.ActaBotan.Neerl.10,
466-473,1961.
H.C.M.deStigter,Verslagvaneenverblijf aanhetIstitutodiColtivazioni
Arboréedell'UniversitadiPisa,29september -25novemberI96I.GestencildverslagC.P.0.no.10,teverschijnenbegin '62.
J.vanDie,

Synthesisandtranslocation ofglutamineandrelated
substances inthetomatoplant.Proc.Kon.Ned.Akad.

- 9Wetensch.Amsterdam. SeriesC,64,375-382,1961*
J.vanDie,

Ontheoccurrence ofaketoacidpool intomatoroots.
th
Proc.5 intern.Congr.Biochemistry,Moscow,1961.

J.vanDie,

Enige indrukken opgedaan tijdanshet 5 e Internationaal
Biochemisch Congres teMoskou.Gestencildverslag
C.P.O.no.9,dec.1961.

Voordrachten in1961 gehouden
H.CM.de Stigter,Fysiologische aspectenvanhotenten.
Colloquium BotanischLaboratoriumR.K.TJniversiteit
Nijmegen,24-1-1961.
H.CM.de Stigter,TransportvanC

assimilaten indeent combinatie

meloen/cucurbitaficifolia.
Colloquium Laboratorium voor Plantenphysiologisch
OnderzoekL.H.Wageningen.14-2-1961.
H.CM.de Stigter,Translocation ofC

photosynthates inthegraftmelon/

Cucurbitaficifolia,Conference Society forExperimental
Biology,Amsterdam,11-4-1961.
14
H.CM.de Stigter,TransportvanC assimilaten
indeent combinatie
meloen/cucurbita ficifolia,BiologenkringWageningen,
18-4-1961*
J.Bruinsma,

Deinvloedvanbestrijdingsmiddelenophetchlorophyllgehaltovanbladen enstengels.Internationaal Symposium
voorFytofarmacieenPytiatrieteGent,9 _ 5 - 1961.

J.vanDie,

On theoccurrence ofaketo-acidpoolintomatoroots.
.e
5 Internationaal BiochemischCongresteMoskou.

H.CM.de Stigter,Ladisaffinitad'innestodiMelone suCucurbitaficifolia.
Colloquium Istituto diColtivazioniArboréedell'
UniversitadiPisa.11—11-1961.
J.Bruinsma,

Japansonderzoekoverderustvan aardappelknollen,
StafI.B.S.engenodigden.

Vergaderingen
Op10novemberwerdvoorbelangstellende onderzoekers een colloquium
georganiseerd terbesprekingvanhetauxinen-probleem.Voordrachtenwerden
gehoudendoorsMej.Dr.Chr.J.Gorter,Dr.H.P.BottelierenDr.L.Anker.
Debijeenkomstwerddoorongeveer30belangstellenden bijgewoond.
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Project1. Onderzoeknaardeinvloedvanorganische spuitmiddelenopde
rustvanknollen en"bollen (Dr.J.Bruinsma).
Doelvanhot onderzoek isnategaan ofspuitmiddelenwelke gebruikt
wordenbijde"bestrijdingvan ziektengedurendedeteeltvanplanten,
invloeduitoefenen opderustvanknollenenbollen afkomstigvandeze
planten.Proevenwerden ondernomenmet aardappels enuien.
Inhetbewaarseizoen 1960/l96lwerdenaardappelsbewaard,afkomstig
vanplantenwelkeonbespotenwarenofbespotenmetbrestan dinitrochloornaphthaleen (CDN,gorsatox)ofzineb.Tot eind januariwerden de aardappels
bewaard incontainers,waardoorCO^-vrijelucht gepomptwerd|hetkoolzuurgehaltevandeuittredende luchtwerdgeregistreerd,alsmaatvoorde
ademhalingsintensiteit endaarmedevoordedieptevanderust.Vantijd
tottijdwerdhetuitlopenvan deknollennagegaan.Detemperatuurwas
l8C.Hetbleek,datbijhet stijgenvandekoolzuurconcentratie boven
0,05/£dekiemingreedsgeremdwerdendatbijietshogere concentraties
reedsvergiftigingsverschijnselenoptraden.Dezeomstandigheid heeftde
proefresultatenbeïnvloed enmaakthunbetrouwbaarheid gering.Brestanen
CDÏÏhebbengeenofeenlichtelijkversnellend effect ophetuitlopen.
Zineb,waarvanvermoedwerddathetdedieptevanderust zoukunnenverminderen deedditnietmerkbaar.Evenminhadzineb een rustverbrekend
effect.
Deproefisinhet seizoen196l/'62herhaald ineenkoelcelvan
7CophetI.B.V.L.. Ditkeerwordt slechtshetuitlopenvantijdtottijd
beoordeeld.Doproef isnognietbeëindigd.
In samenwerkingmethet S.N.U.i.F.wordenuien,afkomstigvanonbespotenmet zinebofmetmanebbespotenplanton,ineenbewaarplaatsbewaard eno.a.opuitlopengecontroleerd.Deproefduurtvoort.
Project 2. .Qj^j3rling_e_JSpïrwloe&lng^aQ spruit-,vrucht-enwortelgroei
(Dr.Ir.H.C.M.de Stigter).

1.Entingsincompatibiliteit meloen/Cucurbitaficifolia.
Dewaarnemingdatdeentcombinatiemeloen/Cucurbitanaverwijdering
vanhet onderstamblad ( M / F - ) ernstigeincompatibiliteitsverschijnselen
toont,terwijl dezeverschijnselenuitblijvenwanneertevoreneen
Cucurbita-scheut zijdelings indemeloenstengel ingeënt is ( F / M / F - ) ,
werd totnutoealsovertuigendbewijsaangezien,datdeanatomische
vergroeiingvan deM/F entplaatsgeheel inordeis,inhetbijzonderook

-11mot betrekkingtotdeverbinding tussendephloëmenvan entenonderstam,
(inF / M / P - kanmennl.eengoedassimilaten transportnaardewortelsaantonen,integenstelling totM/F-onmiddellijknahetverwijderenvanhet
onderstamblad)= Bijdiscussies omtrent ditverschijnselwerd echterde
mogelijkheid geopperddatdeM/F phloëemverbindingniet inordeis,maar
datdezealsnogtot standkomt onderinvloedvandelateingeenteCucurbita
scheut.Getrachtwerd,ineentweetalproevenhieromtrentuitsluitselte
verkrijgen,uitgaandevandubbel-geënte plantenmetonderstamblads
F / M / F + . Ineendeelvandeplantenwerdopeengegeven

momenthetonder-

stambladverwijderds F / M / F - .Dewortelgroei reageerdehieropmet een tijdelijkevertraging.Wanneernubovengenoemdeveronderstellingvaneen
alsnogtot standkomenvan eenphloëemverbinding juistwas,zoumenna
verloopvantijdookdeopgeënte scheutmoetenkunnenverwijderen zonder
schadevoor deplant.Ditbleek echtergeenszinshet geval tezijns
latereverwijderingvandeopgeënte scheutveroorzaakte een onmiddellijke
stopzettingvandewortelgroei,gevolgd doorverwelking enafstervingvan
degeheleplant.
Eenbeginwerd gemaaktmet denaderebestuderingvaneenreeds
eerderwaargenomenverschijnsel,nl.datmeloen/Cucurbitaplantenmeteen
relatieftekort aanonderstamblad endaardoor geremdegroei,eerdervolwaardigevrouwelijkebloemenvormen envrucht zettendanplantenmet een
relatieve overmaataanonderstamblad,die "doorhunvrouwelijke bloemen
heen groeien".Dezewaarnemingenwerden destijdsgedaan aanplantenin
gewonegrond-eultuur,maarmoestennueerstgeverifieerdworden aanplanteninwatercultuur,aanwelke laatste cultuurwijomredenenvanmethodiekdevoorkeur geven.Inwatercultuurwerden inderdaadvrijwel identieke
verschijnselenwaargenomenseen sterkgeprononceerddirectverband tussen
hetaantal onderstambladenendegroeivandemeloen-ent (envanhet
Cucurbitawortelstelsel,watvroegernietkonwordenY/aargenomen),en
eeneveneens sterke,maaromgekeerde evenredigheidmethetpercentage
droge stofvandezeplanten;veel onderstamblad geeft snel-groeiende,zeer
sappigeplanten,weinigonderstamblad geeftlangzaam-groeiende,veel "drogere"planten.Dehogepercentagesdroge stofvanplantenmetweinigonderstamblad zijntoe teschrijven aangrote zetmeel ophopingen indemeloenent.Eenduidelijk,maarvrijgeringeffect opdebloeitijdwerd eveneens
gevonden? de"gemiddeldebloeidatum"van alletijdens deproefduurtot
bloeigekomen^bloemen lagvoorplantenmet 1onderstamblad 2-3 dagen
vóórdievanplantenmet 2onderstambladenenbijdezeweer 3-6 dagen
vóórdievanplantenmet 4onderstambladen.
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Mot het,inVerslagI960beschreven,sterkvereenvoudigde systeem
vaneenCucurbitawortelstolsel,éénkomkommervrucht enenkelekomkommerbladeren,werdgetracht hetverschijnsel vandekomkommer-entchlorose
snol enreproduceerbaar optewokken.Ineen systeemmet inderdaad slechts
denvrucht entweekomkommerbladeren,onderverwijderingvanallezijspruiten,tradenwelbepaalde chlorotischeverkleuringenvandebladeren
op,dieechtergeengelijkenisvertoondenmethetuitdepraktijkbekende
beeldvandecntchlorose.Wel tradeenopditlaatste gelijkendbeeldop
inplantenwaarbijdezichontwikkelende zijspruiten dadelijkbovenhun
0
eerstebladwerden getopt,enwaarbijzichookoengroteraantal + bloemenvormde.Doordegevolgde techniekbegondevruchtvorming echteraltijd
met dezettingvan slechts één,zeervoorlijkvruchtbeginsel datdaarna
zeer sterkbleefdominerenboven alleandere,latergevormdevruchtbeginsels,diedanookofwel aborteerden,ofwelpasgingenuitgroeien,soms
nognaenkeleweken (ï),nadat deeerste,dominerendevruchtwasgeoogst.
Detechniek zal zodaniggewijzigdmoetenworden,dateenaantal onderling
gelijkwaardigevruchtbeginselsgelijktijdiggaanzettenenaldusookgelijktijdig tenlastekomenvaneenmeer ofminder sterkgereduceerdbladapparaat.
Project 3. Onderzoeknaar deaardvanhet opbrengstverhogend effectvan
eenbespuitingmet 4>6-dinitro-o-cresol (DWOC)bijwinterrogge
(Dr.J.Bruinsma).
InhetnajaarvanI960zijn2groteveldproeven en.enkelekleinere
aangelegdmethet doel degroei enontwikkelingvanwinterrogge opwelen
nietmetDNOCbespotenproefveldjesonderverschillende conditiesnauwkeurigtevervolgen,deopbrengst teanalyseren enzotegeraken toteen
inzicht indeketenvanreacties,welke debespuiting indewinterverbindtmet deverhoogde opbrengst indezomer.Inéénvandetweegrote
veldproevenwaren 7zaaidichtheden toegepast (5,15* 30,60,100,140en
l80kg/ha), indeandere, welke opdeEenkumseheiwerduitgevoerd,werden
4verschillende stikstofgiftengegevens 0,40,80en120kgN/ha.
Deresultatenvandeproeven sloten goedaanbijdeeersteproefveldgegevens,welkeinI960verkregen waren.Onderlingvulden zijelkanderaan
enwaren overigensgeheelovereenstemmend.Ditmaakt datconclusiesmet
vrijgrote zekerheid getrokkenkondenworden,hoewel destatistischebetrouwbaarheid dermeestal geringeverschillen tussende afzonderlijke
gegevenskleinis.
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deopbrengstvanwinterroggc-verkregen.
Debospuitingindewinter leidt tot eenaanvankelijkeremmingvan
debovengrondse groei.Vermoedelijk treedt dezeremmingondergrondsniot
ofminder sterk op,wantnaenigetijdhalendebespotenplantendeonbespotenen inenstrevendezevoorbijwatbetrefthetvers-endrooggewicht derbovengrondse delen,pereenheidvanbodemoppervlakte.Daarde
bovengrondse delen opbespotenveldjes eenwatlager drogestofgehalte
docheenietshoger stikstofgehaltehebbendandieoponbespotenpercelen,
lijken deplantonhoewelkrachtigeruitgegroeid, jongerinontwikkeling.
Aandehalmvanbespotenplantenwordt dikwijlseenbladmeer gevormd,
hetgeen het assimilatorischvermogen tengoedekomt eneranderzijds
opwijst,datdeontwikkelingvanhetgroeipunt ineen aarprimordium
ietsvertraagd is.Ditlaatstewasindezaaidichtheidsproef niet,doch
indestikstofbemestingsproefwelaantetonen.Behalve somseenblad
meer,droegendehalmen steedsgroterebladen,watbijeengelijkblijvend
chlorophyllgehalteeenvergrotingvanhetphotosynthese-apparaat inhoudt.Bladenen stengelsblevenbovendienlangergroen.
Het tevoorschijnkomenbloeien enafrijpenderarenwasenkele
dagenvertraagd opdemetDNOCbespotenveldjes.Dehalmenbrachten aren
metmeer enzwaarderekorrelsvoort.Bovendienwaren ermeerhalmenper
opporvlaktc-eenlieid.Erwerdendanookaanzienlijke opbrengstverhogingen
vastgesteld,dieopgrondvan dehierbovenbeschrevenwaarnemingenwerden
toegeschreven aaneenvertraagde generatieve ontwikkelingvanhet stikstofrijker envegetatiefkrachtigeruitgegroeid langerlevendgewas.
Overderesultatenvandebeidegroteveldproeven zijntweepublicatiesterperseofinbewerking5 bovendienwordt eenpublicatievoorbereidoverdegegevenswelkedezaaidichtheidsproef heeftopgeleverdover
degroei,ontwikkeling enopbrengstvangraanplantenin afhankelijkheid
vandezaaidichtheid.
Het onderzoek spitst zichthanstoeopdevraaghoe deDM)C-bospuiting
leidt totdeversterkte groeinaaanvankelijkeremming.Hierover iseen
veldproef aangelegd enzijnpotproeven invoorbereiding.
Project 4- Onderzoeknaar dematevanbiochemische adaptatievande
tomatenplant aandeaardvan destikstofbron (Dr.J.vanDie).
Het glutaminezuurdehydrogenase gehaltevandewortelsvande
tomaat iseenvandefactoren dievoordeammonium assimilatieverantwoordelijk is.Indiengeenammonium inhetwortelmilieuvoorkomt,maar
deBTalsnitraatwordt aangeboden,isditenzymewaarschijnlijkvooreen
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geassimileerdwordt.Uit onderzoekisnugebleken,dathotglutaminesuur
dehydrogenase gehaltevandewortelsopgeen enkele?/ijzebeinvloedwordt
doordoammonium concentratie indovoedingsoplossing.Ookplantendie
geheel enalopnitraat zijnopgekweektvertonen indit opzicht geenverschilmetplantendieuitsluitend ammonium alsN-bronontvangenhebben.
Eengeheel anderbeeldvertoontnitraat reductase,datdeomzetting
vannitraat innitrietbewerkstelligt.Geblekenisdatnitraat reductase
hoofdzakelijkvoorkomt indebladorenvan detomaat» Deactiviteitvan
dit enzymeisverdertenzeerste afhankelijkvans
1.degroottevan denitraat gift aandeplant,duswaarschijnlijkde
nitraat concentratie indebladeren,
2.deleeftijdvandebladeren,
3.debelichtingvandebladeren.
Plantendieopammonium alsN-bronopgekweekt zijnbevatten slechts
weinigofgeheelgeennitraatreductase.Toedienenvannitraat,ofnitriet-,
induceert echternagenoegmomentaannitraat reductase activiteit,die
urenlangtoeneemt totdat eenbepaald activiteitsniveauisbereikt.T/olk
niveauditishangt afo.m.van dehoeveelheidnitraat dieaanwezigis.
Beinvloedvandebelichtingisnognietopgehelderd.Plaatstmen
debladeren inhet donkerdandaalthunnitraatreductase activiteit
langzaam omvervolgensnabelichtenweertoetenomen.
Flantendieonder sterkverschillende belichtingsintensiteiten zijn
opgegroeidvertonenechtergeenbelangrijkeverschillen innitraatreductaseactiviteit.Verder onderzoek indezerichtingisnoggaande.

Project 5« Onderzoek overdefysiologievanwitlof (Dr.J.Bruinsma)*
Hetonderzoek insamenwerkingmethetR.T.C,teBarendrocht,het
I.V.T.enhetI.B.VoL.overdefysiologische conditievanwitlofwortols
gedurende debewaringinhetwinterseizoen,isinhet seizoen196o/'6l
voortgezetmet eendrietal proeven,teneinde deinvloedenvan debewaartemperatuurenbowaarduur,vanhetuitdrogen tijdensdebewaringenvan
hetbewaren innonanoldamp teonderzoeken.Voorhet eerstkondende
proefconditiesvollediggecontroleerdworden,doordat dowortelbewaring
plaatsvond inkoelcellenvanhotI.B.V.L.,terwijl detrekgeschieddein
kisteninWisconsintanks,welkezelfinoencolvan constante temperatuur
geplaatstwaren.Deproeven zijnbeschreven inhetGestencildVerslag
C.P„0.no.7?zodathiermet eenkorte samenvattingkanwordenvolstaar..
Deuitvoeringvan deproeven endeinterpretatievandoprocfrcsultatenwordenbemoeilijkt doerhotuitzonderlijkhogevochtgehalte vando
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vanhetrasLateBelgische niet scherpvastgesteldworden,omdat decontrolepartijen zelfvoelvochtmoestenafgevenomrotting tijdens debewaringteontgaan.Uitdroging totop2/3vanhetoorspronkelijkgewichtleek
met productiviteitsverlicsgepaard tegaanc Bewaringboven 7ÏCbleekbij
dezevochtrijkewortelsreeds spoedigtotbederf teleiden.Ditbelemmerde
deuitvoeringvandebeide andereproeven» Opnieuwbleokdebewaarbaarheid
toetenemenbijafnemende temperatuur (10 ,8 ,5 ,2 C ) . Eenkwantitatiefverband tussendebowaarduuren-temperatuur enerzijds endekwaliteitenkwantiteitvandewitlofopbrengst anderzijdskonovenwolnietaangetoondworden.Honanoldamphadgenerlei schadelijk effect opdewortels,
dochoenpositieve invloedwerd evenminvastgesteld.
Dezedrieproeven opkleine schaalwaren oenvoorbereiding toteen
proef oppraktijkschaal,welkeinhet seizoen196l/'62inuitvoeringis
inenbijeenaardappelbewaarplaats.Witlof
wortelswordenbewaardop
vierwijzens
1» opdegebruikelijkemanierineenmet stro,eventueelmet grondafgedektebewaarhoopj
2.opdezelfdewijze,dochmet eenkanaal onderdehoop,waardoorbevochtigdebuitenlucht terkoelingdoordehoopgeperstkanwordenf
3.ineencelineenaardappelbewaarplaats,welkvanbeneden afmetbevochtigde buitenlucht gekoeldwordt;
4.ineenzelfde cel,welke echtervanbovenaf gekoeldwordt.

Project 6. De invloedvankalium-ionenopdebeschadigingvandeplant
doorhogekeukenzout concentraties (Dr.I.de Haan).
Omijzerchlorosevanmais opwatercultuurtevoorkomenbleekhet
aanbevelingteverdienen dezadentelatenontkiemen invermiculietbevochtigdmet ijzerhoudendevoedingsoplossing.TevenswerdindevoedingsoplossingeenammoniumzoutopgenomenomdepHbeterconstant tekunnenhouden.
Gedurende1961werden drieproeven genomen.Bijaldezeproevenbleek
toevoegingvan3gramkeukenzout (52m.aeq.)perlitervoedingsoplossing,
die2m.aeq.K Clbevatte,degroeivandemaisplanten aanzienlijkte
remmen.
VerhogingvanhetK Clgehalte indevoedingsoplossing tot4*5m.aeq,
hadintweevandedriegevallen eengroeivorbetering totgevolg.Een
verdereverhogingvanhetkaligehalte tot7-m.aeq.perlitergafinalle
drieproeven eenduidelijke groeivorbetering tezien.
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bijtomatenplanten (Dr.J.vanDie),
Uit eerderverricht onderzoekisgebleken,dattomatenplanten
ammonium ionen diedoordewortelsopgenomen zijnreedsinhetwortelstolsel assimileren totglutamine,proline,a-aminozuren oneiwitten.
Deze assimilatie gaat tenkostevan indewortels aanwezig a-ketoglutaarzuur.Hetlagvoordehandalseerstefaseinhetassimilatie proces
doroductiove amineringvan a-ketoglutaarzuur,metbehulpvanglutaminezuur dehydrogenase,teveronderstellen.Naderonderzoekheeftnu
aangetoond dat speciaalhetwortolstelsel grotehoeveelheden glutamineztiurdehydrogenasebevat,velemalengroter dandieinandereorganenof
weefselsvandeplant.Ditgeldt zowel indienvorsgewicht ofdrooggewicht alsbasis isgenomen.
Meergedetailleerdeanalysestoonden aan,dat speciaal delaterale
wortelsrijkzijnaanglutaminezuurdehydrogenase.Dehoofdworteldaarentegenvertoonthetzelfdebeeld alsdestengelenisarm aanditenzyme.
Hetbleeknudat indezelateralewortelshetcortox-phloem gedeelte
vnl.het enzymebevat terwijlhotxylemnagenoegglutaminezuurdehydrogenasevrijis.M.a.w.cortex-phloem vande jongewortels isdoplaatsdie
quaglutaminezuurdehydrogenase gehaltehetmeest geschikt isvoorammonium assimilatie.Aangezien indezeregionen ookdeionen opnameplaats
vindtligthotvoordohand eenrelatie teverwachten tussen ammonium
assimilatie enammonium opname.Beideprocessenkunnen zeergoedtwee
aspecten zijnvandezelfde chemischereactie,nl.doreductieve aminering
vandea-ketoglutaarzuur.
Merkwaardig isdatookdelateralewortelshetrijkst zijnaan
a-ketoglutaar
zuur|porgewichtseenheidversmateriaal isdithierca.
lOxzogeconcentreerd aanwezig alsinstengelofhoofdwortelweefsel.
Waarschijnlijkhangt dit samenmet deinmeristemonmeergevonden
"aerobefermentatie"waarbijdeenergieleverendekoolhydraten onvolledig
afgebrokenworden enademhalingsintermodiairen, ofgehydrogeneerdevormen
hiervan,beschikbaarkomenvooranderedoeleinden dandirecte energie
levering.
De jongewortel isduszowel doorzijn a-ketoglutaarzuur gehalteals
door zijnglutaminezuur dehydrogenase gehaltebijzonder geschiktvoorhet
incorporerenvan ammonium inorganischmateriaal.
Indocelzelfblijkt glutaminezuur dehydrogenase indemitochondriageloCaliscordtezijn.Waarschijnlijkbevindthetzichinongebonden
vormbinnen inhotmitochondrion.Vanbijzonderbelangblijktverderdat
dehoeveelheid glutaminezuur dehydrogenase permitochondrion gelijkis
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alsvoormateriaal dathieraan zeerrijk is (worteltoppen).Blijkbaar
ishot aantalmitochondria datpergewichtshoevoolhcidweefsel aanwezig
is"bepalendvoorhet gehalte aanglutaminezuurdehydrogenase.

Project 8. Onderzoeknaardeinvloedvanbestrijdingsmiddelen opde
fotosynthetische fosforylering (Dr.J.Bruinsma).
Inditonderzoeknaardeinvloed,welkeactieve componentenvanbestrijdingsmiddelenkunnenuitoefenen opdeenergievoorzieningvande
groeneplantencel,is,inverbandmetProject33 voornamelijk 4?6-dinitroo-cresol (DNOC)betrokken.Toenbleek,datDNOC opdefotosynthetische
fosforyleringvangeisoleerde spinaziechloroplasten slechtseenremmende
of,bijlagere concentraties,geeninvloedopditproces had,zijn gQen
andere stoffenophunactiviteit onderzocht,maar ishetonderzoekwegens
tijdsgebrekvoorlopiggestaakt.
Overeenonderdeelvandemethodiekdochlorophyllbepaling, iseen
publicatieverschenensA comment onthe spectrophotometry determination
ofchlorophyll,BiochimicaetBiophysicaActa,52(1961)576-578.

Project 9« Onderzoeknaardeinvloedvanbestrijdingsmiddelenophet
chlorophyllgehaltevanbladen (Dr.J.Bruinsma).
Dewaarneminginveldproeven dat sommigegewassennabespuitingmet
bepaalde ziekte-ofonkruidbestrijdendemiddelen eendonkerder groene
kleurverkrijgen envertraagd afsterven,heeft geleid totbepalingen
vanchlorophyllgehaltenaandevolgende gewassensaardappel,biet,tulp,
uienwinterrogge.
Deproefmet aardappelenwerduitgevoerdmet tweetegenPhytophtora
resistenterassensRemonaenNoordeling,waarvan deeerstewel,het tweede
niet gevoeligvoordoorwasis.Deproevenwerdenin6-voudaangelegd.
Behalve decontrolewerd6xgespotenmetbrestan,CDN (=gorsatox)enzineb,
Chlorophyllbepalingen vaneindmei totbegin augustustoondenaan,dat
geen verschillen inbladgroengehalte ofinbladgrootte optraden;alleen
gorsatoxbespuitingen leidde totwatlagereuitkomsten.
Naherhaaldebespuitingenmettwee concentratiesbrestanopvoederbietkon evenmineenveranderinginhet chlorophyllgehalte aangetoond
worden.
Vanhet tulperasVanderEerdenwareninhetvoriggroeiseizoen
doorhetE.T.C» teLisseveldjesonbespoten ofbehandeldmet verschillende
dithiocarbamaten.Erwastoenhaast geenziektegeweest.Debollenwerden
voorhetverslagjaar opnieuwuitgepootenkregendezelfde behandelingen
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materiaal isvanhalfmaart toteindmei 5keergemonsterd.Aanvankelijk
"bevattendebladenalleevenveel chlorophyll pereenheidvanbladoppervlakte$do"bladenvan"bollenvanmot zineb"bespotenplantenwarenaanvankelijk lCffodunnerdandievandooverige objecten.Naderhandwerden
demetferbam endemetmengcarbamaat (ferbam+maneb+ zineh)bespoten
bladen steedsdonderdervankleur,hetgeen ookuitdechlorophyllbepalingenbleok^ demetnaneb,zinebofthirambespotenbladenwarenongeveer evenöroenalsdiederonbehandeldeplanten.Demet zinebenmet
mengcarbamaat bespotenplantenontwikkeldenveel zwaarderbladendan
deandereobjecten.Hotmengcarbamaat leverdedusdevoordelenvanzowel
ferbam (eendonkerekleur)alszineb (eenvolle stand)op,hetgeenook
inhetbol-enklistergewicht totuitdrukkingleektekomen.Deproef
werd afgebroken toeneenBotrytis-infectieoptrad.
Doordebehulpzaamheid vandeS.N.Ui.F.konteNieuweTongeeen
bespuitingsproef inzaai-uienaangelegdworden.Deobjectenwarenonbehandeld,zinebenmaneb,erwerd5xbespoten.Vijfbepalingenvanbegin
juli toteindaugustuslieten zien,datdemet zinebbespotenbladeneen
ietsverhoogd chlorophyllgehalte bezaten,terwijl demetmanebbespoten
bladen intermediairleken.Nahalf augustusvieldocontrole dooreen
Peronospora-aantastinguit.Demetmanebbespotenbladen,diebeter
resistentblekendandemet zinebbespotene,handhaafdon toenlanger
eenhoogchlorophyllgehalte.
Bijwinterroggewerdwederom duidelijk gedemonstreerd datbespuiting
indewintermet456-dinitro-o-cresol(DNOC)leidttotdevormingvan
groterebladschijven aandehalm,waarvanhetgehalte aan chlorophyll
peroppervlakte-eenheidgelijkisaandatvanhalmbladenop onbehandelde
veldjes.Ook inde internodiën enbladscheden,alsmede indeaar,isna
debespuitingmeer chlorophyll aanwezig,datbovendienbijhet afrijpen
minder snelverdwijnt.Uitvoerigergegevenshieromtrent zijnvermeld
indepublicaties,welkeinverbandmet project 3terperse zijnof
voorbereidworden.

Project 10. De invloedvanhet jaargetijde opdedistributie ensamenstellingvandokoolhydratenbij tomatenplanten (Dr.J.vanDie).
Hetvergelijkenvandekoolhydraatsamenstelling vanzomerenwinterplantenheefttotdusverrenognietgeleidtoteenbevredigendeverklaringvoordediverseverschillen diegevondenzijn.Vooreenbelangrijk
deel isdithetgevolgvanhetfeitdaterteveelonbekendemilieufactoren zijnbijhet opkweken indegewonekas.Metbehulpvaneen speciaal

- 19typevanwatercultuurwordtnugetracht eenconstante,inprinciperegel"bare,wortel temperatuur tebereikens waardoor een"belangrijkebronvan
onzekerhedenwordtuitgesloten.

