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AFDELING PLANTENTEELT,hoofd ir.A.Sonneveld
1. Groenbemestlngsgewassen, grondbedekklng,dr.lr.WA.P.Bakermans
Naar aanleidingvandeto'enemendebehoefte aangroenbemesting ishet onderzoek naar
deteeltvanhiervoor geschiktegewassen terhand genomen.Metnamewordendegroeisnelheid ende onkruidonderdrukkende werkingvaneengroot aantal gew-assenenhunboven-en
ondergrondse ontwikkelingbijteelt onderverschillende omstandigheden naderbestudeerd.
Voortswordenproeven opgezet,,waarbijdenawerkingvanverschillende groenbemestingsgewassen kanwordennagegaan.
Nrdatonkruidbestrijdingtijdenlang devoornaamste betekenis isgeweestvangrondbewerking inde akkerbouw,begintmeer.enmeerhetherstelvandoor zwareoogstmachines
bedorvenstructiuropdevoorgrond tekomen.Desnelleontwikkelingvande chemischeonkruidbestrijding zalhetmogelijkmaken omaftezienvandegrondbewerking,mitsde
grond instaat isweerstand tebieden aanstructuurverslechtering. Getrachtwordt daarom
teeltmethoden teontwikkelenwaarbijonkruid bestredenwordtmet chemische enecologische
(concurrentie-)middelen enstructuurbederfwordt tegengegaan ofverholpen door teeltvan
grondbedekkende tussengewassen endoorgeheel ofgrotendeels achterwege latenvande
grondbewerking.
•
Proj. nr.368Teeltvangroenbemestlngsgewassen.
Proj.nr.383Demogelijkheden vanakkerbouw met blijvende zodeachtige grondbedekklng.
2.Voedergewassen,ir.J.C.Bosman
Het optredenvan Phytophthora endehoge kostenvandebestrijdingvandezeziekte
zijndeernstige belemmeringgeblekenbijhet telenvanpootaardappelen alsstoppelgewas.
Nudelaatste jarensteedsmeerrassenterbeschikking zijngekomen,dievoor Phytophthora
min ofmeerresistent zijn,neemtdebelangstelling indepraktijk toe.Het onderzoek
wordt opbescheiden schaalvoortgezet omtezienhoederassenzichbijteelt indeherfst
gedragenwathunresistentie tegen Phytophthora zowel alswathunopbrengst betreft.Het
isgebleken dat onder deextremeweersomstandigheden vandelaatste jarenhet indeherfst
gewonnen pootgo'ed'duidelijk, en,soms gunstig fysiologisch kanafwijkenvandat,geteeld in
het.meer normaleseizoensgedeelte.Naaraanleidinghiervanwordt de invloed vandeuitwendige omstandigheden opde fysiologische toestand vanhetgeoogste pootgoed naderbestudeerd (zie'ookonder5 ) .
Uitrecente literatuur isnaarvoren'gekomen datbijdezaadteelt vanklaversdebestuiving inderegel niet.debeperkende factor zouzijn,ooknietbijminder gunstige
weersomstandigheden.Wel zoudanopgrote schaal abortie,rotting envoortijdige kieming
vanhet zaad plaatsvinden,voordat-kanwordengeoogst.Bovendien ishetvermoedengerezen,
datonvoldoende bestuiving vaneendeelderbloempjes inhethoofdje door ongunstigeweersomstandigheden totopgrote hoogtekanworden gecompenseerd doordat danbijeengroter
deel vandelaterbloeiende bloempjes aanhethoofdjehet zaad uitgroeit,watniethet
geval zouzijnaisbijdehet eerstbloeiendebloempjes debestuivingnormaal zouzijn
geweest.Nagegaanwordt ofdezewaarnemingen onder onzeklimaatsomstandigheden kunnen
wordenbevestigd.'Zo ja,danwordt het onderzoek naardemogelijkheden omdebestuiving
tebevorderenminderurgent enzalmeer aandacht dienentewordenbesteed aanhetvoorkomenvanhetverloren gaanvanhetgevormde zaad.
'
Proj. nr.292De teeltvan aardappelenalsstoppelgewas.
Proj. nr.361Zaadzetting bijrodeklaver.

...

3.Ontwikkeling enactiviteit vanhetworteistelsel,dr.R.Brouwer
Dewederzijdse Invloed diebovengrondse enondergrondse delenvande plant opelkaar
uitoefenenvraagtbijvoortduring deaandacht.De omstandigheden inhetwortelmllieu
beïnvloedendeomvangvandebovengrondse delenvoor eendeel door huninvloed opde
groeivanhetworteistelsel envooreenanderdeel doorhuninvloed opde activiteit
pergramwortelgewicht. Infeit ishet produkt vangewicht enactiviteit debepalende
grootheid.
De activiteitvanhet worteistelsel bestaat uitverschillende elementen,zoals
dewateropname,de ionenopname,beide inwerkend opde spruitgroei.Spruitgroei isuit
teeltkundig oogpunt hetmeest aantrekkelijk. Neemtmendespruitgroeialsmaatstafvoor
dewortelactiviteit,danblijkt ondervoordewortelgroei ongunstige omstandigheden
deprestatie per eenheid wortelgewicht hetgrootst tezijn.Eenenanderheeftgeleid
totdeveronderstelling dat ereenfunctioneel evenwicht bestaat tussenbovengrondse.
enondergrondse delen.
Hetonderzoek concentreert zichnuopdewijzewaaropdit evenwicht totstandkörntenhoeditevenwicht afhangtvandemilieuomstandigheden.
Proj. nr.359Onderzoek betreffende deontwikkeling ende activiteit vanhetworteistelsel.
3en7.Vezelvorming,dr.R.Brouwer endra.A.C.Havinga-v.d.Molen
Overde factoren,dievezelopbrengst envezelkwaliteit bepalen,isweinigbekend.
Bijdeinterpretatievanderesultatenvan proefveldonderzoek envanlosse praktijkervaringen (erzijnmet namebijvlas streeksgewijze verschillen inaard enkwaliteit)
wordt dit alseenleemte gevoeld.Er isdaarom onderzoek terhand genomennaar deontstaanswijze ende ontwikkeling vanvezels,inhetbijzonder onder invloed vandeklimaatsfactoren temperatuur envochtigheid. Naast vlas zullen opkleine schaal interessante
andere gewassen Inhet onderzoekbetrokkenworden.
Proj.nr.379De ontwikkeling endehoedanigheid vanvezelige plantaardige bestanddelen,
Inhetbijzonder devlasvezel.
4. Klaver,ir.G.C.Ennik
Hetmeer oriënterende onderzoek omtrentgeremde klavergroei invoorgaande jaren
heeftertoe geleid dathetwerkmomenteel inhoofdzaak geconcentreerd isopdetwee
volgende punten.
a.Derolvanparasitaire organismen.Uitgrondonstsmettingsproeven (uitgevoerd Insamenwerkingmet P.D. enI.P.O.)isgebleken dat aantasting vandeklaver door parasitaire
organismenvermoedelijk éénvandevoornaamste oorzakenvanslechtegroei is.Hetdoel
vanhethuidige onderzoek isvast testellenwelk typeofwelke typen organismenhierbij
eenrolspelen.
b. De concurrentie metgrassen.Denieuw ontwikkelde concurrentietheorie (DeWit enEnnik,
I958;DeWit,i960)ende aanwezigheid vanklimaatkamers bijhet I.B.S.makenhetmogelijkdeInvloed vandiversemilieufactoren en combinatiesvan factoren opdeconcurrentie tussengrasenklaverkwantitatief vast'testellen.Metbehulpvanoriënterende proevenwordthiervoor thans eendoelmatigemethodiekuitgewerkt.
Proj. nr.371Onderzoek naar de invloed vandiversemilieufactorenopdegroeivan
klaver ende concurrentie tussenklaver engras.
5.Fysiologisch onderzoek aanaardappelpootgoed, Mej.ir.N.Krijthe
Deopbrengst vanaardappelenwordtmede bei'nvloed doordekwaliteit vanhetpootgoed ophetmomentvanpoten.Dezekwaliteitheeft drieverschillende aspecten.Twee
daarvankunnendoordegebruiker meer ofminder goed wordenbeoordeeld: degezondheidstoestand (certificaat van.dekeuringsdienst)endekiemingstoestand.Niet zondermeer
tebeoordelen isdeinwendige offysiologische.toestand van depoters.Dezefysiologische toestand wordtbeïnvloed doorvelerlei omstandigheden,zoalsdebewaringin
dewinter,hettransport e.d.Verder isgebleken dat pootgoed vanverschillende herkomst
bijgelijkebehandeling nadeoogst tochuiteenlopende fysiologische toestandenkanvertonen.Door globaal nagaanvan-devoorgeschiedenis vandiverse partijen pootgoed konden
bijeenvroeger onderzoek deoorzakenvandeverschillen infysiologische toestand
nietworden opgespoord.Het onderzoekwordt daarom nuzoopgezet dat systematisch één

- 3factorwordt gevarieerd ende andere zogoed mogelijk constantwordengehouden.Indeeerstvolgende jarenzalvooral aandevolgende factorenaandachtwordenbesteed: a.debewaring
vóórhetplantenvan de.knollen,waaruit het pootgoed zal groeien,b.deplantmaatregelen,
c.debemesting end,hetklimaat.
Pröj. nr.367Invloed vandevoorgeschiedenis opdekiemkrachtvanpootgoed enopdehoedanigheid vandeeruit groeiendeplanten.
6.Teeltkundlge aspectenvandegraslandproduktle;vleesprod~uktleopintensiefgeëxploiteerd
grasland, ir.A.'Sonneveld enir.G.C.Ennik
Daar ookaandiverse graslandproblemen sindskorter oflangere tijdmeer fundamenteel
gericht onderzoek isbesteed,zijnreedsheelwat gegevensverkregendieeenbeter inzicht
mogelijkmaken indeproduktlviteitvanhetgrasland.De aard vanhetbedoelde onderzoek
brengt echterminofmeer automatisch met zichmee dathet opengeonderwerpen isgespecialiseerd,waardoor hetgemakkelijk een fragmentarisch karakter verkrijgt.Gedurende enkele
jarenzal aandehand vangegevensuit eigenonderzoekenuitdeliteratuur enmetbehulp
van indeloopder jarenverkregen ervaring en inzicht,gewerktworden aanhet verkrijgen
vaneenzekere synthese.Dit zal tevens eeninventarisatie zijnvanwatbekend isenvan
devraagpunteni^aarovermeer inzicht indeeerste plaatsgewenst'geachtmoetworden.
Deneigingommeervlees tegaanproduceren inplaatsvanmeermelkneemt nogsteeds
toe. Hoewel krachtvoer enbouwlandprodukten hierbijeengroterol spelen,blijft hetgewenst degroeivanhetvee-nategaanophetgrasland. Omdatvoldoenderentabiliteit per
oppervlakte-eenheid zalmoetenworddenverkregen zalhethierbijvanbelang zijnvooralde
reacties tebestuderen opgrasland dat zwaarwordtbemestenintensiefwordtgebruikt.
Ook ishetvanbelang nategaan ofdedieren evengoed ofzelfsbeter groeienwanneer
hetgras ingemaaide toestand wordtverstrekt (b.v.ineenopenloopstal)danwanneerhet
gewasdoorhetveezelfophe.tgrasland wordtopgenomen.Wanneerhetgewas gemaaid naar
het diergebracht wordt,zullendeverliezen aangras inelkgevalgeringerzijn.
Proj.nr.358De invloed vanbemesting enbeweidingsmethode opdegroeiendeslachtkwaliteit vanhetweidende vee. (SoenEn)
Proj. nr.376Deproduktiviteit vangrasland enzijnteeltkundlge aspecten. (So)
II AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING,hoofd dr.ir.W.vanderZweep
1.Tuinbouw,dr.ir.J.L.P,vanOorschot enD.vanStaalduine
Inverschillende takkenvandetuinbouw wordt -vooral bijdetuinbouwproefstations door onkruidspecialisten onderzoekverricht overpraktische problemenbijdeonkruidbestrijding.Door regelmatige besprekingen binnendeSubgroepTuinbouwvandeWerkgroep
OnkruidbestrijdingT.N.O.blijvendeonderzoekinganbijdeverschillende teeltenvoortdurend opelkaar,afgestemd.Debindingwordtbevorderd doordedetachering bijhetI.B.S.
vandeheerD.vanStaalduine door deWerkgroep OnkruidbestrijdingT.N.O.
Voor het eigenonderzoek moet inverband met deveelheid vanteelten indetuinbouw
eenkeusgemaaktwordenuit debelangrijkste problemen.De onkruidbestrijding inaardbeien
neemthierbijeenbelangrijke plaats in.Indegroenteteeltwordt speciaal aandachtbesteed
aande invloed vandegrondsoort op'dewerkingvanenkele onkruidbestrijdingsmiddelen.
Van'dekortelings ontwikkeldeherbicidenwordendegebruiksmogelijkheden inde'tuinbouw
beoordeeld enuitgewerkt.
Bijde chemische onkruidbestrijding indetuinbouw nemendegröeistoffenslechts een
geringe plaats in,terwijl kiemingsremmersenstofwisselingsremmers daarentegenvangroot
belang zijn.Verschillende middelenwordenombepaalde redenenvóórde opkomstvanhet
gewas toegepast.Dit kaninsommigegevallen tot schade aanhet gewasleiden.Het isdaarom
noodzakelijk omdeinvloed van dezemiddelen ophetkiemende gewasnategaanonderbepaalde constante omstandighedenInklinaatcellenenkassen.Ookbestudering vanderelatievegevoeligheid vangewassenenonkruiden ishierbijvanbelang.Onderzoek indezerichting
kan ookmeer inzichtverschaffen over deremmingvanbepaalde fysiologische processendoor
verschillendemiddelen.
Proj. nr.323Onkruidbestrijding indetuinbouw.
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1.3 Invloed van chemische middelen opdegroei,dr.ir.J.L.P.vanOorschot,drir.
W.vanderZweep
Voorhetgebruikvanherbiciden indepraktijkwordt zeerveel moeitegedaanomdoormiddel vanveldproeven de toepassingstechniek zonauwkeurigmogelijk
teomschrijven. Aaneendiepergaandebestuderingv.andewerkingvandestoffen
opgewasenonkruid envandefactorendiehier invloedcpuitoefenenwordtbetrekkelijkweinig aandacht besteed,hoewel talvanproblemen slechtsdoor eenmeer
fundamenteel gericht onderzoek opgelost kunnenworden.Enkelevandeze problemen
kunnenhier genoemdworden.
Eendiepgaandebestudering vande'penetratie enhetvervoervanbestrijdingsmiddelen inoverblijvende onkruiden alsklein'ho'efbladenlidrus zal'ongetwijfeld
meer inzicht opleveren inde totnutoevaak ongunstige ervaringenbijdebestrijdingvandeze planten;mogelijkhedenvoor doeltreffenderbestrijding kunnenaan
dehand vandit onderzoek aangegevenworden.
Viabeter inzicht indeactiviteitvanherbiciden indedampfase zalde
toepassingsmogelijkheid vandeze Produkten scherper omschrevenwordenenkunnen
schadegevallen,zoalsmet chloor-IPCinvlas enblauwmaanzaad zijnopgetreden,
wordentegengegaan.
•Eendegelijker bestuderingvandeinvloed vanherbiciden opdegroeivan
plantenenvandeinvloed vanklimaa.tsfactorenopdezewerking isgerechtvaardigd,aangezienuit dit onderzoek eenbeter inzichtmagwordenverwacht inbij
de praktijktoepassingen vandezemiddelen gedanewaarnemingen als onvoldoende
onkruiddodendewerking,gewasremming engewasstimulering.Verbeterde toepassingstechnieken kunnenuitdit onderzoek voortvloeien.
, Proj. nr.365Laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelenop
degroei.
2.Watergangen,onbeteeldeterreinen engrondbewerking, dr,H.G.vanderWeij
Bijdebestrijdingvan onkruiden inenlangswatergangen enoponbeteeldeterreinenbestaat eengrotebehoefte aanvereenvoudiging enverbeteringvantot nu,toe
gevolgdemethoden.Voor hetgehele gebied geldt alsprobleemhetvaakontbrekenvan
economische,doeltreffende en/of inmeer opzichtenveiligeonkruidbestrijdingsmethqden.
Dedoor eentoenemende verhoging vande arbeidslonen sterkerwordende neigingchemischeProdukten inteschakelenbijookdezevormenvanonkruidbestrijding,wordtnog
onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen.Hierdoor komtmener inde praktijk
toe deonkruiden oponverantwoorde wijzemet chemischemiddelen tegaanbestrijden.
Onderzoek opdit gebied hoortbijtedragen tothet opdejuistewijzeinzettenvan chemische Produkten,doormedebepalend tezijnvoor debeoordeling deraan
de toepassingverbondenveelzijdige consequenties envoordeadvisering door daartoe
bevoegde instanties.
Binnenhetkader vaneenwerkgroep "Grondbewerking"wordt door eenaantalonderzoekers van.verschillendeinstituten onderzoekverricht.Het.doelhiervan iste
komen tot eenrationeler endoelmatiger grondbewerking. Het aandeel vanhetI.B.S.
betreft debestudering vande invloed vangrondbewerkingsmaatregelen opdeonkruidflora,mede inverband met chemischebestrijding, enophet gedragvanonkruidzaden.
Proj.nr.353Grondbewerking enonkruidbestrijding.
Proj. nr.36^Onkruidbestrijding inenlangswatergangen enoponbeteelde terreinen.
3.Akker-enweidegewassen,Biologie enecologievanonkruiden,dr.ir.W.vander Zweep
enR.Sijtsma
Ook indeakker-enweidebouw blijft behoefte bestaan aandoeltreffende en
voorhetgewas geennadelige gevolgenmet zichmeebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen.Ondanks deontplooiing vande chemische onkruidbestrijding isde
praktijk opdit gebied nognietbevredigd.Ditkomt doorverschillende omstandigheden,waarvan erenkelegenoemd kunhenworden.
Bijdeonkruidbestrijdingingranennemen deklachten overDNOChand over
hand toe.Degiftigheid ende toepassingstechniek vanhetmiddelmakendeomgang
ermeemoeilijk,terwijl daarnaast eenaantal onkruiden slecht bestredenwordt.
Nieuwe Produkten,meest opgroelstofbasis,wordengeïntroduceerd,dochvoor onze
Nederlandse omstandigheden iserbehoefte aanmeer kennis overdegevoeligheid van
verschillende granen enonkruiden voor dezeProdukten.

De introductie vannieuweteelten ismeest slechtsmogelijk,wanneer deonkruidbestrijdingvolkomen istemechaniseren of chemisch kanwordenverricht.Speciaal bijde
voor onsland jongegraszaadteelt bestaannogverschillende problemen,verbonden aande
bestrijding vangrasachtige- endicotyle ohkruiden.
Ineenaantal gewassen,zoalsbietenenblauwmaanzaad,ishetnogniet geluktde
onkruidbestrijdingmet chemischemiddelen tevereenvoudigen.
Indeweidebouw zijndemeeste onkruidbestrijdingsproblemen'opgelost,alblijft
voor debestrijding vanlidrus enenkele andere onkruiden debehoeftebestaanaaneen
eenvoudiger bestrijding.
Invele gevallen zijndekostenvan chemische ofanderebestrijding van onkruiden
nog tehoogenblijft dedrangbestaangangbaremethoden tevervangen doorgoedkopere.
Ditmaakthetnoodzakelijk nieuwemiddelen inverschillende gewassen tebestuderen.
Bijhetbiologisch enecologisch onderzoekvanonkruiden wordt speciaal studie
gemaakt vandebijoverblijvende onkruidenvoorkomende groeistadiums,ommeer inzicht
tekrijgen inbijdeze planten optredende resistenties tegenonkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr.283Onderzoek overdebiologie enecologievanonkruiden.
Proj.nr.363Onkruidbestrijdingin akker-enweidegewassen.
IIIAFDELING FYSIOLOGIEENECOLOGIE,hoofd dr.W.H.vanDobben
1.Fysiologievandegewassen,dr.Th.Alberda
Bijhet onderzoek naarde invloed vanklimaatsfactoren opdevoornaamste graslandplanten,worden deze zovolledigmogelijk onderzocht.Naast degroei (gewichtstoename,
lengtegroei)wordt ook aandachtbesteed aandeontwikkeling (uitstoeling,bloei)enaan
de chemische samenstelling (voornamelijkaanoplosbare koolhydraten enorganische enanorganischestikstofverbindingen).
Het ond-erzoekdathetbestuderenvandeafzonderlijkeklimaatsfactorenbetreft,wordt
uitgevoerd inhet fytotron.Dezeuitkomstenworden getoetst aanveranderingen inontwikkelingenchemische samenstelling,zoalsdieondernatuurlijke omstandigheden gedurende
het seizoenoptreden.
Deonderwerpen,diemomenteel speciaal deaandachtvragen,zijn:..
a.de Invloed vandetemperatuur opontwikkeling endroge-stofproduktie
b. de invloed vanverschillen instikstofvoeding op de chemische samenstelling
c.deinvloed vandebladstand opdegroe.isnelheid bijeengesloten gewasoppervlak
d. hetverkrijgen vaneenzogrootmogelijke grasproduktie door ervoor tezorgendatde
lichtabsorptie,de.watervoorziening endebemesting zogoed mogelijkzijn.
Ditlaatste onderzoekwordtmogelijkgemaakt door de steunvandestlksotfmeststoffenlndustrie,verleend via de Commissie vanBijstand inzake Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Het onderzoek isinéénproject ondergebracht:
Proj. nr.14-9Onderzoeknaarde Invloed vanuitwendige factorenOverdegroei,deverdelingvandedroge stof endechemische samenstelling.
2. Aardappelen,drs.K.B.A.Bodlaender
Deontwikkeling vande aardappelplant en-knollenwordt bestudeerd metbehulpvan
fysiologische,morfologische enchemischemethoden.Hierbijwordt tevens deinvloed van
verschillende factoren,(zoalsklimaat,plantdichtheid,stikstofvoorziening,groei-en
remstoffen)opdezegroei onderzocht.Bijdit onderzoekwordt samengewerktmetverschillende andere instituten,zoalshet P.A.W,enhetI.V.R.Q.De ontwikkeling vandeverschillende organen afzonderlijk enhunonderlingeverhoudingenwordenonderzocht.
De Invloed vanverschillende klimaatsfactoren (daglengte,lichtsterkte,temperatuur)
opde ontwikkelingvandeverschillende delenvandeaardappelplant wdrdt bestudeerd.
Hierbijzal tevens geletwordenopde interactie vandeverschillende'kllmaatsfactoren.
Voorts wordt getracht nategaan,Inhoeverre bijdenormale groeivande aardappel in
ons land dedaglengte eenrol speelt,Insamenwerkingmet deheerBugt,resp.Mej.ir.
Krijthe,zal onderzochtworden inhoeverre deIclimaatsomstandighedentijdens degroei
vandeaardappel,resp.de consumptiekwallteltendepootgoedkwaliteitvandegeoogste
knollen,beïnvloeden.
Voortsalgepoogd worden-insamenwerkingmet deheerLugt-doorwas tereguleren
door inwerkingvanklimaatsfactoren ofgroei- enremstoffen.
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hetverkrijgen vaneenmaximale knolopbrengst inkgper eeheid van oppervlakte.In
het onderzoek zullendebemestingstoestand (N-gift),de ondergrondse enbovengrondse
ruimteendelichtsterkte betrokkenworden.
De stikstofhuishouding wordt inverband metdeontwikkelingsfasen vandeaardappelplant bestudeerd. Hierbijwordt gelet opdeverdelingvandestikstof overde
verschillende organen.Heteffectvanlatestikstofgiftenopdeknolopbrengst wordt
onderzocht,
Uitvirologisch onderzoek isgebleken,dat inoudebladerengeenvermeerdering
vanhetbladrolvirus plaatsvindt endat de jonge spruitengevaarlijk zijnvoorde
verbreidingvanhetvirus.Derhalvewordt getracht bijhet telenvan pootaardappelen
degroeivandeze spruiten teonderdrukken doorhetgewasmetremstoffentebespuiten.Hierbijmogendereeds aanwezige oudebladeren zoweinig mogelijk beschadigd
worden, zodat de plantendeknolproduktie nogenige tijd kunnenvoortzetten.
Proj.nr.385.De produktiviteit vaneen aardappelgewas onder invloed van ecologische
enfysiologische factoren.
A.Deontwikkelingvande organenvande aardappelplant
B.De invloed vanklimaatsfactoren opdeontwikkelingvandeaardappelplant
C.Beperkende factorenvoorhetbereikenvaneenoptimaleknolopbrengst
D.Invloed vanregulerende stoffenopdeontwikkelingvandeaardappelplant,o.m.inverband met de virusinfectie

a.Reactie vangranenenzaadteeltgewassen opklimaatsfactoren
b.Destikstofhuishouding vandeze gewassen,dr.W.H,vanDobben enir.Th.A.Hartman
Hetklimaatsonderzoek omvatvnl. de invloedvanlicht eritemperatuur opgroeien
ontwikkelingvangewassen.
Bijhetlicht zijnvoornamelijk de formatieve invloeden instudie,indeeerste
plaats defotoper'iodlciteit,maar ookdedirecte invloed vanlichtsterkte enlichtkleur opdeverdelingvan stofindeplant.
Naast de invloed vandetemperatuur opdeuiteindelijke afmetingenvandeindividuele plantwordt aandachtbesteed aanhltteschade envernalisatie.
InoverlegmetdeS.V.P. wordtdit jaar eenonderzoekbegonnenoverdekouderesistentievanwintergerst met het doel,hiervoor eenlaboratoriumtestmethode te
vinden.
' ''Bij'proj. 539: Cultuurmethodenbijgranen is ookhet concurrentieonderzoek
vandr.DeWit ondergebracht.
Het proefveldwerkmet stikstofbemesting isgericht opdelate,aanvullende
giften,diespeciaal opverdrogende grondenbijrogge engerst eenhoogrendement
geven.Ookkunstmatige beregening ishierbijbetrokken.
Hetwerkprogrammet granen omvat eendeel vanhet10-jarenplanvanhetNed.
GraanCentrumenwordtdoor dezestichting financieel gesteund.
Hetlaboratoriumonderzoek over de stikstofhuishouding vangewassenwordtgesteund viade CommissievanBijstand inzakeStikstofonderzoek-T.N.0.
Enkelekleinere onderzoekingen over de invloed vanklimaatsfactorenoppeulvruchtenwordengesteunddoor de P.S.C.
Erwordt enigemedewerkingverleend aanhet C.P.O.betreffende het onderzoek
overde stimulerendewerkingvanDNOC.
Proj.nr.326Fysiologisch enecologisch onderzoek aangranen enzaadteeltgewassen.
A.Stro-stevigheid enopbrengst inverband met de stikstofvoeding
B.Deverdeling vanstofover de organenvandeplant
C.De invloed vandetemperatuur opgroeien ontwikkeling
1.Dekoudebehoefte (vernalisatie)
2„De invloed vande temperatuur opdesnelheid vangroeiende
uiteindelijkbereikte afmetingen
3.Dehltteschade
D.De invloed vanhetlicht
1.De daglengte (fotoperiodiciteit)
2.Delichtkleur

E.Deregenschade
P. Hetvegetatief houdenvanrogge
G.De afrijplngvangranen
Proj.nr.359Cultuurmethodenbijgranen
A,Rijenafstand en concurrentieproeven
B. Stikstofaanwendingsproeven bijgranen
5.Waterhuishouding vangewassen,drs.G.F. Makkink
Hetberekenenvanhetwaterverbruik vangewassen tevelde isvoorde landbouw,decultuurtechniek endewaterbouw vanbelang.Dank zijhetlysimeteronderzoekenhetwerkvande
Commissie voorVerdamplngsonderzoekkoneenberekeningswijze wordenontwikkeld dievoorde
praktijk vanwaarde is.Hierin komengewasgrootheden voor die slechtsvoor eendeelaande
literatuur kunnenworden ontleend.Onder proj. 360zijnookdit jaar.enkelevandezegrootheden als functievandetijd experimenteel bepaald,voor aardappels,rogge,gras enbieten
inhetveld,voorhaver inkolommenmetgrond onder eenglazendak,;
Deberekeningswijze isvervolmaakt tot eenrekenmodel,datvoor automatisch gebruik
door eenelektronische rekemachinewerd geschikt gemaakt.Voor allerlei gevallen (polders,
lysimeters e.d.)kandaarmeeworden nagegaanmetwelke grootheden voorgewassen ofgronden
bijdewaargenomenwaardenvan'o.v.deafvoer -bijeengegevenregenval enverdampend vermogenvandeatmosfeer -debestebenaderingwordt verkregen.Elektronischwerdenalternatieverekenmodellen vergeleken enkonde overeenstemming tussenwaarneming enberekening
belangrijk vergrootworden.
Deproduktiebijwatergebrek isinhet algemeen evenredig aandehoeveelheid waterdoor
de plant verbruikt.Hierbijdoenzichechter enige vragenvoor dievoor"depraktijkvan
belang zijn,inhetbijzonder opdezandgronden.Vooralmethet oogopdegewassen-enrassenkeus iseenonderzoek naardeproduktie onder omstandigheden vanwatertekort nuttig. Inde
bovengenoemde proefmethaver Inkolommen grond isalgebleken datdegroeisnelheid van
hetwortelstelsel vanbeslissende betekenis kanzijnvoorhetgebruikvanhet opneembarewater
indegrond.Verandering Indezegroeisnelheid kanzijn'weerslaghebbenvoorwatmende
droogteresistentie vanhetgewaspleegt tenoemen.VoorNederlandse omstandigheden echter
ligt het accentmeer opproduktievastheid danopoverlevingsvastheld bijdroogte..Eet kunstmatigbeïnvloedenvandeze eigenschappenwerd indenieuwsteliteratuur vermeld;ditstaat
alspunt vanonderzoek ophet programma.
De onderzoeker heeft zitting indeWerkgroepLysimeters T.N.O. (techn, secr.), sectie II
Commissie Zoetwatervoorziening Gelderland,WerkcommissIevoorVerdamplngsonderzoek ende
ContactgroepvoorLandbouwmetecrologle.
Proj. nr. 36OWaterverbruik vangewassen.
Proj. nr.369Droogteresistentie vangewassen.

'

6.Theoretische plantenteeltkunde,dr.Ir. C.T.deWit
Bijhet oplossenvanteeltprob'lemenishst insommigegevallenmogelijk praktischgeorienteeerde,theoretische beschouwingen tegevendiebestaande ervaring'enexperimentele
gegevens samenvatten enalsleidraad kunnendienenbijhetvaststellenvanteeltmaatregelen
enhet doenvanonderzoek.
Erwordtveel aandacht besteed aan eenonderzoekbetreffende concurrentie enstandruimtebinneneenpopulatie ende invloedendaarvan opdegroei.
Experimenten hieroverwordenuitgevoerd tezamenmet dr.VanDobben (proj. 339)•
Met dr.Dijkshoornwordt gewerkt aande ionenbalans engroeivangras,bletenenenkele
andereplantesoorten.
Tenslottewordtmetdr.Alberdaweer vrijveel aandacht geschonken aandeberekening
endebepalingvandepotentiële produktie vangewassen.
. . .
Proj. nr.351Onderzoek naarhetverband tussen transpiratie enproduktie vanlandbouwgewassen.
7. Ontwikkellngsfysiologie,drs.H.G.Wlttenrood
Met devanJulianS.Huxley afkomstige term "allometrie"bedoeltmendeverhoudingvan
onderdeel totgeheel gedurende deontwikkelingvaneenorganisme.Indeseontwikkeling treden
fasenop,voorwelke fasenkarakteristiek is,datbinnenéénzelfde fasedetoe-ofafname
ingewicht vanelk onderdeel (orgaanstelsel of stof),t.o.v.het geheel (ofander onderdeel)
constant Is. Hiervoor ontstaat eendiagram,dat zoveelrechte lijnstukkenvertoont alser
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SandeBakhuyzen het noemde (omdathetdeverdelingvandegeassimileerde stofsymboliseert), isreedsbijaardappelen,bieten,tarwe,rund,rat,muis,mens,krab enz.aangetoond.Het geeft aanleiding totoverwegingen,die eendieper doordringen indeoorzakenvandeontwikkelingmogelijkmakenendus eenbeter inzicht indeopbouw vande
eindoogst (ofmelkglftb.v.)verschaffen (proj.3^1A).
Speciaal t.a.v.ditonderwerpwordt ookveel gebruikgemaaktvangegevensvan
andere onderzoekera,dikwijls indevormvaneensamenwerking.
Nog afzonderlijk wordtbestudeerd,hoehetmilieu (vnl.daglengte,temperatuur
oftoegediende stoffen-ook "groeistoffen")ophet organisme inwerkt,het antagonisme
tussenbloem enknolbeïnvloedtenhetontwikkelingsritme bijdeorgaanvormingzich
toedraagt (proj. J'+lB ) .
DeStichting Nederlands Graan-Centrum omvatookdeWerkgroepKouderesistentie,
waarindrs.Wittenrood zittingheeft enwaarvanhetprogrammauitgebreid istot
kllmaatsresistentie,d.w.z.de studie derproduktlefactorent.o.v.hetklimaat.De
gegevensvande opinternationale schaal genomenzaaitijdenproevenzullenworden
geanalyseerd (proj.3^1CenD ) .
Deuitwendige invloeden,diedebijveredelingsprogramma'sgebruiktemanlijk
sterielevormensoms tochtot stuifmeelvormingbrengen,zullenwegens dehinderdie
zeopleveren,onderzochtworden.
Proj.nr.3^1Ontwikkelingsfyslologie.
A.De constantheid vanderelatieve groeiper ontwikkelingsfase
B. Fysiologie vandebloem- enknolvorming vnl.bijtopinamboer
C.Kouderesitentiebijgranen
D. Gegevens vandeinternationale zaaitijdenproeven vandeStichting
Nederlands.Graan-Centrum
E. Mannelijke steriliteit inde suikerbiet
IV AFDELING SCHEIKUNDE,hoofd dr.W.B.Deijs
a.Werkzaamhedenvoor andere afdelingen ensamenwerking met andere instellingen
Voorlichtingvan chemische aard,dr.W.B.Deijs enMej.ir.C.L.Harberts
Dooronderzoekers van andere afdelingenvanhet I.B.S., alsmede dooronderzoekersvanhet P.A.W.envanhet I.B.V.L.wordenregelmatig scheikundig onderzoek en
voorlichting overbijzondere vraagstukken gevraagd.Hiervoor moet geruime tijd van
de scheikundigenbeschikbaar zijn.
Routine-onderzoek ensamenwerking hiervoormet andere,ookbuitenlandse laboratoria,
Mej.ir. C.L. Harberts
Hetaantalroutinebepalingen, datvoor onderzoekers vanI.B.S.,P.A.W.en
I.B.V.L. jaarlijks kanwordenverricht,bedraagt 50à60.000.Door eenregelmatige
uitwisseling vanmonstersmetdiverse andere,ookbuitenlandee laboratoriawordt
medegewerkt aande vaststellingvan juistemethoden envoorschriftenvoor deanalyse
vangewassen.Allebepalingen,zelfs deeenvoudigeroutinebepalingen vereisensteeds
eennauwgezette controle.Ditbetreft ookdevoorbehandeling vanmonsters.Hetopsporenvantijd enwerkbesparende apparatuur krijgt eveneens aandacht.
b. Specialeonderzoekingen
1 en't
Sporenelementen,dr.W.B.Deijs,ir.J. Hartmans enMej.M.S.M. Bosman
De betekenisvan sporenelementen voor degezondheid vanrundveewordtbestudeerd.
Daartoewordenverschillende ruwvoedermiddelen,grond (kobalt),bloed,-mest,urine
enmelkonderzocht opsporenelementen enmacro-elementen. Onderdelenvanditonderzoekwordenverricht insamenwerkingmet het InstituutvoorVeevoedingsonderzoek
teHoornenmet ir.S.Boschvan het Proefstationvoor deAkker-enWeidebouw.Speciale
aandachtwordtbesteed aankopergebrekbijrunderen.Gezochtwordt naar factorenin
hetvoer,diedekoperhuishouding vanhetdierbeïnvloeden.Mogelijk zijndezefactorentendelevan organisch chemische aard.Daarvanworden inhetbijzonder dezwavelbevattende amizozurenendeporphyrinen (afgeleid van chlorofyl)onderzocht.Ookkan

_9dekoperhuishouding vanhetdierbeïnvloed wordendoor anorganische bestanddelenvanhet
voerendoor de'verhouding,waarindeze inhetvoervoorkomen.Demogelijkheid vaninteractiestussensporenelementenwordt nietuithet oogverloren.
Ir. Hartmansbestudeert bovendien delandbouwkundige aspectenvandezeproblemen.
Hierbijwordendoormiddel vandierproevenverschillende factorengetoetst ophuninvloed
opdekoperhuishouding vanhetrund.De teonderzoeken factoren kunnenworden ontleend
aanvroeger opgedane praktijkervaringen, aanhet bovengenoemd onderzoeknaar biochemische
aspectenvandekoperhuishouding enaanonderzoekvananderen.
Proj. nr.1^2Onderzoekbetreffende kobalt,mangaan eneventuele andere sporenelementen
inverband metklachten bijrundvee.
Proj. nr.224Onderzoek naar desamenstellingvangras in'verband met hetoptredenvan
weidediarrhoe (kopergebrek)bijrundvee.
Proj. nr.372Landbouwkundiggericht onderzoek naar factoren,die vaninvloed zijnopde
koperhuishouding vanhetrund.
2 en7
De opnamevanbodemelementen inverband met degroeiendesamenstellingvangewassen,
dr. W.Dijkshoorn enir.H.D.VJ.vanTuil
Hetonderzoek naar de opneming,verwerking enaccumulatie van ionendoorgewassen,
de ionenbalans endegehalten aanorganische anionenwordt voortgezet teneinde devoor
eenmaximalegroeinodigebalans telerenkennen.Onderzochtwordt opwelkewijzede
individuele organische anionenmet dewaardevan (C-A),d.i. (K+Na+Mg+Ca)-(NO+C1+H PO+
3

SO.),variërenomnategaan ofaaneenofmeer der organische anionennogeen specifieke
rolkanworden toegekend.Dit inverband metdeervaring,dat (C-A)eengroeifactor is.
Voor de'bestudering vanderegulatie van (C-A)enorganischeanionenzijnookpopulierenstekken als proefobject gekozen,omdat deze zichlenenvoor directe groeimetingen (bladoppervlak)envoorhetnagaanvanhet inwendige transport vande anorganische endeorganische ionen (onderzoekvanwortels,blad,hout enbast).Dit onderzoek (proj.nr.37*0
geschiedtmet steunvande Commissie vanBijstand voor hetStikstof-resp.Kalionderz'oek.
Proj.nr. 37^Opnameenassimilatie vanbodemelementen inverband met degroeiende
samenstelling vangras.
Proj. nr.575Groei enhoedanigheid vangewassen inverband metde opnamevanbodemelementen.
3.Analytische chemie,Mej. ir.C.L. Harberts
Mede opgrond vanliteratuurgegevens wordenvoordeaialyse vangewasmonstersmeer
modernemethodenuitgewerkt enwordendebestaande.voorschriften,indiennodig,verbeterd.
Daarbijwordt inhetbijzonder gewerkt aande colorimetrischeen spectrofotometrische
bepalingvanmacro-enmicro-elementen. Zonodigworden ookmethoden ontwikkeld voorde
bepalingvanorganische bestanddelen vangewassen.Inhetbijzonderwordt gelet opde
invloed vanbiochemische omzettingenbijhet drogenvandebrijvanknolgewassen opde
gehaltenvande stoffen,die inhetgedroogde produktwordenbepaald.
Aandachtwordtbesteed aanhetvoorkomenvanblauwzuurbevattende glucosiden inverschillende klaverrassen enaande chemische bepalingdaarvan.
Tenbehoeve van proj. 35^zullenbepalingenvan (Ca+Mg)-zépen inrundermest worden
verricht,waarbijInhetbijzonder debepalingsmethodewordtbestudeerd.Tevens zullen
innauw overlegmetde onderzoeker(s)vanditproject enige daartoe geselecteerde monsters
grasWordenonderzocht ophetgehalte aanvetten,diezomogelijk nognadergeklassificeerd
zullenworden.
Proj. nr.335Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek endetoepassing daarvan ophet
gebied dergewasanalyse.
5.Mineralevoeding inverband met degraslandexploitatie,A.Kemp
Dewijzevangraslandexploitatie oefent eengroteinvloed uitopde samenstelling
vanhetweidegras.Aanditgras alsveevoeder moetent.a.v.dekwaliteit zekere eisen
wordengesteld,daar opvelebedrijven inonsland hetweidegrasmaandenlanghetenige
voer is.Ermoet danopkunnenwordenvertrouwd alseen inalle opzichtenoptimaal voedermiddel.Hetdoelvanditonderzoek isdanookomdeaanhetweidegras testellenkwaliteitseisen nader tekunnen omschrijven,mede inverband metdemagneslumvoorzieningvan
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-lohet dier endeinvloed vandegraslandexploitatie hieroptebestuderen,Aandevoori
lichtingwordenvoortdurend adviezengevraagd,diewegens gebrekaankennis onvoldoende
kunnenwordengegeven.Hetvraagstukdermineralen isniet slechtseenkwestievangehaltenenhunverhoudingenmaarwordt gecompliceerd doordat zowel,de totaalopname aan
vers gras alsdebenutting vansommigemineralen weer samenhangenmet aard engroeiwijzevanhet gras.Ten aanzienvandekwaliteit wordendanook indevoorlichting
vaakzeerverschillende enonvoldoende gefundeerde normen gehanteerd.
Proj. nr. 384-De invloed vandegraslandexploitatie opdevoedingvanweidend vee,
speciaalwat betreft devoorzieningmetmagnesium enenigeandere
macro-elementen.
6.Kwaliteitvanaardappelen,C.Lugt
De afnemingvanhetgebruikvanaardappelenvoor demenselijke voedingwordt
medeveroorzaakt doordezeerwisselende envaak slechte kwaliteit vanhetaangebodenprodukt. Getrachtwordt nategaanwelke omstandigheden opdekwaliteitinvloed kunnenhebben.Devolgende onderwerpen zijn instudie:
A.Rassenonderzoek (proj.210)
Inverband metdelandbouwkundigebezwaren dieverbonden zijnaandeteelt
vandealmeer dan50jaaroudekwallteitsrassenEigenheimer enBintje,zijn
velenieuwerassen inbeproeving.Eentijdig oordeel omtrent degeschiktheid van
deze rassenvoor consumptie ingekookte toestand en indevormvanpommes
. frites isvanbelang.Hiertoewordt eengroot aantalmonsters onderzocht,af.komstigvanobservatie- envoorbeproevingsvelden vanhet InstituutvoorRassenonderzoek.Bijzondere aandachtwordt besteed aandegeschiktheid voorexport.
De geringeresultaten,die t.a.v.dekwaliteit methetkwekenvannieuwerassen
zijnbereikt,makenvoorlichting over debeoordeling vandekwaliteit aankwekers
noodzakelijk.
B. Milieuonderzoek (proj. 382)
Aangezienuitvoorgaand onderzoek naarde invloed vanhetbodemtype ende
bemestingopdekwaliteitvanaardappelengebleken isdatderesultatenvan
jaar tot jaarsterkkunnenverschillen,zalbijzondere aandachtwordenbesteed
aanklimaatsinvloeden als temperatuur envochtigheid.
Hiernaast zalhet onderzoeknaarhet ontstaan endegevolgen opdeknolontwikkeling endekwaliteit vandoorwas
wordenvoortgezet.Voor zover
daartoebehoefte bestaatwordtde invloed nagegaanvanbestrijdingsmiddelen op
hetontstaanvansmaakafwijkingen.
Proj.nr.210Onderzoek opconsumptiewaarde vanar.rdappelrassen.
Proj.nr.382Onderzoek naarde invloed vanklimaats- enanderemilieufactoren óp
deontwikkeling endekwaliteitvan aardappelknollen.
7. Chemisch enfysischonderzoeknaar dekookeigenschappen van eetaardappelén,
drs. N.Vertregt•
Omkwaliteitseigenschappen vaneetaardappeléndoorveredeling,wijzigingvan
teeltomstandigheden e.d. tekunnenbeïnvloeden ishetgewenst oorzakelijke verbanden
tevindentussenkwaliteitseigenschappen enerzijds en chemische enfysischeeigenschappenvandeaardappelanderzijds.
Getracht zalwordenhet inzicht inde chemie endefysicavanverkleuringen,
smaakenmeligheid teontwikkelen.De over dit onderwerpbestaandeliteratuurwordt
bestudeerd.
Nagegaan zalworden ofstootblauwgevoeligheid vanaardappelrassen isafte
leidenuithet tyrosinegehaltevandeaardappel.Onderzocht zalworden inhoeverremeligheid vanaardappelen langs fysische
ofchemischewegkanwordengemeten.
Proj.nr. 373Chemisch enfysischonderzoeknaar dekookeigenschappen vaneetaardappelén.•

-11.8.Minerale samenstelling engroeivanweidegras inafhankelijkheid vandebodemvruchtbaarheid er.debemesting, ir. P.deVries
Bij'hetveidend veedoen zichvaak inernstigemate ziekteverschijnselen voor,die
inverband worden gebracht met deminerale samenstellingvanhetweidegras.
Binnenhetraamvan proj. 332wórdteenstudiegemaaktvandesamenhang tussende
bemesting (eventueel bemestingstoestand vandebodem),'demineralenopname vandebovengrondse delen,hetdrooggewicht vandezedelen,degrassoort'endegroeiduur (eventueel
het ontwikkelingsstadium).Hierbijwordtdedoor debovengrondse delen opgenomenhoeveelheid mineralen alsprimaire factorbeschouwd enhetgehalte afgeleid gedachtuitdrooggewicht enmineralenopname.Hetbehulpvanderesultaten vanditonderzoekwordtgezochtnaar praktische maatregelen omeenzogrootmogelijke hoeveelheid grasvoorttebrengen
vaneengoede samenstelling.
Binnenhet kadervan'proj.'354wordendeveranderingen vanhetkaligetal vandegrond
onder praktijkomstandighedenbestudeerd.Daartoe zijn7meerjarigekalibemestingsproefvelden opverschillende grondsoortenenbijvariërend kaligetal,aangelegd,welke gebruikt
worden alsnormale praktijkpercelen.Dewaarnemingen vandeeerste vijfjarengaven,reeds
eenduidelijk inzicht inhet algemeneverloopvanhetkaligetal.Daardeverschillen
tussendegrondsoorten echter nognietduidelijkwaren,wordendezeproevennogenige jaren
volgenshetzelfde planuitgevoerd.
Proj. nr.332Studievandemineralenhuishoudingvandegraslandplanten,metalsdoeleen
zogrootmogelijke produktle aan'grasvan eengoedesamenstelling.
p
roj. nr.33^Handhaving enwijziging vandekalitoestand vangrasland onderpraktijkomstandigheden.
AFDELINGVEGETATIEKUNDE,hoofd prof.dr.D.M. deVries
Deze afdelingheeft als objeutenvan onderzoek devegetatie vangrasland,deonkruidbegroeiingvanakkers enóe plantengroeivanwaterlopen.Desamenstelling vangenoemdevegetatieuitplantesoorten enuitplantengezelschappen wordt nagegaan,terwijl de oecologievan
soortenengezelschappen zowel correlatief tevelde alsexperimenteel.wordtbestudeerd.Bestondhet experimentelewerkvoorheenhoofdzakelijkuitdesamenvattende verwerkingvande
botanische analysesvanveldproeven,thans ishet accent geheel verschoven naar potproeven
enwatercultures met afzonderlijkesoorten eneenvoudige mengsels inkassen enklimaatkamers.
Dit ter toetsing eneventuele verklaring vanhet oecologischë gedragder soorten enterbestudering vandebelangrijke plantensociologische factor concurrentie.Teneindedewaardering
dergraslandplantenbeter tefunderenworden allerleipleksgewijs tezamengroeiende graslandplanten chemisch onderzocht;bovendienwordt devegetatieve spruitvorming der grassenbestudeerd,mede inafhankelijkheid vanuitwendige omstandigheden.Bedoeld onderzoek naardechemische specificiteitdergraslandplanten,datvoortaan insamenwerking eetdeAfdelingLandbouwplantenteelt enGraslandcultuur derLandbouwhogeschool verrichtwordt,kantevenseen
bijdrage leveren terverklaringvanhet probleem derminnend- ofmijdendheid vanplantenten
opzichte vanmineralen.
Naasthetverrichtenvan eigenonderzoekheeftde afdeling eenbelangrijke dienende
onderzoekstaak.Zoworden jaarlijks noghonderden grasmonsters volgens verschillende methoden
botanischgeanalyseerd tenbehoeve van andere afdelingenvanhetI.B.S.envanandereinstellingen,benevens vandeLandbouwvoorlichtingsdienst. Ookwordenvoor enkele andere Instituten
vegetatieopnamen aannkkeronltruldbegroellngengemaakt,terwijl bovendien intoenemendemate
de samenstellingvan siootvegotatieswordtbepaald teneinde voor deAfdelingOnkruidbestrijdingheteffect vanbespuitingen nategaan.
Tenslottegeeftdeafdeling ooksteunbijhet'onderwijs.Behalve doorhet samenstellen
vanboekjes ter determinatie,vooral invegetatieve toestand,vangraslandplanten,akkeronkruiden,water- enoeverplanten,wordt ook aantalrijke studenten,assistenten enandere
werkkrachtenbijonderzoek,voorlichting enonderwijs hulpverleend omzichtebekwamen in
deonderscheiding vangraslandplanten enakkeronkruiden.
1.Beschrijvende encorrelatleve vegetatiekunde,prof.dr.D.M. deVries,A.A.Kruijne,Mej.
E.H. Zeiler enB.J. Hoogers
Hetuitgebreide, indeloopvanvele jarenverrichte onderzoekvanoudegraslanden
(afgesloten proj. 1)vindt zijnvoltooiing inde samenstelling vanenkele groterepubllkatiesvanoecologischëaard.Nahetverschijnenvandeeerste dezermededelingen,waarin
het ogenschijnlijke verband tussenhetkwalitatieve enkwantitatievevoorkomen vanalle

- 12^59aangetroffen plantesoortenmetdevoornaamste omstandigheden vanonsgrasland is
vastgelegd, zalhetvoortaan ookaan"buitenstaandersmogelijk zijnde verschillende
milieu-eigenschappen vaneenbepaald grasland aandehand vaneenbotanischeanalyse tebenaderen.
Het eigen,herhaaldelijkuitgevoerde onderzoekvanenige akkeronkruidbegroeiingenvindt voortgang,waarnaastooktenbehoevevanandere instanties onkruidopnamenwordengemaakt (proj.321).
Hetonderzoekvanwaterloopbegroeiingen tendienstevandeAfdeling Onkruidbestrijding (proj.36U)blijftvrijveel tijd vergen.Heteigen oriënterende onderzoek
aanenkele slotennaar dedynamiekdervegetatie heeft na.ontwikkelingderopnamemethodiek inmiddelsvaste vorm aangenomen.Metdezelfde analytischewerkwijzewordt
nubovendien aangevangenmet eenuitgebreider sociologisch enoecologisch onderzoek
aansloten inverschillende gedeeltenvanhetland (proj. 381).
Proj.nr.

1Sociologisch enoecologisch onderzoekvanpraktijkgraslanden.
Afgesloten.
Proj.nr.321Sociologisch enoecologisch onderzoekvanakkeronkruidbegroeiingen.
Proj.nr.381Onderzoekyanslootvegetaties.
2.Experimentele vegetatiekunde,ir.J.P.vandenBergh
Bijdebestudering vande concurrentie tussenmeerjarigegrassen,waarvanherhaaldelijk eengrootgedeelte van debovengrondse delenwordt afgevoerd,zalveel
aandacht'wordenbesteed aanhetverband tussenaantal spruiten,droge-stofproduktie,
hergroei inhet donker,koolhydraatreserves enspruit/(stoppel+wortel)-verhouding.
Speciaal inverband met laatstgenoemde verhouding zullen inaansluiting bij
proevenvanGoedewaagendeweidesoortenEngelsraaigras engewoonstruisgrasworden
bestudeerd inmono-enmengcultuurbijverschillende fosfaatniveaus (proj. 355 B).
Debelangwekkende verschuivingen inbotanische samenstelling tussenlichtbemestewei-enzwaarbemestehooilandobjectenvanhet gemeenschappelijke proefveld
AG-IBS1,aangelegd opmineralenarmkomkleigrasland,nodigenuit totmeergedetailleerd onderzoek (proj. 355 c ) .
Proj.nr,355 Potentiële enactuele indicatie van graslandplanten.
B. Onderzoek naardetsinnendheid enmijdendheid vangrassoortenen
huntypent.o.v.milieufactoren.
C.Concurrentievanplantesoorten opoud grasland bijverschillende
bemestingenengebruikswijzen
3.Waarderingvangraslandplanten,prof.dr.D.M. deVries,ir.J.G.P.Dirven (Landbouwhogeschool)enA.A.Kruijne
Daar ernogveel teweinigbekend bleek tezijn omtrent de chemischespecificiteit dergraslandplanten, ishet chemische onderzoekvanminnende enmijdende
planten,tezamengroeiend opoudegraslanden (proj. 355A)aanzienlijkverruimd in
samenwerkingmet deAfdalingLandbouwplantenteelt enGraslandcultuurderLandbouwhogeschool (proj. 380).Allereerstwordt ernaar gestreefd dechemischesamenstellingvandevoornaamste graslandplanten injonggroeistadium opzouiteenlopend
mogelijke standplaatsen onderlingtevergelijken.Daarnaast zullensteekproefsgewijs nogmeer soorten,vooral ookDicotylen,bijhetonderzoekbetrokkenworden
teneinde soortenopte sporenmethoge oflagegehaltenaanbepaalde bestanddelen.
Voor eengoedevergelijkingsbasiswordt gebruikgemaakt vanzogenaamde ijksoorten,
liefst metwijde oecologische amplitude.Het aantal chemische bepalingenwordt
uitgebreid indie zin,datnaâstdegehalten aanruw eiwit,macro-elementen en
koper ook'die aanas,ruwe celstofenoplosbare koolhydraten alsmede deverteerbaarheid vanhet eiwit eneventueelwerkelijkeiwitbepaald zullenworden.De
aldusverkregengegevens zullen inbelangrijke matekunnenbijdragen toteen
opcijfersgebaseerde herwaardering der plantesoorten. Hoge oflagegehalten
aanbepaalde stoffen zijnuiteraard vanbelang inverband methet optredenof
verhelpenvansommige ziektenbijhetvee.Hetligt indebedoeling naast allerlei
soortenookenige ondersoortenbijhetonderzoek tebetrekken.
Voor dewaardering der graslandplanten isbehalve descheikundige samenstelling
ondermeer ookdemate enwijzevanspruitvormingvanbetekenis.Hieromtrent zullen
dewaarnemingen aangrassenen andere Monocotylenbenevens aan algemeneDicotylen
wordenvoortgezet (proj. 362). Hettellenvandeverschillende soorten spruiten

-13namelijk vangeneratieve,gestrekte vegetatieve (zomerspruitenenspruitheffers), enongestrektevegetatieve (bladspruiten),zal opmeer beweide enonbewaide plekken Invoorzomer
ennajaarwordenvoortgezet met gebruikmaking vankooien.
Proj.nr.j>62De ongeslachtelijke uitbreidingswijzevangraslandplanten ende invloed van
milieufactorendaarop.
Proj. nr.380Scheikundige samenstelling vanplantesoorten inoud grasland.
VI AFDELINGLANDBOUWDIERKUHDE,hoofd dr.ir. J.Doeksen
Bodemfauna endierkundig onderzoek inverband met intensieve beweiding,dr.ir.J. Doeksen
Opdezeafdeling zijntwee objecten inonderzoek.
Bijdebestuderingvandebodemfaunawordt gezocht naarmogelijkheden hetdiereleven
indegrond testimuleren.Daarbijwordengrondverbeterende materialengetoetst ophunvermogenomdeontwikkeling endegroeivanwormen teonderhouden entestimuleren.Ookwordt
gelet opdereactie vandewormenpopulatie opverschillende teeltsystemen indeakker-en
weidebouw enopgrondverbeteringen indetuinbouw.
Onderzocht wordt,hoebijhetvaststellenvandegraslandproduktiviteitviametingvan
dedierlijke produktie,deonstandvastigheid vandemaatstaf onder invloed vanleeftijd,
lactatiestadium, voorgeschiedenis e.d. der dieren kanworden ondervangen.Nade invoering
vande "standaardkoe"ishet nogniet gelukt de "groei"alseender elementenvandeproduktie eveneens testandaardiseren.
Aandachtwordtbesteed aanhetverschijnsel,datmeermalen decapaciteit der dierenom
voldoenderuwvoer optenemen beperkend isvoor de produktie.Ookhetmetenvan opnamenin
deweidewordt bezien insamenwerkingmet deAfd.Graslandcultuur derLandbouwhogeschool
onder dedagelijkse leidingvan ir.B.Deinum.
Bijintensieve beweiding iservergrote kans opopbouw van eenparasietenpopulatie in
hetgewas enbijdedieren.Zowel door teeltmaatregelenalsdoorhet systeemvan veehouderij
moet getrachtwordendelevenscyclus der parasieten opbepaalde puntente onderbrekenof
testoren.
Proj.nr.377Debodemfauna enhetwortelmllieu.
Proj.nr.378Dierkundig onderzoek inverband met intensievebeweiding.
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 64. Onderzoeknaar defactoren,dierendcbelebietenverbouw oponze zandgronden
beperken.
Verslag1962:
Doorhetlatevoorjaar endekoudeennattezomer zijndebietenlaat aandegroeigekomen enzijndeopbrengstenvrijlaag gebleven.Misschienmede doorde trage groeizijner
bijdeSO-bemestingsproeveninhetveld vrijwel geenreacties opdebemesting teziengeweest. Ookdeverse opbrengstenvertonen geenduidelijke samenhangenmetdebemesting.Uit
dedroge-stofgehaltenvandebietenenhetloof zal nogmoetenblijkenofertochnogenige
invloed vandeSO.-bemesting isgeweest.Voorlopig ziethet ernaaruit datSO^-bemesting
vanvoederbletenopzandgrond geenfactorvan stelligebetekenis is.Behalvewanneerde
droge-stofgehalten daartoe aanleiding zoudengevenlijkt hetniet nodigdeze proefserie
voort tezetten.
Door detrage jeugdgroei ontstanemisplaatsen endeslechtebietengroel inhet algemeen,
maaktende standruimteproef onregelmatig enweinigbetrouwbaar.De sterkvertaktevuilebietenhebbenookernstigemoeilijkheden opgeleverd bijdebemonstering.Een ongewenstecomplicatie isverder daterbijdewijde standruimte aanzienlijkmeervergelingsziekte isopgetredendanbijdenauwe.Deverschillendebehandelingen hebbenoverigens aanzienlijkeverschillen inbietgrootte opgeleverd enhetlijktwaarschijnlijk datnadere analyse vandeze
bieten interessante gegevens zal opleveren. Inverband met onregelmatigheden inhetproefveld ishet gewenst deze proef nogeen jaar teherhalen.
Bestede tijd:
dr.ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker): 30dagen
Assistent
:60dagen
Laborant
:10dagen
Personeel B.G.D.
:90mandagen
Plan1963:
Herhaling vanhetstandruimte-afrijpingsproefveld van1962.Doorherhaalde bespuitingen
zal getrachtwordenvergelingsziekte tevoorkomen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
:50dagen
Assistent
:60dagen
Laborant
:60dagen
Personeel B.G.D.:55mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond: 1 (volledig onderzoek)
Gewas:144 (onderzoekopdroge stofenverder indedroge stof:ruw eiwit,nitraat,Cl,SO,
K,Na,Ca,Mg,suiker,ruwe celstof)
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr.213.Bewaringvanvoederbleten.
Verslag I962:
Devolgende publlkatles zijnversohenen:
BewaringvanvoederbietenIa
Enkele algemene beschouwingen
Verslagen vanhetI.B.S.nr.24-I962,26pp.
BewaringvanvoederbietenIb
Methodenvan onderzoek
Verslagen vanhet I.B.S. nr.251962,25pp.
BewaringvanvoederbietenI
Onderzoekingen overdebetekenis vandegrond,debemesting enenkele andere cultuurmethodenvoor debewaarbaarheid vanvoederbleten.
Versl.vanLandbouwk. Onderz.nr.68.10,137PP.
Bestede 11,1d:
dr.ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker)
Assistent
Laborant

80dagen
5dagen
20dagen

Plan1963:
Insamenwerkingmethet PUDOC persklaar makenvandevolgende,indereeksVerslagen
vanLandbouwkundige Onderzoekingen teverschijnen publikaties:
Bewarenvanvoederbieten II
Invloed vanenkele bewaarfactoren envandegroottevandebietenopdebewaarbaarheid
(houdbaarheid)van voederbieten
Bewaringvanvoederbieten III
Bewaring vanvoederbieten inde praktijk
BewaringvanvoederbietenIV
Invloed vanziektenenbeschadigingen opdebewaarbaarheid (houdbaarheid)vanvoederbleten
BewaringvanvoederbietenV
Derelatie tussendeminerale samenstelling endehoudbaarheid vanvoederbieten
Benodigde tijd:
Onderzoeker: 30dagen
Assistent : 5dagen
Laborant :20dagen
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr.568.Teeltvangroenbemestlngsgewassen.
Verslag1962:

. . . .

Bijdesamenmet het Tuinbouwoonsulentschapvoorb.odemaangelegenheden genomenproeven
terbestudering vanhet"bankoplossend"vermogenvanverschillende groenbemestlngsgewassen
kwamenduidelijke verschillen instructuurbeïnvloedingtussendeverschillende gewassennaar
voren.Kropaar gafeenzeer dichtebewortelingmet eenduidelijk sterkere structuurbeïnvloedingindegehelebouwvoor dano.a. Serradella,luzerne,wikke enlupine.Naarverwachting
drongendewortels vanluzerneenigermate door indeh:.dereondergrond. Ineenzeer dichte•
laagop50-60cmdieptekwamenechter geenluzernewortelsmeervoor.Frappantwashetgrote
doordringend vermogenvande cichoreiwortels,diezelfs inde zeerdichte ondergrond dieper
dan60cmnogsporadisch a-anuezigwaren.Voor hetdoordringenvanharde lagenlijkt cichorei
eenveelbelovend gewas.Ookgroothoefblad onderscheidt zichinditopzicht.Vooreensnelle
structuurbeïnvloeding vandebouwvoor-lijken degrassenhetgeschiktst.
Deresultatenvandegewassenvergelljkingen opdeproefboerderijen teWageningen en
Randwijk zijngoed inovereenstemming metdievanhetvorigjaar.De goede onkruidonderdrukkingvanboekweit,siletta enWesterwolds raaigr-aswasweer opvallend.Duidelijkbleekdit
jaar,datvooralwarmte noodzakelijk isvoorde snelle groeivanboekweit.Het natte,koude'
weerrond 1augustuswas overigens ookongunstig voor b.v.deopkomstvan stoppelknollen.
Evenals demeeste andere gewassen stondendeop10en24augustus tijdens droogenwarmer
weer gezaaide stoppelknollen aanzienlijkbeter dandeop1augustus gezaaide.Westerwolds
enItaliaansraaigras,spurrie enroggewarenhetminst gevoeligvoor ongunstigweer enhet
meest oogstzeker vanallebeproefde gewassen.
Vandegroenbemestingsproevenoppraktijkschaal is-dit jaarweinigterechtgekomen.Door
denatte enlate zomerhebben degranenzeer laathetveld geruimd,zodatde opkleigrond
daaronder gezaaide gewassenondanks goede opkomst zijnmislukt. Aangezienhetrond halfseptembertelaatwerd geacht,isdezaai indezwarte stoppel achterwegegelaten.Opzandgrond
enopdalgrond zijnnaroggeenzoraergerstnogmatige gewasjes verkregen,waarbijdebeste
opbrengstwerd geleverd door Serradellametruim20tongroenemassa perha. Stoppelknollen
endegrassenblevenhierbijachter,ongetwijfeld omdatdeN-bemestingvandeze gewassenaan
'delagekant isgeweest.Opvallend was,datdebreedwerpïgbijhet inaarkomenvanhet
graangezaaide Serradella nog ietsbeterwasdande inhetvoorjaar tussenderijengezaaide.
Waarschijnlijk komtditdoordat devroeg gezaaide Serradellabijdegraanoogst voor eendeel
isafgemaaid,hetgeenveelminder hetgevalwasmetdelaatgezaaide.Bijrode klavertrad
ietsdergelijks niet op,waarschijnlijk omdatzowel devroeg alsdelaat gezaaide klaver een
gering gewashebbenopgeleverd,waarbijdelaat gezaaide het slechtstewas.
Berijdenwerd door Serradella vrijwel nietverdragen; rodeklaver konerwatbeter tegen
enWesterwolds raaigras had erweiniglastvan.
•....
Devraagkwam naar vorenhoe diepdegroenbemestersmoetenwordenondergeploegd en
wanneer.Aangenomenwerd,dat ondiep eneenbeetjeruigonderploegen hetbeste isendat
dit,waarmogelijk,nadev^tor di°nt tegeschieden.Bijgebrek aanexactegegevenshieromtrent lijkt nader onderzoekmetwel-ennlet-doodvriezende gewassengewenst.Vooral op
slempgevoelige gronden zalnadewinter ploegenwelvoordeligzijn.
Bijdeproeven insamenwerkingmethet Tuinbouwoonsulentschap teHoornbleek,naast
snelle groeiengoede onkruidonderdrukking, eengunstigestructuurbeïnvloeding doordegroenbemesting eenbelangrijke eis tezijn.Degrassenlijken indit opzichtveelbelovend. Opde
zandgrondenwas snelle jeugdgroei ooknoodzakelijk omstuifschade vóórteblijven.Inhet
algemeenbleek phaceliahet opdeze tuindeis^rondenbeter tedoendanbijonze eigenproeven.
Dit gewaswordt hier ookdoor de praktijkvrijveeluitgezaaid.Verder leverdenAlexandrajnse
klaver enietsminder ookwikke zeer geslaagde gewassen op,alwasdeonkruidonderdrukking
vandezegewassen nietgeheel voldoende,Inovereenstemmingmet onzeproefveldenwarenboekweit, siletta,boekweit-silettPHerS'-'Cl enWesterwolds raaigras indit opzicht duidelijk
superieur.Eenprobleemwas hoedezegewassenvoor debollenteelt moetenworden ondergebracht
enwanneer.Voorlopig isaangenomen dat2tot 3cmdiep infrezenongeveer driewekenvóórhet
potenvandebollendebestemethode zalzijn.Ideaal lijkt eenmethodewaarbijdebloembollentussenderijenvaneen indewinter doodvriezend groenbemestlngsgewaswordengepoot,
zodanig,datgedurende degehelewinter eenmooie grondbedekklngwordtverkregen.

Project nr.368
2Bestede tijd;
dr.Ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker)
Assistent
Laborant
Personeel B.G.D.

120dagen
90dagen
4 dagen
36mandagen

Plan1963:
1.Voortzettingvanhetverzamelenvangegevens omtrent deteelt endegebruikswijzevan
groenbemestingsgewassen indepraktijk.
2. Evenals hetvorige jaarzalde geschiktheid vaneen'aantal gewassenvoorgebruikals
groenbemesterwordenvergeleken opzandgrond enrlvierkleigrond.
3.Onderzoek vandespruit/wortelverhouding inwatercultuurbijverschillendebodemtemperatuur o.a.bijwikke,lupine,boekweit enphacelia.
k. Evenals hetvorig jaarvergelijkenvaneenaantalgroenbemestingsgewassen oppraktijkschaal inzg. "strokenpro.even".Hierbijzal ookdeondergrondse ofb-rengstendenawerking
vandegeslaagde gewassenwordennagegaan.
5.Insamenwerking methetTuinbouwconsulentschap teHoornzijndevolgende groenbemestingsproevenbijdebollenteelt voorgesteld.
a.Twee proevenmet kortgroeiende groenbemestingsgewassen, diezospoedigmogelijk nahet
ruimenvandevoorvrucht indeeerstehelftvan'juliworden gezaaid. Hierbijzal tevens
worden nagegaanwelkewijzevanonderbrengenvandegroenbemester het besteis.
b.Eenproefmet zomergroenbemestingsgewassen.dievroeg inhetvoorjaar (halfapril)op
25 cmrijafstand wordengezaaid.Demaalbaregewassenzullen eenofmeermalenworden
gemaaid,waarbijdegroenemassa alsmulch ophetlandwordt gelaten.Verder zalvergelekenwordenhet poten,vandebollen indegeploegde ofgefreesde grond metpoten
vandebollen tussenderijenvandeniet geploegdegroenbemesters.
c.Eenobservatieproefveld opdeproeftuin teBreezand waarbijdegroeien ontwikkeling
vaneendertigtal groenbemestingsgewassen bijdrie àvier zaaitijden vergelekenzal
worden.
6.Teneinde denawerking ende invloed opde structuur inverband met onderploegen vóór ofnà
dewinter tebestuderen,zullen opeendrietal slempgevoeligezavelgronden eenwintervast
eneendoodvriezend groenbemestingsgewaswordenverbouwd,die gedeeltelijkvóórdewinter
engedeeltelijk na"dewinterwordenondergeploegd.Doormiddel vanenkelestikstoftrappen
inhetvolgendehoofdgewas zal getrachtworden de stikstofnawerking bijvóór ennàdewinter
ploegentevergelijken.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Assistent
Laborant
personeelB.G.D;
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75dagen
30dagen
122mandagen
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Demogelijkhedenvanakkerbouwmetblijvendezodeachtige grondbedekking
ir. A.Sonneveld
dr.ir.V/.A.P.Bakermans

Plaats(en)

Afgesloten

Terrein Born-Zuid
B o e r d e r i j "de Boshoeve" te v/olfheze
Proefb o e r d e r i j "de Bouwing"te Handwijk
Probleemendoel

Motivering

Vanoudsisonkruidbestrijdingwellicht devoornaamste
werkinggeweestvandegrondbewerking indeakkerbouw.
Met deinvoeringvan-zwareoogstmachinesisinversterktemateherstelvandedoordezemachinesbedorven structuur opdevoorgrondgekomen.
De snelle ontwikkeling,vandechemische onkruidbestrijdingzalhetmogelijkmakenaftezienvan
grondbewerking alsonkruidbestrijding.Indatgeval
zoudiepegrondbewerking inhoofdzaak eendure enbewerkelijkemethodevan.structuurherstel zijn,dietot
eenverminderingvanhetorganischlevenleidt entot
eente-snelleafbraakvandeorganische stofinde
grond enverder-totonnodig structuurbederf doorhet
blootstellenvandezwartegrond aanzon,wind enregen.
Het doelvanhetonderhavige projectisteeltmethoden teontwikkelenwaarbijt
1.Onkruidbestredenwordtmetbehulpvan chemischeen
ecolrglsche(concurrentie)middelen.
2. Structuurbederfwordt tegengegaan enstructuurherstel
wordtverkregen door teeltvangrondbedekkendetussengewassen.
3.Zoveelmogelijkgewerktwordtmetmoderneoogstmachines.
Hetaanpassenvandelonenindelandbouwaandiein
deindustrie enhetinvoerenvandevrijemarktinde
•landenvande E.E.&.,dwingentotopvoerenvandearbeidsproduktiviteitmetbehoudvanbetproduk.tievermogenvandegrond. Specialisatieinbepaalde teelten,
verdergaandemechanisatie,vereenvoudiging vandeteeltmethoden enverbeteringvandevruchtbaarheid vande
grond zijnhierbijnoodzakelijk.
Onderzoekovermogelijkenieuwelandbouwmethoden,
waarbijdeongunstigegevolgenvangenoemdeontwikkelingenworden tegengegaan,moethierbijvangrotewaardewordengeacht.Hetisvanbelang ditonderzoek tijdig tebeginnen,ooknu chemischeonkruidbestrijding
nognietinallegewassenmogelijkis.De ontwikkeling
van selectievemiddelengaatgestadig doorenhetis
wenselijk een eventueelnieuw systeem reedszovermogelijk ontwikkeld tehebben,zodradechemischemogelijkhedengrootscheepse toepassing toelaten.

Werkwijze

Vroegere onderzoekingen

Samenwerkingmet.

.Intern

extern
Geraamde tijd (vandirect
bijhetonderzoekbetrokken personeel)

Geraamde uitgaven
(waarinbegrepenvoor
bijzondere aanschaffingen)

Aanvullende opmerkingen

1.Deinaanmerking komendegrondbedekkersvoordeze
proefwordenonderzocht inproject 368.
2.Openkele percelenvandeBorn-Zuid zullenverschillendevruchtopvolgingen opkleine schaal
wordenbeproefd,waarbijvooralaandachtgeschonkenwordtaan;
a.methodenvoorhandhavingvangrondt)edekking,
b. methodenvanonkruidbestrijding,
c. zaaibedbereiding zonder omploegenvandegroen
bemester enzaaienin"dedoorhoofd-oftusser.
gewasophetlandachtergelatenruigte.
3.DeopdeBorn-Zuid naarvorenkomendemethoden
zullenop zandgrond teV/olfhezeenzomogelijk o];
kleigrond teRandwijkoppraktijkschaalbeproefd
worden.
4.Brokstukkenvanbuitenlandse teeltsystemen, die
voor onsdoelwatbeloven,zullenwordenbestudee
en,indienwenselijk,terplaatsebezichtigd.
Elliot,-J.G-.:•Herbicidesand
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Ellison,V/.Î Sod
seeder trials.FarmMechanisation,
(1961),13,6-7
soilpreparationforstrawPorter,L.-A*;Chemical
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Conf.1961.48-52.
Swanson,C.L.W.,andJacobsen,H.G-.M.:Influenceof
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cropyield. Soil Sei.,69 (1950)443-458.
Swanson,C.E.Y/.,andJacobsen,H.G-.M.;Soilfactors
affecting corngrowthusing herbicideandcultivationfor the controlofweeds.Proc.North.East,
v/eedControl Conf.1951- 215-222.
McCalla,T.M.,andT.J. Army; Stubblemulchfarming
AdvancesinAgronomy13(1961)125-196.
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INSTITUUT VOOR BIOLOGISCH EN SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN
I . Afd. P l a n t e n t e e l t
P r o j e c t n r . 3 8 3 . De m o g e l i j k h e d e n van akkerbouw met b l i j v e n d e z o d e a c h t i g e g r o n d b e d e k k i n g .
(nieuw}
Plan 1963:
1.OpenkelepercelenvanhetterreinBorn-Zuid zullendevolgende methodenworden'beproefd:
1.1 Vangrasland opeenjarige gewassen overgaanzonder ploegen,nl. doordoodspuitenvan
hetgrasmet paraquat endaarna inzaaienvandevolgendegewassen.
1.1.1 Directnadoodspuitenvanhetgras indeherfstrogge
1.1.2 Nadoodspuitenvanhetgras indeherfst extravroeg inhetvoorjaarvoorjaEusgraan (socteeeder)
1.1.3 Nadoodspuitenvan hetgras indeherfst en/of inhetvoorjaar,bietenenaardappelen
1.2 Vanstoppelknollen (perceel11)overgaan naarbietenenwortels zonder degrond te
ploegen. Inhetvoorjaarwordtrechtstreeks indeonbewerkte grond gezaaid en chemische
onkruidbestrijding toegepast.Devolgendemethodenwordenvergeleken:
1.2.1Stoppelknollen latendoodvriezen
1.2.2Stoppelknollen vóórdewinter doodspuiten
1.2.3 Stoppelknollen ongeveer 1cmdiepfrezeninbegin februari
1.3 Zwartegrond (naaardappelen,perceel 10)doorbespuitenmet paraquat onkruidvrljmaken.
Inhetvoorjaarwordt zonder ploegen,maarwellichtwel eggen,gerst gezaaid,waarin
verschillende groenbemesterswordengezaaid.Vóórhet zaaienvande groenbemesters
wordt chemische onkruidbestrijding toegepast.
1.3.1 Bijhet inaarkomenvandegerstwordtbreedwerpig Italiaans raaigrasgezaaid
1.3.2 Bijhet inaarkomenvandegerstbreedwerpig Serradella zaaien
1.3.3 Indeongeploegde gerstestoppel stoppelknollen zaaienmet de"sod-seeder"
1.4-Nastoppelknollen (perceel 9)diewordengeoogst,wordt opietsbevroren grond (ter
voorkoming vandewagensporen)indewinter 40ton stalmest/ha gestrooid. InhetvoorJaarwordenlate aardappelen gepoot,indeherfstgevolgd doorrogge.
1.4.1 De grond wordt inhetvoorjaar "geforceerd"geëgd,daarnawordende aardappelen
gepootmetbehulpvaneenvorentrekker.De aardappelenworden opde gebruikelijke
wijze aangeaard
1.4.2 Als1.4.1,doch zondereggen
1.5 Breedwerpig onder tarwe gezaaide gras- enklavermengsels (perceel 2)wordenvóórde
winter doodgespotenmet paraquat. Inhetvoorjaarworden erwten gezaaid indeongeploegdegrond enwordt hetonkruid chemischbestreden.
1.5.1Bijhet inbloeikomenvandeerwtenwordtWesterwolds raaigras ondergezaald
1.5.2Daarnaastwordt indeerwtenstoppel zonder ploegeneenaantalgroenbemestingsgewassengezaaid
1.6 Nadedoodgevrorengroenbemestingsgewassen Alexandrljnseklaver,Serradella,wikke,
boekweit en0.1.Kers (perceel 1)wordenmetbehulpvaneenvorentrekker vroege aardappelengepoot.Daarnavolgenvorstgevoelige groenbemestingsgewassen, diedirectna
deaardappelen zonder ploegenwordengezaaid.
2.Openkelepercelenvanhet ontginningsbedrijf "deBoshoeve"teWolfheze,zalbinnenhet
kader vandeopditbedrijftoegepaste vruchtopvolging begonnenwordenmetoppraktijkschaal enkele opdeBorn-Zuld naarvorenkomendemethoden toe tepassen.Dit eerste jaar
zal aanloopperiode zijn,waarbijwordtuitgegaanvangeploegde grond.Deonkruidbestrijding zal zoveelmogelijkmet chemische middelen gebeuren.Waarmogelijk zullenwijonder
ennadegranengroenbemestingsgewassen verbouwen,waarvan de ontwikkeling zonodigmet
chemischemiddelenbeheerst zalworden.
3.Opdezelfdewijze alsophet zandbedrijf teWolfheze zal ookopde proefboerderij
"deBouwing"voorzichtig begonnenwordenmetoppraktijkschaal opeenaantal jaarstroken
vanhetbedrijf,inhetkader vandeheersende vruchtopvolging, enkelegeschikt lijkende
methoden tebeproeven.

Projectnr.385

Benodigde tijd:
dr.ir.W.A.P.Bakermans
Assistent
PersoneelB.G.D.

(onderzoeker]

30dagen
15dagen
56mandagen
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr,292.De teeltvanaardappelenals-stoppelgewas.
Verslag I962:
Bijnatelenvanzomer- ennajaarspootgoed,oogst 1961,Indezomervan1962 (IBS609)
bleekhet zomerpootgoed eenwat'hogere opbrengst aanknollen 28mm tegeven,behalvebij
hetrasC.I.V.5I-II9.Hetnajaarspootgoed leverdebelangrijkmeerzeergroteknollen( 55mm), waardoor defractie.)4-5mm,diehetbelangrijkste deel vandeopbrengstuitmaakt,
bijhet najaarsobject somswathoger inopbrengst komt.De opbrengstenbedragenintonper
ha
sortering inmm
ras

pootgoed

^28

28-45

>55 '

>45

>28

Libertas

zomer
najaar

0,6
0,6

9.9
7,4

38,5
39,7

16,9
23,5

48,4
47,1

Patrones

zomer
najaar

0,5
0,6

12,2

48,3
49,2

16,6
29,5

60,5
56,5

Oldenburger.
51-640

zomer
najaar

0,6

0,4.

. 5,3

50,5
48,7

29,8
35,9

' 59,1
54,0

Extase

zomer
najaar •

0,5
1,0

16,5
• i i ,9

33,1
33,:2

.3' .
13,5

11,9
12,8

. 46,5 49,1

22,2.
27,3

13,5

31,3
30,7'

c . i . v . 51-119 zomer
najaar
Ambassadeur»

7,3
8,6

0,9.
0,8

zomer
najaar

0,7
0,5

9,7

8

9,2

13,2

^9,6
45

'i
61,4.
6l,9
44,8
40,4

Het aantal stengels per plantwas inbijna alle gevallenbijhet vanhet najaarspootgoed
afkomstige gewas geringer danbijdat,,afkomstigvanhet zomerpootgoed;het aantal knollen
per stengel was inhet eerste gevalechterwatgroter;ditgeldtvooral voor deknollenboven
45mm,
.
Deherkomstvanhet zomer-ennajaarspootgoed,gebruikt bijdehiervoorgenoemde proef,
wasnietgelijk.Teneindeditteondervangenwerddit jaar inzomerenherfstophetzelfde
perceel,pootgoed geteeld van 4rassen,Libertas,Patrones,Extase enC.I.V.51-119 (IBS6l0).
Depoters hiervoorwaren perras afkomstigvandezelfde partij.
Voor hetzomerpootgoed werd 27aprilgepoot(op50x50cm)en2augustus gerooid,voor
hetnajaarspootgoed resp.3augustus (op50x40cm)en26en-29oktober.Erkwamenslechtsweinig
zieke planten voor.De stand wasbijbeide objectenuitstekend.
De opbrengstenwarendevolgende (intonper ha):
na.j a a r s t e e l t

zomerteelt

C28 28-35 35-45
Libertas
Patrones
Extase

c.i.v. 51- •119

1,6
1,7
1,1
2,1

5,2
5,6

M
6,9

9,2

13,9
14,0
13,2

^45
1,2
2,5
1,9
3,6

>28

15,6
22,0
23,5
23,7'

<28

28-35

1,6
1,0
2,4
1,7

5,6
3,9

9,0'
6,5

35-45' > 4 5
11,5
10,5
15,4
15,2

2,8
4,8
1,9
7,0

>28 '
19,9
19,2
26,3
28,7

De najaarsteelt heeftbij3vande 4rassen eenhogere opbrengst gegevendandezomerteelt;misschienheefthetgroter aantal plantenhierbijnogeenrolgespeeld.
Kon inhetbovengenoemde geval (aardappelen naaardappelen)nogbetrekkelijkvroeg
(3augustus)gepootworden,bijdeandere proevenmetnajaarsteeltwasditnietmogelijk.
Delategraanoogstwasoorzaakdathetveld eerst omstreeks halfaugustus beschikbaar
kwam.De gunstigeweersomstandigheden indeherfsthebbenerechter toebijgedragend.attoch
vaaknoggoed ontwikkelde gewassenwerdenverkregen.
DeproefIBS 6l2werd 15augustus gepoot,nadat degerstdedaaraanvoorafgaandedagmetde combinewasgemaaid.Bijdeze proefwerden5rassenwel ennietbespotenmet eenzinkhoudend carbamaat.HetrasOldenburger,dateveneens indeproefseriewas opgenomen kwamin
het geheel niet op (onderzeeê'rvorming).Ookinvoorgaande jarenkwam ditverschijnsel bij
ditrasvoor,echter niet inzosterkemate.Erwerd viermaal gespoten.BijLibertas kwam in

Project nr.292
-2flinke mate phytophthora voor.Deoogst vond plaatsop2en5november.
Slechtsineenenkel geval issprakevaneenaanmerkelijke opbrengstverhoging doorde
bespuiting, zoalsuitdevolgende-voorlopige cijfersblijkt (opbrengstintonper'ha)
<28

28-35

35-45

> 45

>28

Libertas

niet gespoten
gespoten

1.6
1,5

3,9
3,8

4,8
5,0

1,4
1.7

10,1
10,5

Patrones

niet gespoten
gespoten

2,7
2,5

7,1
6,9

6,1
9,2

0,7 '
1,1

13,9
17,2

Extase

niet gespoten
gespoten

3,1'
3,1

7,4
.7.7

6,5
6,0

0,9
1,0

14,8
14,7

C.I.V. 51- -119

niet gespoten
gespoten

1,5
1,8

5,4
5,7

9,3
8,6

2,4
1,6

17,1
15,9

Ambassadeur

niet gespoten
gespoten

3,4
3,2

6,6
6,2

4,5
5,3

0,5
0,9

11,6
12,4

Delagere opbrengstvanLibertasisongetwijfeld medetewijtenaandephytophthoraaantasting,diedoordebespuitingnietvoldoende istegengegaan.Ambassadeur vertoonde
eenbijzonder forse stand; hierisdekorte groeiperiode waarschijnlijkmede oorzaakvan
dewatlagere opbrengst;decijfers voordefractie^28mmwijzenookindierichting.
Ineenroggestoppel werd op13augustusdeproef IBS6llgepootmetalsobjecten2
potermaten,28/35en35/45mm;3plantaantallen: 50.000,71.000en100.000plantenperha,
en4stikstofhoeveelheden:0, W, 80en120kgNperha(0Nalleenbij50.000planten
per ha).Alsraswerd C.I.V.51-H9 (najaarspootgoed)gebruikt.Na9à10dagenwaser'een'
beginvanopkomst.
Naenige tijd bleekdegrotere potereen betere stand tegeven;eenstiksttfeffectwas
tot80Ntezien,120Ngafgeen betere stand.Deproefwerd 31oktoberen1november geoogst,
nadat nachtvorstvan22op23oktoberbelangrijke schadehadaangericht.
Debeide0N-objecten buiten beschouwing gelaten varieerdedeopbrengst aanknollen^28mm
van14,4tot19,5tonperha.De0N-objecten gaven9,4en11,2tonperha,resp.voordekleine
endegrote poters.Degrote poters gaveninalle gevallen hogere opbrengstenaanknollen
)28mmdandekleinere poters.Naarmatehetplantaantal groter was,wasdeopbrengst hoger.
Een stikstofgiftvan120kgNperhableekindemeeste gevallengeenhogere opbrengstte
leverendaneengiftvan80kgNperha;bij40Nwasdeopbrengstwatlager.'Het0N-object
bleefbelangrijk achter maargafmet9^11tonaanknollen^28mmtochnogeennietteverwaarlozencpbrengst.
Bestede tijd:
ir.J.C.Bosman (onderzoeker]
Assistent
Hulpkrachten
PersoneelB.G.D.

150dagen
45dagen
55mandagen
68mandagen

PlanI963:
VandeproefIBS6ll(potermaten-plantafstanden-stikstofhoeveelheden) worden poters bewaard vooreensoortgelijke proef innajaar 1963.
-'••••'
Methetinzomerenherfst I962 geteelde pootgoed zalinvoorjaar 1963eenproefworden
aangelegd.
Vaneenaantal rassenzalinzomerennajaar1963pootgoed worden geteeld vooreenvergelijkingvandenateeltinzomer 1964.
Detotnutoeverkregenresultaten zullenwordenverwerkt.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Assistent
Hulpkracht
Personeel B.G.D.

150dagen
65 dagen
75 dagen
75mandagen
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Aantal te onderzoeken monsters:
Grond: k (20 bepalingen)
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 361.Zaadzettingbijrodeklaver.
Verslag1962:
Hetmateriaal afkomstigvandeproeven1961werd geanalyseerd.Eenonderzoekvan 50,
geheel gavebloemhoofdjesperveldjevandeproefmetvariatie Indetijdsduurvantoegankelijkheid voorbestuivende Insektenleverde hetvolgenderesultaat (gemiddeldenper object)
op:
afgeschermd
stee dsopen
per bloemhoofdje
aantalbloempjes,
waarvanmetgoed zaad
ld.In %
waarvanmet slecht|grofIn%
zaad 1f1jn In%
waarvanleegIn%

1/3 v.d.tijd

2/3 v.d.tijd

129
62

123
60
48,6
21,4

voortdurend

123
54

123
0,4
0,3
1,0
0,1
98,6.

44,1
17,7

47,8
18,4

8,3

7,5

7,2

21,8

26,3

31,0

Insektenwerlnggedurende 1/3 vandetijd hadweinig Invloed opaantalenpercentage
bloempjesmet goedezaden.Een zogoed alsvolledige afschermingleverdevrijwelgeengoed
zaad.Bijafnemendebestuivlngsmogelljkheidwashet percentagelegebloempjesgroter.
Uitdeverkregen gegevens Iseenschattingtemakenvande tebereikenopbrengst aan
goed zaad. Indien allebloemhoofdjesvan eenobject geheelgaafgeoogsthaddenkunnenworden
engemiddeld het inbovengenoemde tabelvermelde aantalzadenhaddenbevat,zoubijhet
steeds openobject ong.600kggoed zaad perhazijnverkregen. Indienookhet slechtezaad
zichtotgoed zaad had kunnen ontwikkelenzouditong.1000kgzijngeworden.Hetgedurende
2/3 vande tijd afgeschermde object zouinhetlaatste gevalong.800kggoed zaad perha
hebbengeleverd,duseenzeerbehoorlijke opbrengst.Deopbrengstvanhetbedrljfsperceel
bedroeg slechts ong.130kgperha.Ditwijst erwel opdatdebestuiving hiergeenbelangrijkebeperkende factor isgeweest.
De compensatleproef leverde devolgenderesultaten. Perobjectwordtvermeld hetaantal
bloempjesmetgoed zaad perhoofdje,hetpercentagehiervanenhetpercentagelegebloempjes,
beidebetrokken ophet aantal aanwezigebloempjes perhoofdje.Deobjecten 3en6gevenaan
datde onderste 3resp.6kransenvanbloempjes vaneenhoofdjewerdenverwijderd.

Obj«5Ct
Behandelingsdata
bloei- verwij- 25-26juli
2-3 augustus
goed zaad leeg goed zaad 1leeg
stadlum derd
aant. %
%
f> aant.1 %
begin

niets

11

3

11

6

half
11

»
vol
11
11

niets

3
6
niets

3
6

14-15 augustus
goecl saad
leeg
aant.
%

80
46
30

55,7 17,4
51,0 23,4
49,5 30,3
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Het aantal enpercentagebloempjesmet goed zaad isbelangrijkhogerdaninhetvoorgaande jaar,hetpercentage legebloempjesveellager.Voor eennader inzicht ineeneventuele compensatiewordende cijfersverderverwerkt.
Hetgoede gave zaad vertoonde ooknuweer eenhoogpercentage hardschallgheld,gemiddeld ong. 86$.Nakrassenvanhetzaad kiemdehetovergrote deelervan.Bijhetgrove "slechte"zaad wasruim 40$hardschalig.Het1000-korrelgewichtbedroeggemiddeld everalleobjectenresp.2,20 en1,78 gvoorhet goede engrove "slechte"zaad.Hetlater inhet seizoen
afgerijpte zaad had eenlager 1000-korrelgewlcht.
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Deproevenkondendit jaargeendoorgang vinden.Doorhet slechteweerwerd deontwikkelingvandeklaver dermatevertraagd dathetvoor deproefbestemde perceel nietvoor
zaadwinningbleefstaanengroenwerd gemaaid.Hetzelfdewashet gevalmet eenklaverperceelopeenanderbedrijf,datvoor deproevengeschikt zouzijngeweest.
Bestedetijd:
ir.J.C.Bosman (onderzoeker]
Assistent
Hulpkrachten

85.dagen
.5dagen
175mandagen

Plan1963:
Deproevenwordenvoortgezet volgens deopzetvan1961,
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Assistent
Hulpkrachten
PersoneelB.G.D.

90dagen
4-0dagen
160mandagen
2 mandagen

1,3
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.359.Onderzoekbetreffende de ontwikkeling ende activiteit vanhetwortelstelsel.
Verslaglo,62i
Het onderzoek naar de invloed vande invorigeverslagen genoemde factoren inhetwortelmilieu isvoortgezet. Zoals inhet vorige verslagreedswerd aangekondigd isdaarbijvooral
aandacht besteed aanhet functionele evenwicht tussenboven-enondergrondse organen.
De outillage isweerbelangrijkuitgebreid waarbij inverband met de thans voorkomende
langeweekenden vooral aandacht isgeschonkenaanwerkbesparing,zoalsvergrotingvanhet
volumevoedingsoplossing perplant.
Indeklimaatkamers isdeluchtleidingverbeterd terwijl dematerialenvoor ce.ntraleleidingenvoorvoedingsoplossingen engedestilleerd water zijnbesteld.
Eennaarde factoren inhet'wortelmilieugerangschikt verslagvande genomen proeven
volgt hieronder.
1.De temperatuur vanhetwortelmilieu
De proeven over de invloed vandeworteltemperatuur opwortel-enspruitgroei,die
gedurende eenaantal Jaren zijn-gedaan,hebben aangetoond,datniet alleendewortelgroei
maar ookde spruitgroei zeer sterktebeïnvloeden isdoor deworteltemperatuur. Overhet
• algemeen is er inhet gebied vandelage temperatuur eentrajectvan 10à15 gradenwaarin
de groeisnelheid rechtlijnig toeneemtmet deworteltemperatuur.Daaropvolgt een ongeveer
evenbreed gebied waarin deworteltemperatuur nagenoeg geen invloed heeft omover tegaan
inhet supraoptimale gebied,waarbijdegroeisnelheid met toenemendeworteltemperatuur zeer
snel afneemt.Dezereactiewijze is algemeen.De liggingvandeverschillende kritieke tem• peraturenverschilt vangewas totgewas.
Deworteltemperatuur heeft,behalve opdewortelgroei,vooral invloed opdebladgroei
enmet name opde celstrekking. De differentiatie ende activiteiten,zoals defotosynthese,
worden nietdirect beïnvloed.Dit leidde totdeveronderstelling, datmisschien een invloed
opdewaterbalans vandeplant alsdirecte causale factorbeschouwd kanworden.Uit proeven
waarbijgroeiende planten opverschillende leeftijden vande ene temperatuur opde andere
werden overgebracht bleek dat dereactievan debladgroei opdezeveranderingen momentaan
plaatsvond.Ditwas eenredentemeeromaan een invloed viadewaterbalans tedenken.
Immers alleen daarbijiseendirecte reactie teverwachten aangezien de verdampingsverliezen
direct doorwateropname moetenwordengecompenseerd. Bijionenonthauding iseen geleidelijker
reactie teverwachten.Door voorafgaande voorraadvorming en/ofmogelijkhid tot redistributie
neemt degroeibij ionenonthouding inhetwortelmilieu pas na ée'nàtweedagen af. Proeven
waarbijde planten gelijktijdigmet deveranderingen vandeworteltemperatuur ofopHoagländoplossing ofopleidingwater werdenovergebrachtwezendanookuit dat degroeireactle de
eerste2tuurdoor de ionenvoorziening nietbeïnvloed werd.
Logischerwijs mochtworden aangenomen dat deophetmoment van overzetten aanwezige
voorraad ioneneerderuitgeput zouzijnnaarmate degroei sneller is.Dit zoubetekenen,
dat erbijde inhet optimalegebied liggendeworteltemperaturen eerder eenverschil in
groei tussende planten opHoagland endie opleidingwater begint optetredendanbijde
lage ofhogeworteltemperaturen waarbijdegroei endaarmede hetverbruikenvànde ionenreserves veel langzamer plaatsvindt.Het omgekeerde blijkt echter hetgeval te zijn.Dit
kanoptweemanierenverklaard worden.Indeeerste plaats ishetmogelijk,datbijvoor
degroei ongunstige worteltemperaturen derobilitelt vande ionen inde plant afneemt.Dit
zoubetekenen dathet transport van ionenvande accumulatiecentra naar deverbruikende
centradebeperkende factorwordt.Inderdaad bleekuit proevendie insamenwerkingmet de
heer Levi (I.T.A.L.)werdengenomen,dat ophetblad aangebrachtehoeveelheden radioactief
fosfaat enradioactief rubidiuminveel mindere mate naar degroeitoppenwerden getransporteerd alsdeworteltemperatuur ongunstig was (laag enhoog). Een andereverklaringsmogelijkheid vandewaargenomen groeireacties bijoverbrengen naar verschillende worteltemperaturen
biedthet verschijnselv/d worteldruk.Naarmatehet verschil tussenbloeding (watertransport
tengevolgevanworteldruk)enverdamping (totaalwatertransport)kleiner is,isdegroeisnelheid groter.Bijdebloeding onderscheidenwe eenopnamebloeding (directgevoed door
ionenopname uit hetwortelmilieu)eneenweefselbloeding (gevoed door ionentransport uit het
weefsel naarde houtvatenvan dewortel). Het blijkt nudatin overeenstemmingmet debovengenoemde transportproeven invergelijking met de optimaleworteltemperatuur bijlàgeen
hogeworteltemperaturen deweefselbloeding meerbeïnvloed wordt dande opnamebloeding.Dit
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- 2betekentook,datde lonenbehoeftebijde sub-en
'•supraopticaleworteltemperaturenhet
eerstmerkbaarwordt.
Eenanderuiteenoogpuntvangroeicorrelaties bijzonder interessant aspectkomtnaar
voren alsdespruit/wortelverhoudingbijdeverschillende worteltemperaturen beschouwd wordt.
De optimale spruitgroei komtvoor bijdie temperaturenwaarbijde spruit/wortelverhouding
hetlaagst is.Ditbetekent dathetwortelstelsel per gramwortelgewicht hetminst effectief
isonderdegunstigste groeiomstandigheden. Toch iseronderdeze omstandigheden geenreden
eenluxewortelvorming teveronderstellen omdatwegnemenvaneendeelvanhetwortelstelsel
ookhieronmiddellijk eenreductie inspruitgroei totgevolgheeft.Er isdusbijde.verschillendeworteltemperaturen eenzekereparalleliteit tussenspruitgroei enwortelgroei,
waarbijdewortelgroei primair opdeworteltemperatuurreageert endespruitgroei opde
wortelactiviteit zijnde eenfunctie vanwortelgewicht enmilieuomstandigheden.Bijdeoptimaleworteltemperatuur groeitdewortel snel enookde spruit.Bijdeminimale enmaximale•
worteltemperaturen groeitdewortel niet endespruitweinig.Bijdeze temperaturen neemt
de spruit/wortelverhouding toe,zolang despruit noggroeit.Hoelangdeze spruitgroeidoorgaathangt ervanafhoelang debestaandewortels nogblijvenfunctioneren.Bijstilstand van
dewortelgroeigaat dedifferentiatie nogdoor.Ditbetekent datdevormingvanverkurkte:'
afsluitende lagendoorgaat totdichtbijdeworteltop.Naarmate ditproces voortschrijdt neemt
debladgroei afomtenslottegeheel totstilstand tekomen.Dit isvooral duidelijkbijeen
o
worteltemperatuur van35C De eerstedagennaoverzetten opdeze temperatuur isde.:groei
vanhetblad evensnel alsbijeenworteltemperatuur van20°C.Daarnawordt deze snel.minder.
Dezevermindering vandegroeisnelheid gaat parallelmet deverkurking vande.wortel.Bij
10,Ciserdirect eengroeiremming vanhetblad vanwege deverminderde activiteit vanhet
wortelstelsel. Naeenkort gedeeltelijkherstel tengevolgevandestijgingvande osmotischewaarde indebladcellen neemt daarna degroeisnelheid'geleidelijk afparallelmetde
verkurking. Dezegangvanzaken isverantwoordelijk,voor de stijgende spruit/wortelverhouding.
Bijde tussenliggende temperaturen zoals 15°Cen30°Cvindenwe intermediairewaardenvoor
dezeverhouding.
. '.
Eeneveneensuithetoogpunt vandegroei interessant aspectleverthetdroge-stofgehalte.Hetblijkt datdroge-stofgehalte vanhetblad engroeisnelheid negatief gecorreleerd
zijn.Voorbepaalde oogsttijden isereennagenoegrechtlijnigverband tussendezebeide:
grootheden.Bijwisselende duurvande proevenopdeverschillende worteltemperaturenbleek,
datdeworteltemperatuur van35°Cnietaltijd pasteinditverband.Eennauwkeuriger ana*
lyseleerde datbijdeovergangvan20°Cnaar 35° c zoals bovenreedsvermeld de spruitgroei
nogenige dagendoorgaat.met een snelheid dieongeveer gelijk.is aandiebij20°C.Gedurende
dietijdblijft ookhet droge-stofgehaltelaag.Alsnaenkele dagendegroeivanhetblad
ophoudt tengevolgevanverminderingvandewortelactiviteit doorverkurking beginthet
droge-stofgehalte optelopen.Kennelijk gaat defotosynthese'nogdoor als de.groeistil-,
staat ofreeds sterkgeremd is.Hethangt nuafvandetijd dieerverstrijkt tussen.groèistilstand enoogstenhoehooghet droge-stofgehalte oploopt.Bijbonenishethoogstewaargenomendroge-stofgehalte vanhetgroeneblad ontstaandoordroge-stofophoping ongeveer 19$.
Laterkantijdenshet afstervenhetdroge-stofgehalte toenemendoorwaterverlies.Dezeresultaten tonenduidelijk aan,dathetverhoogde droge-stofgehalte eengevolgisvande
geremde groei enniet omgekeerd.Hetblijft echter eennogonopgelostevraag ofbijstijging
van.hetdroge-stofgehaltede intensiteit vandefotosynthese onbeïnvloedblijft.
Deregels over de spruit/wortelverhouding enhet droge-stofgehalte,zoalsdieuit
dezebpnenproevennaarvorenkomen,blijken ookbijmaïs optegaan.Hetbetreffende onderzoekvan Grobbelaar isnuafgeslotenenwordt als proefschrift bewerkt.
2.Deaëratiëvanhetwortelmilieu
Degrote invloed van aè'ratievanhetwortelmilieu opdedroge-stofproduktie.vanbonenplantenkonvolledigworden toegeschreven,aande invloed opdebladgroei.Hetzag ernaar
uit,datde fotosynthese pereenheid vanbladoppervlak.nietverschilde.Naar aanleiding
hiervanwerd deze invloed onderzocht bijverschillende standdichtheden.Deverwachting,dat
bijvoldoende dichtheid engeslotengewasoppervlak,deopvallende energie.inbeide gevallen
toteenzelfde percentagebenutkanworden indedroge-stofproduktie bleekniet.geheel juist
tezijn.Bijdichte-stand isdeinvloed vande aè'ratieminder sterkmaarblijft aanwezig.
Devraagstellingwordt nuofvoortdurend, nieuwebladgroei nodig isomouder,fotosynthetischminder actiefwordend blad tevervangen ofomopslagruimtevoordegevormde assimilaten
tevormen.Hierdoor nadert deze probleemstelling deonder1geformuleerde nl. ofdeophoping
van fotosyntheseproduktende fotosynthese beïnvloedt.
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3.De zuigspanning Inhetwortelmilieu
Deresultatenvanproevenoverdeinvloed vankortdurendeverhogingenvandezuigspanning Inhetwortelmilieuzijnuitgewerkt envoorpublikatieopgezondennaarde ActaBotanica
Neerlandica.
De serie proevenwaarbijlangerdurendeverhogingenvandezuigspanningdoor NaCl-toevoegingenwerdentoegepast onderverschillende klimatologische omstandigheden zijnbeëindigd
enwordennubewerkt.Deeffectenkunnenzuiver osmotischwordenverklaard zodatmetvergiftigingsverschijnselen doordeNa*ofCllonengeenrekeningbehoeft tewordengehouden.
De toenamevandeosmotische waarde indebladcellenhoudt geengelijketred metde toename
vandeosmotischewaarde indevoedingsoplossing.
Eenvergelijkingvandeuitwerking vangelijke concentraties NaCl,KCl,NaNO enKNO
weesuit,dat inhoge concentraties dekaliumzoutenschadelijkzijn.Ditberust opeen
sterkekallumopname.Natriumwordt door jongeplantenveelmindergemakkelijk opgenomen
dankalium.
^.Correlatie tussenbovengrondse enondergrondse groei
Hetveronderstelde functionele evenwicht tussenspruit enwortelwerd verderbestudeerd.BIJmaïs isgeblekendatdeverhouding tussenverdamping enbloedingsterkmetde
groelsnelheid Isgecorreleerd.Demogelijkheid datdeverschillen ingroeisnelheid bijverschillendeworteltemperaturen,bijverschil inaëratie enbijverschil inzuigspanning in
hetwortelmilieu,oprelatieveverschilleninverdamping enbloedingberustenwordtnu
naderonderzocht.
5.Anatomie enmorfologie
Bijdepogingenverschillende spruit/wortelverhoudlngenoplogischewijze teinterpreterenblijkt steedsweerdatdegewichtsbasis nietvoldoende houvastbiedt.Inverband
hiermedewordt thans ookaandacht besteed aandeInvloed vandehierbovengenoemde factoren
opdemorfologie endeanatomie.Voorwatbetreft de invloed vandeworteltemperatuuris
reedsgebleken,dathierdoor eenbeter Inzichtindeverschijnselenverkregenkanworden.
Het aanvankelijk onder ditproject ondergebrachte onderzoek overdevezelvorming bij
vlas Ismeteenietsr.uimereomschrijving overgebracht naareennieuw project (nr.379).
Bestedetijd;
dr.R.Brouwer (onderzoeker):allebeschikbaretijd
Analisten
:allebeschikbaretijd
Fublikaties;
Brouwer,R.: Influence oftemperatureoftherootmediumonthegrowthofseedlingsofvarious
cropplants.JaarboekI.B.S.1962,II-18 (Mededeling 175vanhet I.B.S.).
Brouwer,R. andElisabeth A.Loen:Growth anduptake ofIndividual crownrootsof ZeamaysL.
Jaarboek I.B.S.1962,19-25 (Mededeling176vanhet I.B.S.).
Brouwer,R.:Distribution ofdrymatter inthe plant.A-cursus,januari1962.
Brouwer,R.: Nutritive Influencesonthedistribution ofdrymatter Intheplant.A-cursus,
januari1962.
Plan1963:
1.Voortzettingvandeproevenover functioneel evenwicht tussenwortel enspruit.
2. Invloed vanverschillendemilieuomstandighedendiedebladgroelremmenopfotosyntheseen
transpiratie.
3.Voortzetting vanhet onderzoek naarde correlatie tussenbladgroelenworteldruk.
Benodigdeti.1d:
Onderzoeker:200dagen
Analisten :1xè-vandetijd
2xl/l vandetijd
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Deontwikkeling endehoedanigheid vanvezeligeplantaardigebestanddelen,inhetbijzonderdevlasvezel
dr.R.Brouwer

Titel

Afdelingshoofd/
proj. leider

dr.R.Brouwer
dra.A.C.Havinga

Onderzoeker(s)

Probleem en doel

Motivering

v.d.Molen

Plaats(en)

Aanvang

I.B.S.
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jVermoedelijke duur

Afgesloten

5 jaar

Overdefysiologische achtergrond vanvezelopbrengsten
vezelkwaliteit isweinigbekend.Bijdeinterpretatie
vanderesultatenvanproefveldonderzoekenvanlosse
praktijkervaringen (erzijnstreeksgewijze,steedsterugkerendeverschilleninaardenkwaliteit.)wordtditals
eenleemtegevoeld.I.n.,deliteratuurbeschrevenresultatenvanmeerfundamentele aardvoorzienhierinniet.Het
isdaaromgewenstdatonderzoeknaardeontstaanswijze
endeontwikkelingennaardefactoren,diehieropvan
invloed zijn,terhandgenomenwordt.Hierbijdientook
aandachtbesteedtewordenaandekwaliteit vandevezeligebestanddelen,voorzoverdiealthanssamenhangtmet
deontstaanswijze.
Hetonderzoek,datzowelanatomischalsfysiologisch
wérk"overdevezelvormingbeoogt,zalzichvooralbepalen
totdeklimaatsfactoren temperatuurenvochtigheid,met
vlasalshoofdobject vanonderzoek.Opkleine schaalzulleninteressante anderegewasseninhetonderzoekbetrokkenworden.
Het isgebleken,o.a.doordedrogezomervan1959^dat
erduidelijke invloedenzijndiedevezelopbrengst,c.q.
hetruwecelstofgehalte,vangewassenkunnenwijzigen.
Dewatervoorziening speelthierbijongetwijfeld eenrol,
terwijlbemestingservaringen eropwijzen,datookde
voedingvandeplanteenrolvervult.Ineenenkelproefjebleekookreedsdatdeworteltemperatuur invloedheeft
opdevezellengte vanvlas.
Ookdeaardvandevezels,zowelnaarsamenstelling
alsnaarbouw,blijkt variabeltezijnendusonderinvloedtestaanvanmilieuomstandigheden.Bijvlasisde
bewerkingvolgensdeNovi-vlasmethodegevoeligvoorveranderingenindehoedanigheid vandevezel.Eenbeoordelingvandeuitwendige invloedenopdevezelproduktievan
vlaseneenverdereuitbouwvandehanteringderteeltmaatregelendoordetelerisnauwelijksteverwachten,
indiengeenkennisbestaatoverhetmechanisme dervezelvorming.Vermoedelijkbestaaterenigeanalogiemetde
vormingvanvezeligebestanddelen inanderegewassen,hetgeeno.a.voordevoederwaarde vangrasgevolgenheeft,
zodatopbeperkteschaalookditpuntinhetooggehouden
zalworden.
Eenkortgeledenaangevangenonderzoekheefteen
werkwijze opgeleverd,waarvannaverdereuitbouwverwacht
magworden,datzemeerinzicht indeonderhavigeprocessenzalverschaffen.
Deklimaatsfactorenwordenalseersteteonderzoeken
variabelengekozenomdat zedekrachtigste invloedlijken
tehebben.

Werkwijze

Vroegere onderzoekingen

„intern
extern
Geraamde tijd (vandirect
bijhet onderzoekbetrokken personeel)

:Deplantenzulleninklimaatskamersopvoedingsoplossinggekweektwordenbijeenredelijkhogelichtintensiteitenverschillende temperaturen.Omdetweeweken
zalergeoogstworden,waarbijdangegevensovergewicht,afmetingenenanatomieverzameld zullenworden.
Heteindmateriaal zalzowelanatomischalstechnisch
onderzochtworden.
E.sau,K.:Vasculardifferentiationinthevegetative
shootofLinumIII.Theoriginofthebastfibers.
Am.J.Bot.30: 579-586(19^3)
Jacquement,J.: Origineetcroissance desfibresdulin.
Fibra6:32-38(1961)
Tammes,T.:DerFlachsstengel.Einestatistisch-anatomischeMonographie.Natuurk.Verh.v.d.HollandMij.
•d.Wet.teHaarlem.j5everzamelingDl-VI4est.285p.

Samenwerkingmet

ir.J.C.Friederich,Consulent voordeHandelsgewassen
dr.R.Brouwer
:10$vantijd
Middelbarekracht,ofonderzoeker:allebeschikbaretijd
voorhalvedagen
Bot.analiste
:50$vantijd

Geraamde uitgaven
(waarinbegrepenvoor
bijzondere aanschaffingen)

ƒ 95.000,

Aanvullende opmerkingen

DeStichtingvoordeNederlandseVlasteelt enVlasbewerkingheeft stappengenomenomdehelftvandekosten
vanhetvlasonderzoektedragen.Deze:kostenzullen•
telkensbijhetopmakenvanhet jaarlijksewerkplan
wordenbegroot.

Omschrijving

waarvanpersoneel

65.OOO,-
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr.379.Deontwikkeling endehoedanigheid vanvezellge plantaardige bestanddelen,
(nieuw)
inhetbijzonder devlasvezel.
Plan1963:
Hetonderzoek zalzichbepalentotde ontwikkelingvandevlasvezel onder verschillende
klimatologische omstandigheden.Deplantenzullen inklimaatkamers opvoedingsoplossing
wordengekweekt bijeenredelijk hogelichtintensiteit enverschillende temperaturen.Om
detweewekenzal ergeoogstworden,waarbijdangegevens over gewicht,afmetingen enanatomieverzameld zullenworden.Hetrijpevlas zalzowelanatomisch alstechnischworden
onderzocht.
Benodigde tijd:
dr.Brouwer (onderzoeker)
: 23dagen
dra. Mevr.Havinga-v.d.Molen:115dagen
Mej. Hoogland
:120dagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Geen.

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.371.Onderzoek naar de invloed vandiversemilieufactoren opdegroeivanklaver
;
ende concurrentie tussenklaver engras.
Verslag1962:
OntsmettingvandegrondmetDDhad inpotten,evenals indertijd inhetveldjeenbelangrijkbetere klavergroei tengevolge,welkemoetwordentoegeschreven aanhetuitschakelen van
parasieten. Omdatgrond, inverband met devele soorten organismen die erinvoorkomen een
moeilijktebestuderengroeimedium is,werd overgegaan oppotproevenmetvermiculite,waarbij
analogeverschijnselenwerdengevonden als indeproevenmet grond.De onbehandelde potten
onderscheidden zichvandeDD-pottendoor de aanwezigheid vanmeer cysteaaltjes,meerspringstaartenenmeer schimmels,voornamelijk Rhizoctonia enFusarium. Ophet ogenblik zijnproeven
gaandeomvast testellenwelkeroldeverschillende organismen spelenbijhet ziekworden
vandeklaver.
Ineenpaarpotproevenmetgrond ging slechtere groeivandeklaver gepaard met eenhoog
aantal cysteaaltjes.Inandere gevallenwerd eendergelijkverband echter niet gevonden.In
eenproefmet5rassenvanwitteklaver bleekbij4rasseneenslechtere groeivandeklaver
samentegaanmeteenhoger aantal cysteaaltjes,dochdeuitdeze proef afteleldenmatevan
gevoeligheid voor cysteaaltjes vandeverschillende rassenkwamniet overeenmetdeuit een
andere proefverkregenresultatenvande P.D. enhetI.V.R.O.
Uiteenoriënterend proefjebleekdatklaver ineenjongstadiumdoor de aanwezigheid
vanveel springstaartenwerd geremd dochzichlater geheelherstelde.Er trad eenDD-effect
oponafhankelijk vandespringstaarten.
Ineenproefmet enkele componentenuitDDbleek dehoofdcomponent dichloorpropeen een
evengunstigewerking opdeklaveruit teoefenen alsDD.Een soortgelijk effectkonook
wordenbereikt door ontsmetting vandegrond metsuiker.
Demeestevande inhetvoorgaande genoemde proevenzijngenomen insamenwerkingmetde
heerKortvande P.D.
Een,wegenshetmislukken vandeeerste,herhaalde proef tervergelijkingvanhetverloopvande concurrentie tussengras enklaver inpottenmetgrond enmet voedingsoplossing
mislukte opnieuw,ditkeer doorhet afstervenvanklaverplanten tijdens dekoudeperiode,vermoedelijk alsgevolgvan fysiologische oorzaken.
Bestede tijd:
ir.G.C.Ennik (onderzoeker): allebeschikbare tijd
Assistent
:allebeschikbare tijd
Hulpkrachten
:37mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Chemisch (gras): 21 (84-bepalingen)
Fublikaties:
Ennik,G.C., J.Kort,A.M.vanDoorn enB.Luesink:Bodemparasieten alsoorzaakvan slechte
groeivanwitteklaver ingrasland.JaarboekI.B.S.1962,27-31 (Mededeling177
vanhet I.B.S.).
Sonneveld,A.enG.C.Ennik:Debetekenis vanklaver ingrasland.Kali nr.51,maart1962,
37-^0.
Plan1963:
Doormiddel vangrondontsmettingmet insekticiden, fungiciden ennematicldenzalworden
getrachtnategaanwelkerol deverschillende soortenvanorganismen spelenbijhetziek
wordenvandeklaver (insamenwerkingmetdeheer Kortvande P.D.).
Het onderzoek naar derol vanhetklavercysteaaltjezalwordenvoortgezet,waarbijgebruikzalwordengemaaktvanenkeleklaverstammen die insterkemateresistent zijntegendit
aaltje. Het zaad hiervoorwerd verkregenvan ir.Dijkstra vande S.V.P.
Metbehulpvan enkeleniet fytotoxische middelen zalworden nagegaanofdoor toepassing
hiervaneenverbetering vandeklavergroei kanwordenverkregen ineenbestaandgewas.
Alvorens de concurrentieproeven tussengras enklaver opvoedingsoplossing zullenworden
voortgezet,zalmetbehulpvanoriënterende proefjes naar eengeschiktemethodiekwordengezocht.
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Benodigde tijd:
Onderzoeker :230dagen
Assistent :24-0dagen
Hulpkrachten: 35mandagen
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I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 367. Invloed vandevoorgeschiedenis opdeklemkracht vanpootgoed enopdehoedanigheid vande eruitgroeiende planten.
Verslag1962:

...

1.Nateeltvanmet extremebemesting verkregenpootgoed
Het pootgoed dat in1961geoogst isvaneenzijdig extreembemeste planten isuitgeplantopeenproefveld enineternitbakken.
Hoeweldebeoordeling doorverschillende tegenslagen (vorstenkonijnenvraat)moeilijk ennietvolkomenbetrouwbaar was,istochde indrukverkregen.dat hetpootgoed geoogst
vaneenzijdigmetveel Nbemeste planteneenietsgroter gewasgeeft.Ditkomthetbes'te
totuitingvroeg inhet seizoen enbijnateeltuit groteknollenoparmegrond,
2. Onderzoek naar deduurvandeinvloed vandemoederknol opdeeruit groeiende plant
Demoederknol werd vroeger oflater nahetplantenweggenomen ("afgemolken").De
resultatenhiervanwordenechter duidelijkmedebeïnvloed doordebeschadiging aanplanten
wortels door deze ingreep.Uit deproefvan1962bleekdezebehandelingsinvloed grootte
zijn.
Werd 4wekennahetplantende afgepluktemoederknol weergeplant (opeenanderveld)
danleverde dezenog eengoede oogst op-niet slechterdanvanvoor hetplanten alleen
maar afgeklemde poters.Hetgehalte aandiverse stoffenwas echter indeafgepluktemoederknol alveel lagergeworden.
3.Teeltvanpootgoed bijverschillende N-P-K-bemestingscombinaties_voor_nateelt_in_19_63.
Deopnamevandeze elementenwordt sterkbeïnvloed door deverhoudingwaarinze
gegevenzijn.
4.Onderzoek overdeinvloed vandegroottevandemoederknol opdeeruit groeiende plant
Bijdeze proeven spelendefactoren stengelaantal enzijstengelvormingeengroterol
metdaarmee gecorreleerd deplantwijdte.Het isgebleken datkleineknolstukjes praktisch
evenveelkunnen opbrengen alsgeheleknollen.
Bestedetijd:
Mej.ir.N.Krijthe (onderzoeker!
Assistent
PersoneelB.G.D.

230dagen
71dagen
795'mandagen

Aantal onderzochtemonsters;
Chemisch:850 (4490bepalingen)
Publikaties:
Krijthe,N.:De invloed vanbewaring envoorkiemingopdegroeienvroegrijpheid vanaardappelen.MededelingenvandeN.A.K.voor landbouwzaden enaardappelpootgoed.
l8eJaargang no.11,Maart 1962.
Krijthe,N.:Ontwikkeling engroeivanaardappelknol enaardappelplant. Publikatie no.1
enno.21962vandeStichting Aardappel Studie Centrum (=publikatie 84van
het I.B.V.L.).
krijthe,N.:Observations onthesprouting ofseed potatoes.European Potato Journalvol.5
(1962)no.4December p.316-333.
H a n 1963;
1.Nateelt bemestingscombinaties
Hetoriënterend onderzoekvan1961/62 heeftuitgewezen datdeopnamevanN-, P-en
K beïnvloed wordt doordegegevenbemestingscombinatie (hoeveelheden).Hetnateeltonderzoekvan1962gaf aanwijzingenwelke in1963zullenwordenbenut.Er zullen o.a.zeer
veel chemische analyseswordengedaanvroeg inhet seizoen.Denateelt ineternitbakken
zal in1963 inzeer armegrond (eventueelrivierzand)gebeuren.
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2. Invloed ouderdomvandepoter
Medegewerkt zalworden aaneenproefvanir.A,Reestman (P.A.W.),welkewordtgenomenmet het Fhytophthora-resistenterasC.I.V.51-119« Hetbetreft eenproefmetpootgoed datIn1962opdezelfde akker geteeld IsInhetvoorjaar eninhetnajaar.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Assistent
PersoneelB.G.D.

230dagen
55dagen
93mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Chemisch: 5.25(2625 bepalingen)
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I.Afd. Plantenteelt
Project nr.37ü.Deproduktlvlteitvangrasland enzijnteeltkundlgeaspecten.
Verslag1962:
Opeenproefveld met twaalfgrassoorten en-typen,dat in1961regelmatigwerd gemaald
omeventueleverschillen indroge-stofgehalteopte sporen,werd dit jaarnagegaanhoehet
aantal spruitenper oppervlakt>eenheid inhet seizoenenonderuiteenlopende intensiteitenvan
afmaaienvanhetgewasverloopt.
Zeer duidelijk kwamhierbijde algemene ensoms zeer sterke afnamevanhet aantal spruiten
tijdens de schiettijd (eind mei-begin juni)naarvoren evenals degeleidelijke toenamevan
hetaantal spruitendaarna.Opvallend was een tweede periode indetweedehelftvanaugustus
waarinhet aantal spruitenper oppervlakte-eenheid afnam,hoewelminderdaninhetvoorjaar.
Vermoed wordt datdeze tweede periode eengevolg isvanhetweer indezomervanditjaar.
Ookdeze periodewerd weer gevolgd door eengeleidelijke stijging.
Ditverloopvanhet aantal spruitenkanmengoed weerspiegeld vinden inhet gemiddeld
aantal bladeren per spruit,dat opeenander proefveld werd bepaald.Ditgemiddelde aantalloopt
inhetvoorjaar snel op,doordat erkleinere spruitenverdwijnen ende overblijvende groter
worden omdaarnaweer geleidelijk tedalen onder invloed vanhet grote aantal nieuw gevormde
spruitenmetslechts geringe aantallenbladeren.Een enander zalvaninvloed zijnopdeverhouding tussenwelenniet oogstbare droge stof (assimilaten).
Vrijveeltijd werd besteed aandebestudering vandebetreffende literatuur.
Bestede tijd:
ir. A.Sonneveld (onderzoeker): 90dagen
Assistenten
:155mandagen
Hulpkracht
:120dagen
Aantal onderzochtemonsters:
Chemisch: 6 (24-bepalingen)
Plan1963:
Zoweldebewerking vanuit invoorgaande jarengenomenproevenverkregenresultatenals
debestuderingvandebetreffende literatuur zullenwordenvoortgezet.
Benodigdetijd:
Onderzoeker: 90dagen
Assistent :120dagen
Hulpkracht :200dagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Geen,
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I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 358.De Invloed vanbemesting enbeweidingsmethode opdegroeiendeslachtkwaliteitvanhetweidende vee (IBS505, 5*19,550en 551).
Verslag1962:
Bijdeproef opeenpraktijkbedrijfwaar hetdoor elkaar ennaelkaarweidenvanoudeen
jongeossenvoor devleesproduktie metelkaarwerdenvergeleken,trad.dit jaarbijdeoudere
dierengeenverschil ingewichtstoename optussendebelde objecten. Integenstelling totwat
inI96Iwerd gevondenwas de slachtkwaliteit vande afzonderlijk enfrequenter omgeweideouderedierennuminder goed danbijhet object door elkaarweiden.Verder vielhet sterk opdat
dit jaar de jongedieren,dienadeouderewerdengeweid vooral later inhet seizoen sterk
achterbleven ingewichtstoename bijde jongedierendiegemengd metoudere dierenwerdengeweid.Als geheelheeft dusdit jaarhetnaelkaarweidenvanoudereen jongeredierenbij
vrijfrequente omweidlngeenminder gunstigeIndrukgemaakt.
Dedoorrundvee vanmonoculturesvanEngelsraaigras entimotheeopgenomen hoeveelheden
werdenonderbeweidlngsomstandighedenzowel alsbijvervoedering alsgemaaid produkt Inde
proefstalmet elkaar vergeleken.Hoewelbijdebeweiding deopgenomen hoeveelhedennietnauwkeurigkondenwordenbepaald kwamerde tendensuit naarvorendat indeeerstehelftvanhet
seizoenophet.Engelsraaigras perdagmeer droge stofwerd opgenomendanopdetimotheeen
datdit indetweede helftvanhet seizoen juist andersomwas.Indeeerstehelftvanhet
seizoennamhetgewichtvandedierenophetEngelsraaigras ookmeer toedanopdetimothee,
terwijl ookdit indetweedehelftvanhet seizoen juist omgekeerd lag.
Hetgemaaide graswerd gedurende drie proefperioden vervoederd, nl.van14mei t/m 10juni,
vanl8junit/m 10julienvan10september t/m 5oktober.Inde eerste twee periodenwerd van
hetEngelsraaigras gemiddeld per dag slechts eenteverwaarlozenhoeveelheid droge stofmeer
opgenomendanvantimothee.Indederde periodewerd daarentegen vande timothee gemiddeld
perdagbijna10^5meer aandroge stofopgenomendanvanhet Engelsraaigras.Hetwisselende
droge-stofgehaltebleekde opnemingvandagtotdagvrijaanzienlijk tebeïnvloeden. Gebleken
isechter dathetdroge-stofgehalte nietbepalend isvoorde absolutehoogtevandeopneming
aandroge stof.Dezewordtmede door andere factorenbepaald.Hoeveeldit er:zijnenwelke
factorenhet betreft konnogniet wordenvastgesteld, daar o.a.nogniet over.de cijfers,der
chemische analyses kanwordenbeschikt.
Bijeenreekstypenvanverschillende grassoortenwerd in;deloopvanhet seizoennagegaan oferonderlingeverschillen indroge-stofgehalte optraden.Hierbijvielhet opdathet
droge-stofgehalte relatief steedshoogwasbijEngelsraaigras enookbeemdlangbloemendat
hetrelatief steedslaagwasbijtimothee envooralbijkropaar.Italiaansraaigras nam steeds
eentussenpositie In.Eind sept,werd naeennachtmetveel dauw nagegaanhoedegangvanhet
droge-stofgehalte was indeloopvande daaropvolgende dag.Tussendediversegrassoortenen
-typenkondengeenopmerkelijke verschillenwordenvastgesteld.
Bestede tijd;
ir.A.Sonneveld (onderzoeker'
S.Sevenster
Assistent
PersoneelB.G.D.

65dagen
195dagen
20dagen
156mandagen

Aantal onderzochtemonsters:
Chemisch :1938 (2907 bepalingen)
Botanisch: 6l
Publikatie:
Sevenster,S.:Eentechniek tervergelijking vanpartijenvers gras,watbetreft huninvloed
opde dagelijkse droge-stofopname vanrundvee.DeToets 8,nr.2,7-10,I962.
Plan1963:
Depraktijkproefmethetgescheiden ofgemengd weidenvanjongeenoudere ossenzalniet
wordenvoortgezet,mededoordat eengedeelte vanhetbetreffende bedrijf isverkocht.
Deproevenomtrent deopneming aandroge stofdoorrundvee vanmonocultures gras zullen
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- 2zomogelijk nogwordenuitgebreid.Daarvoorwerden opdeproefboerderijDroevendaal twee
percelen ingezaaid met selecties vannormale enkiezelzuurvrijekropaar.Door delate
graanoogst konpaslaatwordengezaaid. Bovendienwashetweer indeherfst ongunstig
voor de jongekropaar enhet isdevraag ofdeze inzaai zalslagen.Gehooptwordt datin
elkgeval éénperceelgoed doordewinter zalkomen.Dit zaldanworden gebruikt voorde
stalvoederproeven.Deweideproêfkomtdantevervallen.Mochtenbeide percelen nietdoor
dewinter komendanzullenweer stalvoederproeven genomenwordenmetmonocultures van
Engelsraaigras entimothee,ditmaalmet oudere enmelkgevende eeneiige tweelingen.Het
betreffende perceel ishiervoor'voorlopigaangehouden.
Opeenbedrijf inAchterberg dat inbeheer isgegevenaande afdelingLandbouwplantenteelt enGraslandcultuurvandeL.H. isons 4-hagrasland terbeschikking gesteld
omdaaropproeven tenemen omtrent problemenbijde schapenhouderij,zoalsdezevooral
naarvorenkomenopdezuivere schapenbedrijven.Erzaleenproef opworden aangelegd
met devolgende objecten,waaropooienmethunlammeren zullenwordengeweid.
a.standweide,spaarzaammetNbemest enmet eenlichte veebezetting
b. omweidenbijeentamelijkhoge stikstofbemesting eneenvrijdichteveebezetting,
waarbijdelammeren tezamenmetdemoederdierenwordengeweid enomgesehaard.
c."alsb,maarwaarbijvolgens het zg. "creep"-systeem aandelammeren demogelijkheid
wordt gebodentegrazen innognietdoordemoederdierenbeweid gras,terwijl ze
anderzijds tochvrije toeganghebbentotdezemoederdieren.
d.spenenvandelammeren opeenleeftijd van8à10weken,waarna zijvolgenshetomweidingssysteem,met gebruikvanvrijveel stikstofmest,steedsvooropzullenworden
geweid ensteedsbetrekkelijk vlugzullenworden omgesehaard,terwijl zalwordennageweid metdemoederdieren.
Benodigde tijd;
Onderzoeker
: 8odagen
S.Sevenster
:220dagen
PersoneelB.G.D.:190mandagen..

.

Aantal teonderzoekenmonsters:
Chemisch :800 (21.00bepalingen)
Botanisch: 38.

.
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II. Afd.Onkruldbestrijding .
Project nr. 323. Onkruldbestrijding indetuinbouw.
A.Veldonderzoek
Verslag1962:
Door4bijeenkomstenvandeSubgroep Tuinbouw vandeWerkgroepOnkruidbestrijding
T.N.O. werdende contactenmet detuinbouwproefstationseninstituten onderhouden.De
samenwerkingmet andere instellingenwerd voortgezet enopdiverse puntenbelangrijk
verstevigd enuitgebreid.
.
Overhet eigenwerkkanhetvolgendewordenmedegedeeld. Hierbijwordendehoeveelhedenonkruidbestrijdingsmiddel steedsvermeld inhoeveelheid werkzamestof.
1.Aardbeien
Hoewel inditgewasdoorhet Proefstationvoor deFruitteelt indeVolle Grond te
Wilhelminadorp onderzoekwordtverrichtwerd door onsspeciaalbijeenjarige teelten
eenaantal proevengenomen.
1.1 Invloed:vanonkruidbestrijdingsmiddelen inoverjarige teelten
Voorhet eerst sinds 195^werdenbijdezeteeltwijze geenproevenmeergenomen.
Dithangtenerzijds samenmetdeofficiële goedkeuringvandetoepassingvansimazin
nadeoogst,anderzijdsmetdeverminderde belangstelling voordezeteeltmethode in
onsland.
1.2 Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen ineenjarige teelten
Herhaalde toepassingenvanikgsimazinperhainoktober/november enmaartop
eenhumusrijke zandgrond blekenbijSenga senganageheelverantwoord, terwijleen
uitstekende herbicidewerkingwerd bereikt.Toepassingen die3wekennauitpïanten
werdenuitgevoerd haddeneenongunstige invloed opdeproduktie.Bijgoed gegroeide
"7wekenoude"plantenwerdengeenongunstige effectenwaargenomen.Voor eengoede
herbicidewerking tot indeoogstperiode blekentoepassingen inseptember ofoktober
tekort teschieten.Eentoepassinginnovembergafechterwelvoldoende langeffect.
Ciba1983lijkt ;;owelvoor jonge als oudere planteneenveiligmiddel tezijn.
Quaherbicide werkingdeed het indeze proef nietveel onder voorsimazin.Amiben
voldeed indiverse opzichtenmindergoed dandebeldereedsgenoemdemiddelen.Een
toepassingvanchloor-IPCinnovember gevolgd,door simazininmaartvoldeed goed.
Ineenandere proef opdezelfde,grondsoortwerdenbijeen3-talrasseneveneens
goederesultatenverkregenmet simazinenCiba1983bijtoepassingen innovember.
Casorongafeenwisselende invloed. Amibengafdezwaksteherbicidewerking enhad
eenongunstige invloed opdeopbrengst.
. , Ophumeuze.klelgrond gaven toepassingenmet simazinenCiba1983inhetvoorjaar
bijeen3-talras.sengeennadelentezien,,terwijl deherbicidewerkinggoedwas^
Gunstige indrukken.werdenopgedaanmetdegranulaatvormvanenkele Produktenbij
eentoepassing over derijen.
Bijinhetnajaar opgezette proevengafCiba1983eenevengoed ofbeterresultaatdan simazin..
1.3 Bestrijdingvanonkruiden opvermeerderingsvelden
Injuli1961opklelgrond met simazin,Ciba1983enamibenuitgevoerdetoepassingenblekenverantwoord,te zijn..
Bijin 'tnajaar aangelegde proevenbleekdat Ciba1983bijtoepassing op'aanwezigkruiskruid betervoldeed dansimazin.
2. Groenteteelt
2,1Diverse gewassen
Insamenwerkingmetde PlantenzlektenkundigeDienstwerden opeenhumeuzezandgrond met eengroot aantaldaarvoor inaanmerkingkomende middelen proevengenomen
bijwortelen,sla,spinazie,stambónenenprei. Overde 3laatstgenoemdegewa'ssen
zalde PlantenzlektenkundigeDienstrapporteren.
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Bijwortelenwerdentoepassingen opdiverse tijdstippenuitgevoerd. Propazin
enenige nieuweureumderivatengavengoederesultatenbijp.e.-toepassingen.Het
effect ophet onkruid bleek soms sterkafhankelijk tezijnvandosering entijdstipvantoepassing,vooral bijtuintjesgras. Opwat groter tuintjesgras gaven
solan,prometryn eneenlage doseringvaneennieuw ureumderivaat onvoldoende
effect. Hogere doseringenvan'enigenieuweureumderivaten bestreden tuintjesgras
wel, dochditgingsomsgepaard met gewasbeschadiging.
Chloor-IPC (kortna zaaien),amibenenTrixabon (bijdeopkomst)gaveneen
tezwakkeherbicidewerking.
Bijpre-en postemergence toepassingenopslawerd in 'talgemeeneennadelige invloed vastgesteld, zodat noggeennieuwe perspectieven voor ditgewaste
meldenzijn.
•

...

2,2 Invloed vangrondbewerking inverband met chemische onkruidbestrijding
Erwerdendit jaargeenproevengenomen.
3.Asperges
Eentoepassingvandalapon 8kg/hatussenhetgewas inaugustus 1961 op4-0-50cm
hoogkweekgras gafeengoed resultaat tot aanhet eindevandeoogsttijd in1962.Degroeivanhet gewaswasgoed.Debeschadiging die in1961wasontstaandooreenhoge
dosering atrazin inapriluitte zichdit jaardoor een slechtegroeivaneengering
aantal stengels.Ondanksherhaalde bewerkingenvandegrond werd injuni1962nogeen
goede invloed opeenjarige onkruidenvastgesteld vaninapril1961uitgevoerdetoepassingenmet atrazin 6kg/ha,simazin4-kg/ha endiuron 3,2 kg/ha.Lagere doseringen
vandezemiddelengaven 14-maanden natoepassingeenonvoldoende effect opeenjarige
onkruiden.
Toepassingennadeoogst in1961met atrazin 2kg/ha,simazin2kg/ha,monuron 3.2
kg/haendiurcn6,4kg/hagavaieenzeergoed effect tegenkweekgras eneenjarige onkruiden
in1962.Heteffectvandalapon12,75kg/ha opkweekgraswasminder danvanbovengenoemdebehandelingen.
Eentoepassing vanatrazin1kg/hainaugustus gafeenuitstekend resultaat op
aanwezige eenjarige onkruiden envoorkwam kieming gedurende hetverdere groeiseizoen.
Opvallend goedwasookdeinvloed opkweekgras.
Uit opbrengstbepalingen opdezaaibeddenvande in1961uitgevoerde toepassingen
bleekduidelijk datdiuron selectiever was danmonuron ensimazinbijeenp.e.-toepassing. Ookdit jaarbleekdat p.e.-toepassing eneenherhaling vaneen10-14-cm
hooggewasmetlage doseringen vandiuron,monuron ensimazinverantwoord wasen
nodigbleek inverband met een afdoende bestrijding vanhet onkruid.
4.Wortelen
Opeenhumeuze zandgrond teHorst gafeengroot aantalmiddelen bijeenp.e.toepassing omstreeks eindmeieenzeer slechteherbicidewerking. Zeerwaarschijnlijkbeïnvloedde de droogte dewerkingvandemiddelennadelig.Met'enigenieuwe
ureumderivaten Gesagard Q25enCiba 3C95werdenechter goede resultatenbereikt.
Eénvandeureumderivaten gafechter eennadelige invloed.Nadeopkomstvanhet
gewas gavenprometryn,solan enselectieve olieeengoed effect.
Bijeenovereenkomstige proef teGilzezijn indezomer ondervochtiger omstandighedenveelbetere resultatenbereikt.Bijdep.e.-behandelingengaven enige
nieuweureumderivaten enpropazinhetbesteresultaat.Ciba3095nad eennadelige
invloed. Chloor-IPC,Gesagard Q25enamibenhadden onvoldoende effect opkruiskruid enprometryn tegen tuintjesgras.Nadeopkomstvanhetgewas enhet onkruid
gaf Ciba1983eengoed resultaat,behalve optuintjesgras.
5.Selderij
Bijeenvergelijkingvaneenaantalmiddelen opgrond met25$humusvoldeden
allep.e.-toepassingen quaproduktbeter dantoepassingenmet ShellWenLinoron
nade opkomst.Vande-indehandel zijndemiddelenvoldeed propazin1kg/hazeergoed..Enigenieuwemiddelenbiedenperspectieven.DeherbicidewerkingvanchloorIPCwasmatig.

;

•
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36. Kroten
Opgrond met15$humus gaf bijeenp.e.-toepassing eengroot aantal middelen
geenzichtbaar nadelige invloed.Eentoepassingmet enigenieuwe "bieten"middelenna
deopkomst veroorzaakte bladbeschadiging.
7. Augurken
Opeenhumeuzezandgrond veroorzaakte simazinbijeentoepassing overjongeplanten
eenzodanige groeiremmingdatde oogstperiode belangrijkwerdverlaat.
8.Zaadteelt
Bijspinazie opeenperceelmet2i$humus gavenbijeenp.e.-toepassing vooral
endothal,Tribetol enHS119eennadelige invloed.TrixabonenIPCwerdengoed verdragen.
Bij2-4 echteblaadjes vangewas enonkruidengavenHS92enHS119eengoed effect
oponkruiden,vooral opwitte ganzevoet,zonder dathetgewashiervanzichtbaar nadelen
ondervond.
Bijbloemkoolbleekdit jaar simazindevoorkeur tehebbenbovenamibenbijeen
toepassing kortnauitplanten.
9. Kruidenteelt
BijMenthaviridis opeenhumeuze zandgrond gavenp.e.-toepassingen vaneengroot
aantalmiddelenbijdeIeoogst10-15$opbrengstreductie, alleeneennieuwureumderivaat
(H2747)deed ditniet.Herhaalde toepassingen nadeIeoogstmet diverse produktenvertoonden eennadelige invloed bijde2e oogst.Hetmiddel Ciba1983maaktehieropeen
uitzondering. Over 'tgehele seizoenbezien gavenp.e.-toepassingen van simazin0,5kg/ha,
H2747, H2810enCiba1983debesteresultatenquaproduktie.Debesteherbicidewerking
gavenH2747endluron.
OpeenperceelmetMenthapiperitawasdegroeimatig enongelijk,zodatgeenconclusieskunnenwordengetrokkenvandiverse p.e.-toepassingen.BijAngelicagavendiverse
middelen eenafdoende bestrijdingvanhetonkruid, zonder dathetgewaszichtbaarnadeligwerd beïnvloed.
Opeengrond met15$humusbleekdatbijDigitalislanataeentoepassingvansimazin
0,4kg/havóór hetuitplanten geennadelengaf.Ditwas ookhetgeval nahetuitplantenmetsimazin 0,25 kg/ha enchloor-IPC1,6 kg/ha.Hogere.doseringennahetuitplantengavenschade.
Onzeervaring in1961 datViola arvensis t.o.v.Ciba1983eenbehoorlijke tolerantie
bezit bleek inproevenvanhet I.V.T.ooktegeldenvoorhetcultuurgewasViolatricolor.
10. Fruitteelt
De proeven insamenwerkingmethet I.T.T.werdenvoortgezet.De in1961reedswaargenomenbeschadigingbijperennaeentoepassingvanfenac+ amitrolbleefditjaarnog
sterk aanhouden.
De inI962uitgevoerde toepassingenmet diversemiddelen bijappel enpeergaven
eengoed effect engeenbeschadiging.
Bestede tijd:
D.vanStaalduine:225dagen
Techn.Dienst
: 75mandagen
Plan1963

••

A.Veldonderzoek
1. Aardbeien
1.1 Bijeenjarige teeltenwordt de invloed nagegaanvandiversemiddelenopverschillende
tijdstippen
1.2 Insamenwerkingmet het I.V.T.wordt nagegaan ofbijverschillende rassenverschil in
gevoeligheid bestaatvoor simazinenofde invloed vandeplantdatumhierbijvanbelang is.
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- 41.3 Nagaanofgrondbewerking bijgebruikvanonkruidbestrijdingsmiddelenalofniet
noodzakelijk is
1.4 Vergelijking tussen vloeibare engranulaire vormenbijrijenbehandelingen
Groenteteelt
2.1 Inaansluiting opderesultatenvanvoorgaande jarenuitgebreide proevenbij
wortelen,bonenenkroten
2.2 Onderzoekbijaugurken,selderijenpeterselie
2.3 Nagaanofde teeltwijze engrondbewerking invloed uitoefenen opdeherbicide
werking enproduktie bijwortelen
3.Asperges
3.1Voortzetting enuitbreidingvande in1961 aangevangen proeven ter bestrijding
vanoverblijvendegrassen opproduktievelden
3.2Vergelijking vaneenaantalmiddelen entoepassingsmethoden bijeenjarige planten
3.3Voortzetting vande in1962 aangevangenproef
4.Krulden (insamenwerkingmetI.V.T.)
4.1Voortzettingvandeproeven inmunt enDigitalis lanata
4.2 Oriënterende proevenbijandere kruidengewassen
5.Zaadteelt
Voortzettingvandeproevenbijdiverse gewassen o.a. spinazie entomaat
6.Fruitteelt •

-

•

6.1Voortzettingvande lopende proeven
6.2 Insamenwerkingmet het ProefstationvoordeFruitteelt indevolle grond wordt
begonnenaanlangjarige proevenwaarbijverschillende methodenvanonkruldbestrijdingenmiddelenwordenvergeleken
Benodigde tijd:
D'.vanStaalduine:225dagen
Techn.Dienst
: 90mandagen
B.Kas-enlaboratoriumonderzoek

...

Verslag1962:
Inverband met eenverblijfvan4fmaand indeVerenigde Statengedurende hetvoorjaarendezomer zijn indezeverslagperiode geenproefnemingen uitgevoerd.V/elwerd
medewerkingverleend aande samenstellingvandeTuinbouwgids1963,het symposium:over
chemische onkruidbestrijding indetuinbouw bijgelegenheid vanhetl6e Internationale
TuinbouwkundigCongres teBrussel ende cursus chemische onkruidbestrijdingvanhet
RijkstuinbouwconsulentschapvoorZiektebestrijdingsaangelegenheden.
Bestede tijd:
dr.ir. J.L.P. vanOorschot (onderzoeker):20dagen
PlanI963:
De tenemenproevenover fysiologische resistentie vantuinbouwgewassen tegenonkruidbestrijdingsmiddelenzullen samenvallenmetdievanproject nr.365,2 (invloedvan chemische
middelen opdegroeivanplanten)endaaronderwórdengerapporteerd.
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II,Afd. Onkruidbestrijding
Project nr, 565.Laboratoriumonderzoek over deInvloedvan chemischemiddelen opdegroei.
1, Penetratie envervoervan onkruidbestrijdingsmiddelen ingewassenenoverblijvendeonkruiden
Verslag1962:
De inl96l aangevangen proevenoverdeinvloed vanamraoniumthiocyanaatopdewerking
vanamitrolwerdentendeleherhaald envoortgezet.Bijstambonenwerd geconstateerd,dat
NH-thiocyanaatdekorte tijd nadebespuiting optredende necrosevanbehandelde bladeren
tegengaat,verder dedoor amitroloptredende chloroseinnadebespuitinggevormde organen
bevordert.Dit zouopeen-bevorderingvanamitrol-transportkunnenwijzen.'Heteffect
blijkt afhankelijk tezijnvandeonderlingeverhoudingvanamitrol enNH-thiocyanaat in
debehandelingsvloeistof enverdervandegebruiktedosering.
Ookbijanderegewassen (haver,gerst,maïs)blijktditversterkende effectvanNH^thiocyanaat opamitrol-effect totuitingtekomenineenverlagingvandeproduktiebinnen
deproefduur.
Deresultatenvanhetonderzoekworden thans samengevat,ookinverband met dewenselijkheid van contactmet soortgelijk onderzoek inhetbuitenland.
Doorvelerlei anderewerkzaamheden kondendeproevenmetandere C1^-herbicidennog
niet aangevangenworden.
Bestedetijdi
dr.ir.W.vanderZweep (onderzoeker):105dagen
Hoofdassistent A,Reisier
:200dagen
Plan1963;

1, Beè'indiging bouw droogvriesapparatuur TOOTgehele planten.
2 . Transportstudies met dalapon-C 1 ^, amitrol-C l ! + en Ciba 1983-C 1 \
Benodigdetijd:
Onderzoeker: 90dagen
Assistent :175dagen
2.DeInvloedvanchemischemiddelenopdegroeivanplanten
Verslag1962:
Daartoe instaatgesteld dooreenstudiebeurs vandeW.K,Kellogg Foundation,werd
van17maart tot^augustus 1962 eenstudiereis gemaakt naardeVerenigde Staten.Eris
gedurende2?maand experimenteelwerkverricht inBeltsvilLe (Maryland),terwijldaarna
bezoeken aanverschillende onderzoekinstellingen inhetnoordoosten vandeVerenigde
StatenenCanadawerdengebracht.Deervaringen zijnsamengevat ineenverslagaande
W.K.KelloggFoundation.
Gedurende de periode inBeltsville isinsamenwerkingmetdr.J.L.Hilton (Crops
ProtectionResearchBranch)onderzoekverricht overdewerkingswijze vanherbicidenuit
degroepvantrichloorazijnzuur en2,2-dichloorpropionzuur.Dezeremmendeenzymatische
synthese vanpantotheenzuur dooreenvandebouwstoffendaarvan,pantoineauur,vanhet
enzymcomplex teverdringen.Methetgeïsoleerdeenzymsysteemwerd de invloed vanchlooratomenaandeze alifatische carbonzurenopderemmingvandesynthesevan pantotheenzuur
onderzocht,terwijl daarnaast groeiende culturenvahEscherichia coliinhetonderzoek.
werdenbetrokken.Deresultaten zullenwordengepubliceerd inArchives ofBiochemistry
andBiophysics.
Deaanwezigheid ende plaats vaneenofmeer chlooratomenblijktdeaard vande
remmingtebeïnvloeden.Azijnzuur enpropionzuur,evenalsdeverwanteverbindingendie
ontstaanbijinvoeringvanéén chlooratoomaanhet eindstandige koolstofatoom,blijken
'i-alanlne (deanderebouwstofvanpantotheenzuur)vanhetenzymcomplex teverdringen.
Wordt echter eenchlooratoom.aaneenmiddenstandigkoolstofatoom aangebracht (zoalsin
2-chloorpropionzuur)ofwordenmeerdere chlooratomen ingevoerd (zoalsbijdichloorazijnzuur,trichloorazijnzuur,2,2-dichloorpropionzuur en2,2,3-trichloorpropionzuur)dan
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leidt dit totverdringingvanpantoinezuur vanhet enzymcomplex.Terwijlbijdeeerste
groep (interactie metn-alanine)de invoering vaneenchlooratoomderemming'vande
synthese vanpantotheenzuur vermindert,neemt indetweede groep (interactiemetpantoinezuur)deremming'toemethet aantal chlooratomen.Deresultatenvanproevenmetgroeiende•
culturenvanE. coliblekenniet geheel inovereenstemming tezijnmet dievanhetonderzoekmethet geïsoleerde enzymsysteem; blijkbaar spelen daarbijnogandere factoreneen
' •

rol.

Hetonderzoekteam vande Crops ProtectionResearchBranchteBeltsville bood een
goedemogelijkheid voorhetleggen,vancontactenmet onderzoekers,die fysiologisch
onderzoek overherbicidenverrichten.Tijdens bezoeken aanverschillende andereonderzoekinstellingen kondendezewordenuitgebreid.Daarbijwerden o.a.bezoeken gebracht
teRaleigh (U.C.),Lafayette (Ind.),Ames (Iowa),Madison (Wise), Ithaca (N.Y.)en
London (Ontario,Canada), terwijl ooklaboratoria vanenkele firmafs vanherbiciden
werdenbezocht.De ontwikkelingen opfysiologisch enbiochemisch terreinkondenverder
wordengevolgd doordedeelname aaneenGordonResearch Conference waaropdewerking
van,herbicideninde plantwerd besproken.
Deproeven over deinvloed vanenkeleherbiciden opdefotosynthese vanverschillendeplantesoortenwerdenvoortgezet.Doorhetkweken invoedingsoplossing wordenzowel
de factor grond alsbewortelingsverschillen tussenplantesoorten uitgeschakeld enkunnen,
de selectieve,eigenschappenworden getoetst opfysiologisch niveau.Voorherbicidendie
de fotosynthese (ofademhaling)vanplantenbeïnvloedenishet proeftechnisch aantrekken
lijker omdezeprocessen als zodanig temetenenteregistreren dantewerkenmetdrogestofopbrengsten,waarbijdelengte vande proefduur hetresultaat sterkkanbeïnvloeden.
Naast dereedseerder verkregenaanwijzingen datmaïs simazinenweegbreemonuron
kaninactiveren naopnameviadewortels,werden soortgelijke aanwijzingenverkregen'
voor suikerbieten tenaanzienvanN-cyclooctyl,N-dimethylureum(OMÜ)en1-fenyl-^-amino5-chloor-pyridazon-6 (PCA),voor straatgras tenaanzienvanN-(3-chloor-4--methylfenyl)-2-methylpatfanamide (Solan)envooruientenaanzienvaneenexperimenteel produktvanCibaA.G.
Ookbijplantesoorten,waarbijgeenaanduidingen over inactiverlngwerdengevonden,
blekennatoediening aanhetwortelmilieuverschillen ingevoeligheid optetreden,die.
metdeveldwaarnemingen ingoede overeenstemming zijn.Zowasde fotosynthese vanaardbeienenaspergesminder gevoeligvoor simazindandievanwitlof,wortelen,komkommer,
bietenenbonen.Doorverschillende herbiciden,die inhetveld bruikbaar zijnvooronkruidbestrljding inwortelen,werd defotosynthese vanwortelen natoediening'äande
voedingsoplossing niet ofnauwelijks geremd.Voor andere -hiervanchemischweinigafwijkende -produktenblijkt defotosynthesevanwortelen zeergevoeligte zijn.Dein
deze proevengevondenverschillenkunnenuiteraard ookveroorzaakt wordendoorverschilleninwortelopname vandeplanten.
:
Inaansluiting opdegesubstitueerde ureumverbindingen,triazinen en acylaniliden
blekenookenkele andere typenvanverbindingenbijconcentraties inde ordevan10"-'M
indevoedingsoplossing defotosynthese vanplanten teremmen.Zeeractief inditopzicht
waren diquat en3-isopropyl;-5-kroom-6-methyluracll,terwijl ook1-fenyl-^-amino-J-chloorpyridazon-6 (PCA)remmingvande fotosyntheseveroorzaakt.
Defotosynthesevanbonenbleekookzeergevoeligvoorbladbespuitingenmetdiquat.
Zelfshoeveelheden dieovereenkomenmet eendoseringvan5gramdiquatperhaverlaagden
defotosynthesesnelheid•tot dehelft.Hierbijkwamen geenverschillen totuiting tussen
toepassingen inlicht endonker,eenfactorwelkevolgens andere gegevens dewerkzaamheid
kanbeïnvloeden.
'
Bestede tijd:
dr.ir.J.L.P.:vanOorschot (.onderzoeker):100dagen (V.S.)
100 dagen (Wageningen)
M. Beltcsna
: 75 dagen

.

.

.

Plan 1963:.
Debestuderingvandeselectieve beïnvloedingvandefotosynthese vanverschillende plantasóórten zalwordenvoortgezet enafgerond.Daarnaast zalde invloed vanklimaatsomstanéighedenzoalslichtintensiteit, temperatuur enluchtvochtigheid opderemmingvanfotosynthese enverdampingworden'nagegaan.
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Benodigde tijd:
dr.ir.J.L.P.vanOorschot(onderzoeker):225dagen
M.Belksma
: 75dagen
5.Bestudering vandefytociditeltvanherbiciden indedampfase envanfactorendiehierinvloed opuitoefenen
Verslag1962:
Overditonderwerpwerd inhetverslagjaargeenonderzoekverricht.
Plan1963a
Bestuderingvanmethodieken voor onderzoekvandefytociditeltvanherbiciden inde
dampfase.
Benodigdetijd:
dr.Ir.W.vander Zweep (onderzoeker):15dagen
Assistent
: -dagen
U-. Deinteractie tussenbestrijdingsmiddelen,grond enwater
Hiervoorwordtverwezennaarverslag projectnr.36M-.OnkruidbestrljdlngInenlangs
watergangen enoponbeteelde terreinen.
Plan1963:
1.Eenproefserie,welkemeer inzichtbeoogt tegevenindeproblematiekvanderestenvan
herbiciden indegronden,zalwordenvervolgd.
2.Bijdetoepassing vanherbiciden inwatergangen zalhetgedragvandiquat enparaquat
verderwordenbestudeerd.De In1962verkregengegevens overgroeistoffenenamltrolzullen
geverifieerd worden.Verder zalspeciaal hetgedragvandalapon Inslootwater gevolgdworden.
Benodigde tijd:
dr.ir.W.vander Zweep (onderzoeker)
Hoofdassistent
W.Hardeman (heleproject)

15dagen
25dagen
240dagen

11,2
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr.353.Grondbewerkingenonkruidbestrijding.
Verslag1962:
Vanhetgrondbewerkingsproefvelo opproefboerderlj "DeBouwing"werdennadeaardappeloogst van1961alledriede objectengelijkelijkbewerktvoorhet inzaaienvanwintertarwe.
Hiervanwerd eengoede oogstverkregen zonder noemenswaardig verschil tussendeobjecten,
waarvan alsgebruikelijkproefveldjes werden geoogst.Bijdebewerking opwintervoor werden
nu, 6jaar nahetbeginvandeze proef zonder herhalingen,deobjecten "normaal ploegen"en
"spltmachine"omgewisseld.Wanneer
indekomende jarendeaardappel-enbietenoogstenna
op"wintervoor11brengenmet despitmachinewederombeter zijndannanormaal ploegenopongeveer
gelijke diepte,zoals dat totnutoehetgevalwas,danmogenwijhieraaneenreële betekenis
toekennen.Nubestaat nogdekans,datdebetereresultatennahet spittenaangrondverschilienmoetenwordentoegeschreven.
Ookvanhetgrondbewerkingsproefvela teHoogSoerenwerd in1962wintergraan enwelwinterrogge geoogst,waaraan in1961degebruikelijke ondiepe najaarsgrondbewerkingwasvoorafgegaan.Ookhierhaddendedrie objecten dusdezelfdebehandeling ondergaan. Proefoogsten
werdenhierniet genomen.Deproefzalwordenvoortgezetmetdedriesteeds toegepastebewerkingen,elkinduplo,namelijk normaal ploegen,schijfploegen enwoeleggen.
Bestede tijd:
dr. H.G. vanderWeij (onderzoeker):25dagen
Assistent
:25dagen
Plan1963:
Voortzetting vandeproeven teRandwijk enHoogSoeren.
Benodigde tijd;
Onderzoeker:25dagen
Assistent :25dagen
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II. Afd.Onkruidbestrijding
Projectnr. 364. Onkruidbestrijding inenlangs,watergangenenoponbeteelde terreinen. ..
Verslag1962:
Algemeen
Zeerveel aandachtwerd besteed aandebestrijdingvanondergedokenwaterplantenmetde
middelen diquat enparaquat.Met dezedipyridylium-verbindlngenwerdenreeds indezomervan
I96Iinenkeleproevenbijzonder gunstigeresultatenbereikt vaneenenkelebespuitingtegen
ondergedoken éndrijvende énbovendewaterspiegel uitgroeiende slootplanten.
Methieropaansluitende proevenwerd reedsvroeg inhetvoorjaar begonnen.Debespuitingen
voorhalfjunigavenechter zeeronbevredigenderesultaten.Diquat enparaquat schijnen
slechtsgoed tewerkenopplanten,diereeds,flinkzijnuitgegroeid enzichineenactief
stadiumvanontwikkelingbevinden.
Ooklater indet'i'Jdwarende proefresultaten i.h.a. minder frappantdanin1962,en
veleproeven,vooralvanenkeleRijkslandbouwconsulentschappenmislukten,naar ikmeente
mogen aannemendooronvoorziene stromingvanhet alsabsoluut stilstaand beschouwdewater.
Ditwasvrijwel altijd hetgeval bijeenbespoten slootlengtevan25-50meter.Daarom hebben
wij inlatereproevenper objectbijvoorkeur 300m bespoten,endeze proevenzijnzonder
uitzondering geslaagd.
Veel tijd nam ookhet onderzoeknaarhetverdwijnen vanherbiciden inslootwater.Het
werd verricht voor amltrol,2,4-Denparaquat,maar nognietvoordalapon,omdatwijdaarvoor
niet overeenvoldoende gevoelige ensnelle analysemethode beschikten.Amitrolbleekbuitengewoonpersistent tezijn inslootwater en2,4-Dmaarweinigminder persistent.Daarentegen
bleekparaquat zeer snel teverdwijnen.
Desamenwerkingmet andere instituteneninstantiesbijhetonderzoek overdeInvloed
vanherbiciden opdelevensgemeenschappen inslootwater werdenvoortgezet.Hetwerkvanhet
R.I.V.0,N. (Rijksinstituut voorVeldbiologisch Onderzoek inde Natuur)enhetR.I.Z.A. (Rijksinstituut voorZuiveringvanAfvalwater)werd echtervoorzover nodigovergenomendoorde
Visserij-Inspectie teUtrecht',diebehalve devissenookzoveelmogelijk andereorganismen,
dieuiteindelijk voordevisstand vanbelangzijn,inhaar onderzoekbetrok.Voor deO.V.B.
(Organisatie totBevorderingderBinnenvisserij)werden enkele proeven invisvijversgenomen.
HetR.I.V.0. (Rijksinstituut voorVisserijOnderzoek)verrichtteonderzoek overde toxiciteit
vanherbiciden opvissenenvisvoedselorganismen inhet laboratorium.
Zeer intensiefwasdesamenwerkingmet de AfdelingVegetatiekundevanonsinstituut,
waarvan deheerHoogers deverandering indeslootvegètatiebestudeerde alsgevolgvanbehandelingenmet herbiciden.Dit onderzoek,datpas aanhet eind van1963goed totzijnrecht zal
komen,omvat zowelhogere planten alsalgen.
Wat internationale samenwerkingbetreftvalt eenbijeenkomst teBrussel tevermeldenvan
hetCommittee forAquaticWeed ControlvandeEuropeanWeed ResearchCouncil ineindaugustus,
waarvoor dooronseenexcursiewerd georganiseerd naarhetWaterschapdeMaaskant.Hierwerden
voor een internationaal gezelschapmogelijkhedenennieuwe ontwikkelingen vanhetonderhoud van
watergangengetocnd,zowelwat slootreinigings- enonderhoudsmachines alswat chemischeonkruidbestrijdingbetreft.Verder trad schrijver dezes opalsdocent opeen "Post-Graduate Course
onLand Drainage",georganiseerd doorhet'Internationaal Instituut voor Cultuurtechnieken
Landaanwinning.
1, Paraquat endiquat tegenliesgrasenriet
InI961kondenliesgras eneenaantal breedbladige bovenhetwateruitgroeiendeslootplanten ineenenkele proefWordengedood door één bespuitingmet2kg/haparaquat ofdiquat
inaugustus.
Eenzelfdebespuiting op15september1961gafooknogeengoede,hoewel nietvolkomen
bestrijding; er trad ietshergroei opinjuni1962.Heteffect leekhier ietsachtertestaanbijperha15kgdalarponenbij8kgamitrol indevormvan321Weedazol-TL,dusin
deformuleringmet ammoniumthiocyanaat.
Ineenlogaritmische bespuitingsproef,bespoten op6oktober1962stond paraquat in
juniI962nogmeer achterbijdalapon enWeedazol-TL.Opvallend wasechterdathetzeer
snelle,hoewel dusnietgeheel afdoende effect zeerweinigdoordedoseringbeïnvloed werd;
hetwas inJuniI962bij0,35 kg/hanauwelijksminder danbij3,5kg/ha.
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-2Ineendeelvande op15september 1961gespoten proef stond yeelriet.Datwerd
met2kg/ha paraquat onvoldoende bestreden:ertraden injuni1962symptomen opaan
jongeloten,diewelwat opamitr.olschadeleken.Hetzelfdewerd waargenomenvoorgele
lisenscherpe zegge,twee plantesoor'sendie toenalmin ofmeer inherfsttoestand verkeerden,netalshetriet enintegenstelling tothetllesgras.
Indeproevenvan15september en6oktober 1961werden ooknog combinaties van
dalapon,amitrol endalapon+ amitrolmet paraquat opgenomen.De toevoeging vanparaquat
bleekhier geenverbetering tegevenenparaquat alleenwerkte zeker nietminderdan
de combinatiesermee.
Op29mei1962werd opeenliesgrassloot eenproefgespotenmet als objectenin
kg/ha10en15dalapon,ten8amitrol,10dalapon+2amitrol en0,8 en1,6 paraquat,
alles Induplo.Blad en'stengelswerdendoordeparaquat inenkele dagengedood,maar
reedsnadriewekenbegonerhergroei optetredenenna3maanden kondendeparaquatobjectennietmeervan "onbehandeld"worden onderscheiden.Eenander extreemvormden
de objectenmet dalapon,waar na38dagennogweinig aantezienwas,na tweemaanden
duidelijke symptomenwarenopgetreden enwaar eerst na3maanden allebladeren enstengels
doodwaren.Deamitrol-objeetenreageerden'goed na3weken,maar vertoondenherstelna
2maanden enwarenna 3maandenweer geheel groen.Dalapon+ amitrolwerkte snelleren
beterdanamitrol alleen,veelsneliermaarminder goed dandalaponalleen.
Dezewaarnemingen betreffen éénvandebeideherhalingen.De anderewerd namelijk
mètde tussenliggende controleperceeltjesna 38dagenbespotenmet perha0,4 kgparaquat.Dit gafmetdeeerstebespuitingmet paraquat samen (0,8of1,6 kg/ha)eenbijna
volmaakte'bestrijding,die echterwaarschijnlijknogbeter zouzijngeweest alsdetweede
bespuiting na.30inplaatsvanna38dagenwasuitgevoerd. Het juiste stadium hiervoor
zalwelliggenbijdat stadiumvandehergroei,waaropdereserves inde ondergrondse
delen zijnuitgeput enernogweinigherstel Isopgetreden.
Hetbegineffectvandie O,1)-kg/ha paraquatwas overigens opalle objecten enhet
tevorennognietbehandelde gelijk:overal stierven enverdroogdenbinnenenkele dagen
allebladeren enstengels.Behalve inde paraquat-objecten trad erechter uiteindelijk
weer eensterke'hergroei op,welkeheteffectvandeeerstebespuitingen sterkverminderde enbijdalapon en "onbehandeld" zelfs praktisch teniet deed!
Met10en15kg/hadalapon zondernabehandelingwarenerdusna 3maanden alleen
nogmaardodebladerenenstengels;metdenabehandelingmet0,4kg/haparaquat na38
dagenwasernadriemaanden eenvrijwelvolledigherstel!
Dit effectvandebespui'tingvanlevend blad methethier als snelverbranding'smiddelwerkendeparaquatkomtovereenmetdatvanmaaienvoordatblad enstengelsna
eenbespuitingmet dalaponzijnverdroogd.
Het isopditmoment nogniet zeker ofvoor debestrijding vanliesgras enriet
éénbespuitingmet paraquat inhet gevoelige stadium altijd voldoende i's.Hierover zijn
thans proevengaande,waarindiquat enparaquat met'de "oude"middelenwordenvergeleken
enwaarinbovendienhet effect vanuitvloeier opdewerkingvanparaquatwordtnagegaan.
Doorde fabrikant wordt aandezeuitvloeier veelwaarde toegekend voor toepassingenvan
paraquat tegen "land'grassen.
.Menkanzichafvragen ofnaeeneerste,vroege bespuitingmet (eventueel eenlage
dosering)paraquat detweedebespuitingmet (eventueel ookeenlage dosering)dalapon
kangeschieden.Dezekwestiekomt in1963aandeorde.
2. Paraquat endiquat tegenkrabbescheer
Paraquat endiquat blekenuitstekendemiddelen tezijntegenkrabbescheer. Perha
0,8 kgvaneenvandezemiddelendeed ineenproefeenbijna gesloten.dekbinnenenkele
dagengeheel afsterven,enhergroei trad erniet op.Indezelfde proefwerkte2kg/ha
MCPAof2,4-Daminezout veel langzamer enslecht.In1958, '59en '60werktentweebespuitingenmet dezemiddelenendoseringen,uitstekend;debestrijding faalde echter in
I96I.
Paraquat endiquatwerken opkrabbescheer ookviahetwater.Erbehoeft dusnietmetde
bestrijding teworden gewacht tot derosetten,diehunontwikkeling opdeslootbodembeginnenmetvoldoendeblad bovendewaterspiegel uitsteken.Ditbleekuit eenproefin
eenslootmetslechtshier endaarkrabbescheer enverder allerleiondergedokenplanten.
Diewerd bespotenmet 6uit spuitdoppen zonder "toiletjes",direct diep inhetwater
spuitende felle straaltjes;dosering per ha1,6 kgparaquat.Bijeengeschatte gemid-
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- 3delde slootdieptevan80cmkomtditneer opeen concentratie van0,2 ppm.Inlaboratoriumproevenwasditvoldoende voorhetbestrijden vandemeesteondergedokenwaterplanten,al
wasvoor sommigeeenherbehandeling nodig.
Indebetrokken slootwerd krabbescheer goed bestredenenwerd eengoed effectverkregenopondergedoken soorten,alvertoondenfonteinkruidenenhoornblad naenigetijd toch
weerwathergroei.
Wijhebben eenproefvanhetRijkslandbouwconsulentschapUtrecht gezien,waarinper
ha4kgfenackrabbescheer uitstekend bestreed en4kgMCPAof2,4-D faalde.Wijzullen
ditmiddeluiteraard in1963inonsonderzoekbetrekken,ooktegen andere slootplanten.
3.Bestrijdingvangemengdevegetaties vanondergedoken endrijvende waterplanten
Voor debestrijdingvanondergedoken endrijvendewaterplanten,waartegen eerdergeen
inNederland bruikbare herbicidenwarengevonden,zijnparaquat endiquatbijzonder veelbelovendemiddelen.InI962werdenerinveleproevenuitstekende resultatenmeebereikt.
Diquatwerkt iets sneller.Demeeste getoetste soortenzijn echtergevoeliger voorparaquat,
.andere evengevoelig.Eengroteregevoeligheid voordiquat zijnwijnogniettegengekomen.
Omdezeredenwasonsonderzoekgeconcentreerd opparaquat.
Reedsvroeg inhet jaarwerden erproeven ingezetmet paraquat ensomsookmetdiquat.
Bespuitingenvóórhalf junifaaldenechter ofgavenmaar povereresultaten.Slechtsflink
uitgegroeide planten ineenactief stadium vanontwikkeling kunnennaarhet schijnt goedmet
dezemiddelen,wordenbestreden.Dat ligtduswel heel anders dandebestrijdingswijzemet
korrels vangroeistoffen,waarmee indeVerenigde Statengoede resultatenwordenbereikt,
zijhetmetextreem hoge doseringen (20-30kgzuurequivalent perha).Diewordennamelijk
bijvoorkeurzeervroeg inhet jaargestrooid omdeplantengroeireedsbijdeeerstevoorjaarsontwikkeling tebestrijden.Metdezemethode is inEuropa slechtsbijuitzondering
eengunstigresultaat bereikt. Ookin1962was deuitkomstvanonzevele proevenmetgroeistofkorrels negatief.Slechts ineenenkeleproefvanhet Rijkslandbouwconsulentschap
Utrecht zagenwijenigpositiefresultaat.Gezienhetslechts zeerlangzaamverdwijnenvan
groeistoffenuitslootwater (ziepunt 6)enhetgevaarvanuitermatelageconcentraties in
gletwaterenbespuitingsvloeistoffenvoor fruitbomen entuinbouwgewassenmoethet gebruik
vangroeistofkorrelsmede inverband metdedaarbijnodigedoseringenvoor Nederland als
uitgeslotenwordenbeschouwd.
Inonzeproeventegen ondergedokenwaterplanten,dienahalf juniwerdengespoten,was
hetresultaat steeds positief.Negatieveresultatenvan soortgelijke proevenvanRijkslandbouwconsulentschappen menenwijtemogentoeschrijven aanverstoringdooronvoorzienewaterbeweging.Daaromwerdenvoor onzelatereproeven zoveelmogelijkdoodlopende slotenuitgezocht enwerd erperobjectbijvoorkeur 300meterslootlengtebespoten.Bijdeçonsulentschapsproeven'wasmetnegatiefresultaat debespoten slootlengtemeestalmaar25of50m
perobject.
Fonteinkruidenwerden inhet algemeennietvolledig"bestredendooréénbespuitingmet
paraquat.Gewoonlijk stierfdaardoorwélhet aanwezigeblad maar trad erlater hergroeiop.
Dit.althanswashetgevalnanormaal spuitenbovendesloot.Het ismogelijk,daterbij
direct diep indesloot spuitenbctei2resultaten zijntebereiken,doordat danhetblad
opgrotere diepte aaneenhogereherbicide-concentratiewordt blootgesteld.Ditmoetnog
naderworden onderzocht. Hetzalookvandebegroeiing endoorgroeiingvandesloot afhangen
ofergemakkelijkdirect totop'devolle dieptekanwordengespoten.Isditnietmogelijk,
dankanereerst eennormalebespuitingwordenuitgevoerd opdedichtebegroeiing aanen
bovendeoppervlakte,enalsdienaenkeleweken dood envergaan iseentweede bespuiting
diep indesloot.
Nietalleondergedokenwaterplantenblekenevengevoeligvoorparaquat.Hetminstgevoeligonderdehogereplantenwarentot nutoesterrekroos enwaterviolier. Geenenkel
resultaatwerd gezienvanslootbespuitingenmetparaquat endiquat opdraadalgen enkranswier omwelker.edenisonzeker.
Wijvonden inlaboratoriumproeven eninkleine vijvers eenhoge gevoeligheid vanalgen
voorureumderivaten,dehoogste totnutoevoordiuron.Metdezeenanderemiddelenzalhet
onderzoek tegenalgengroeiwordenvoortgezet.Denoodzaakvanbestrijding vanhogere enlagereplantesoortèn,die paraquat zouden
weerstaan,zaltoenemen alsdezemiddelen inde
praktijkwordengebruikt,omdat anders deontwikkeling vaneenhiertegenresistenteondergedoken floravalt tevrezen.
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- 44.Hetgelijktijdig bestrijdenvan slootplantenboven enonderwater
Reeds inI961wasgebleken dat ditmogelijk isdoormet paraquat endiquatboven
de'sloottespuiten.Het geraakte,bovenhetwateruitstekende enhetdrijvendeblad
isdangewoonlijk naenkele dagendood.Het effect opondergedoken blad van inhet
water opgelostherbicide komt eerst later totuiting.
Erkanzóveel drijvend enbovendeoppervlakteuitstekend blad zijn,ofdedoorgroeiingvandebovenstewaterlaagkan20dichtwezen,dat hieronder maarheelweinig
spuitmiddel kandoordringen.Toch isookdaar eenzekere concentratie nodigvoordebestrijdingvandaar aanwezige submersen.Omdie tebereikenmoet dushetherbicide direct
naardediepere lagenwordengespoten.Bijeenniet tedichte oppervlaktebegroeiing en
doorgroeiingvandebovenlaag kunnengoederesultatenwordenbereiktmethetgebruikelijke spuitboompje zónder toiletjes indespuitdoppen. Iederedopspuitdaneenfelle
straal inplaatsvaneenkegel fijnedruppels.
Eenanderemethode,diemeer inaanmerkingkomt voordicht doorgroeide en/ofdiepere sloten ismet eenspuitgeweer desmalste (dus felste)straal onderdehoogste druk
zigzagsgewijzedóórde sloot tebewegen.Zowerdenuitstekende resultatenbereikt tegen
waterpest ineendaarmee dicht doorgroeide,vrijdiepe slootbijeen-spüitdruk van40ato.
Eendrukvan20atowerkteminder goed,en10atobeslist onvoldoende.
Erwerd reeds opgemerkt,dat erzowel tegendevegetatie bovenalstegendieonder
de oppervlakte gewoonlijk optweebehandelingen moetwordengerekend.Deeerstebespuitingzaldan inderegelmetuitsluitend volledige spuitdoppenkunnenwordenuitgevoerd,
detweede eventueel met alleofwel eendeelvandedoppenzonder toiletjes.
Hoe eronderverschillende omstandigheden voor eenrationeel slootonderhoud hetbeste
met paraquat eneventueel diquat kanwordengespotenvalt nogniet tezeggen.Dooréén
bespuitingwerd in1962 ingeenenkel geval het schonen,hetzijmethandkracht hetzij
metmachines,geheel overbodig,maarwel kondehiervoor nodige arbeid totminderdan
eenkwartworden teruggebracht.Dit isreeds zeerbelangrijk,vooral alsdevegetatie,
die in1962met succesmetparaquat bestredenwerd,niet in1963door eenmoeilijker
tebestrijdenvegetatiewordt vervangen.Misschien isdekans daaropgroterbijeen
volledige bestrijding danbijeen9°£>-bestrijdingenzaldaarom de praktijkmetdie
90^-bestrijding noghetmeeste gebaat zijn. Opdit soortvragenkaneerstveelpraktijkervaringeenantwoord geven.
5.Gekorreldeherbiciden Insloten
Onder punt 3werd reedsvermeld,dat alonze proevenmet gekorrelde groelstoffen
opbodeussvanwaterhoudende slotenslechtsnegatieve resultatengaven.
Hieraankannogworden toegevoegd,dat ookdiuron-korrels,toegepast ineendeel
'vaneenvoordehengelsport gebruikt viswater,geenenkel effect sorteerden.
6.Hetverdwijnenvanherbicidenuit slootwater
Ineengroot aantal proevenwerd de snelheid bestudeerd,waarmee amltrol,2,4-D
enparaquat uit daarmeebespoten slotenverdwenen.Voordalaponwas datnognietmogelijk,omdatwijhiervoor noggeenvoldoende nauwkeurige ensnelle analysemethode hadden.
Amltrolwerd colorimetrischbepaald tot eenconcentratie van0,05 PPm,2,4-D biologischmetbehulpvankiemende komkommerzaden tot eenconcentratie van0,03-0,05ppmen
paraquat biologischmetbehulpvanveelwortellg kroos (Spirodela polyrhiza)toteen
concentratie van0,01 ppm.Debepalingen stoorden elkaar niet,zodatdaar,waarmengsels
warengespoten,residubepalingen vcor de afzonderlijkeherbicidenkondenwordenverricht.
De sloten,diebehandeld werdenmet amltrol,hetzijalsWeedazol-TLineenmengsel
met ammoniumthlocyanaat,hetzijgemengd met 2,4-D enTCAofdalapon,werdenbespoten
over eenlengtevangewoonlijk ongeveer 300meter enover debespoten afstand op 7-10
plaatsengeregeld bemonsterd, deeerstemaalongeveer 2uur nahetspuiten.Uitde
analysecijfers bleek inbepaalde sloteneenzosterkewaterbeweging,dat conclusies
over,hetverdwijnen derbestudeerde herbiciden inhetbehandeldewater nietmogelijk
was. Gelukkigwerkte Inandere gevallendewaterverplaatsingniet zostorend,ofschoon
ookdaarwelverdunning vanhetbehandeldewater kanhebbenplaatsgevonden.Het isdus
nietonwaarschijnlijk,datdeherbiciden noglangzamer zoudenzijnverdwenenzonder
dezewaarschijnlijktochaltijd wel iets storendefactor.
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- 5Uitdeze proevenbleek,dat amitrol.uitermatelangzaamuitdebehandelde slotenverdween.
en2,4-Dmaarweinigminder langzaam.Hetvolgende staatje geeft enkele cijfersvangeslaagde proevenmet dezemiddelen.
Bespulting kg/ha

9 juli
9 okt.
6 aug.

6 aug.

10amitrol
5amitrol
15TCA+
5 amitrol
52,4-D
15dalapon
2 amitrol
22,4-D

conc.na2uur

+
+
+

verdunning totl/lO

2,,2ppm
1,,35 u
;
2,,7 ii
0,,95 H

In9°dagen
in39dagen

o,,55

ii

1,,05

H

in45dagen
in30dagen

in53dagen
in33dagen

Hiertegenover staaneendczjjnproeven,waarinhetverdwijnenvanparaquatwerdnage-gaan.Ditmiddelwerd gespotenineendoseringvan1,6 of2kg/ha.De concentraties,die
na2uurwerdengevonden,varleerdenvan0,3tot0,7 ppm.Ingeenenkel gevalkonerna
4 dagennogparaquatworden aangetoond,met anderewoorden indie tijdwasdeconcentratie
gedaald totminder dan0,01 ppm.
Paraquatverdwijnt duswel zeer sneluitbespotensloten.'
Uit proeven inaquaria,waarineenslootmilieumetdenormale slikbodem,floraen
fauna zogoed mogelijkwasnagebootst,blekenparaquatendiquat peretmaal ongeveermet•
eenfactor0,32 aftenemen,terwijl de concentratievanamitrolnaeenmaand nogniet
merkbaarwasverminderd.Degemiddelde temperatuur bijdeze proevendieophetR.I.V.0.
(Rijksinstituut voorVisserij-Onderzoek)teIJmuidenwerdengenomen omdeinvloed'der
middelen opzoveel mogelijk organismen nategaan,enwaarvan deresidubepallngen door
onswerdenuitgevoerd)was 16°, d.i.degemiddelde zomertemperatuurdit jaarindesloten.
Deze cijfers stemmenvoor paraquatbij2onder goed overeenmetdieinde sloten;voor amitrol
gevenzeeennogveellangzamer verdwijnen aan,hetgeenverklaard kanwordendoorverdunning doorwaterverplaatsing indesloten.
7. Screeningvannieuwemiddelen tegen ondergedokenwaterplanten inhetlaboratorium
Hierbijkwamengeenveelbelovende nieuwemiddelen naarvoren.
8. Grasremming
Dehierover genomenproevenbevestigden oudere conclusies,dat ermetgemiddeld per
ha4-6 kgMHofdalaponsomswel eenbevredigende grasremmingverkregenkanworden,maar
dathiermee altijd hetrisico vandoodspuitenbestaat.Voor dalapon isdatnogveelgroter
danvoor MH (maleïnezuurhydrazlde).Datniettemin indepraktijkdalaponvoor ditdoel
meer gebruikt wordt danMHkomtdocrdelagereprijs.
Voorhet instandhouden ofbevorderenvaneengesloten grasdekopslootbermen,datde
bestebescherming geeft tegen afspoeling,isgrasremming metdegenoemde chemische middelen
dan ookbeslist afteraden.Hiervoor isgeregeld maaienhetbeste,met eventueel soms
eenbespuitingmet groeistoffentegenbreedbladigen.
9. Ontwikkeling vanapparatuur voorpraktijk- enproefveldbespuitingen
Eenverbetering voor het spuiten opproefvelden enindepraktijkmetveelwind was
het doorborenvande "toiletjes"vandeBirchmeierHelicoSaffierwerveldoppen. Hierbij
wordt aandetoevoerdoorde spiraalgroeven inde toiletjes,diehet snelle ronddraaien
vande spuitvloelstof indewervelkamer veroorzaken,eenopdespuitopeninggerichte
toevoer doorde asvanhet "toiletje"toegevoegd.Hetgevolghiervan iseenminder snelle
werveling,eenminofmeer gevulde inplaatsvaneenholle spultkegel,diegemiddeld veel
groter is envooral eenveelkleiner percentage fijnedruppels heeft,bijdezelfde spultdrukmeerdantweemaal zoveelvloeistof.perminuut entenslottedemogelijkheid ombij
eenlageredruknoggoed te spuiten.TenopzichtevandeLyunet-doppenmethet zogenaamde
W-plaatje,waarvanhetprincipevande centrale aanvoerwerd overgenomen,spuitende
Birchmeler-doppen dankzijde indesaffier geboorde spuitopeningveel gelijkmatigermet
veelminder onderlingevariatie,enbovendien zijnzeveellichter.
Eenverbetering inhetbijzonder voorhet spuitenmet propaandruk ishet indehandel
komenvaneenwillekeurig tot 4ato instelbaar reduceerventiel metmanometer enveilig-
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- 6•heidsventiel,alles geheelroestvrij.Doordat ditregelbare reduceerventiel voor deborst
wordt gedragen,zo,datmen steedsdemanometer kanzien,heeftmen steeds eencontrole
opdewerkdruk enkantijdigvanpropaanfleswisselenalsdie te weinig druklevert.
Doordatmet debovengenoemde Birchmeier-doppen met'doorboorde tolletjes meteen
werkdruk van1ato ofminderkanwordengespotenwordthet aantal liters,datmet een
vulling propaankanwordenverspo~en,tenminsteverdubbeld, koeltdoorhetlagere,propaanverbruikde propaanfles minder afenkomt onvoldoende spuitdruk door testerkeafkoeling vandepropaanfles veelminder voor.Ookhet aantal liters vloeistof perminuut,
dat ermet propaandrukkanwordenverspoten,isbijeenlagewerkdrukveelgroter,en
welbij1ato (=2at.)hetdubbele vanbij3ato (= k at.). Hierbijbetekent atoatmosfeeroverdruk.Menmoethier deatmosferische druk=1bijtellen omdetotale drukin
atmosferen=at.tekrijgen.
10. Onkruidbestrijdlng oponbeteelde terreinen
Door dr.Vander'Zweepwerdendegebruikelijke contactenmetde Nederlandsche
Spoorwegen onderhouden..Eigen proevenwerdennietgenomen.
Bestede tijd:
dr.H.G. vanderWeij (onderzoeker):200dagen
G.Rozenboom (assistent)
:200dagen
Laborante)
:170dagen
Flan1963:
1.Verder onderzoekmet paraquat endlquat tegenondergedoken,drijvende enbovendeoppervlakteuitgroeiende slootplanten,inhetbijzonder gericht op toepassingsvoorschriften
voor196^.
2. Oppunt1 aansluitend onderzoekvoor gevallen,waarindedaargenoemde toepassingtekortschiet.
3.Voortzettingvanhet onderzoek overhetverdwijnenvanherbiciden in.lootwater,waarbij
inieder geval ookdalaponzalwordenbetrokken.
4.Screeningvanmiddelen,voor debestrijdingvanslootplanten,nuooktegenalgen.
5.Verdere samenwerking met andere instituteneninstanties over de invloed vanherbiciden
opdelevensgemeenschappen insloten.
6. Proevenmetgekorrelde herbiciden inwaterhoudende sloten.
7. Grasremming opslootbermen.
8.Eventueel onderzoek tenbehoevevantoepassingvanbestrijdingsmiddelen.
9. Onkruidbestrijdlngoponbeteelde terreinen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:200dagen
Assistent :200dagen
Laborantfe) : 225 dagen

.
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
II. Afd.Onkruldbestrijding
Project nr.283.Onderzoek over debiologie enecologie vanonkruiden.
Verslag1962:
Door eensubsidie aande Commissie Gras- enKlaverzaadteelt hiertoe instaatgesteld
kondoorhet aanstellen vaneenbiologischkandidaat eenaanvangwordengemaaktmet eenstuöie
overde ontwikkelingvan Poaannua ingraszaadteeltpercelen.Doorhetuitzettenvanpermanentekwadraten enbestuderingvandevestigingen ontwikkelingvandedaarbinnen aanwezige
Poaannua plantenwordtnagegaan,welke exemplarenuiteindelijk bijdragen tot dezaadverontreiniging inhet Poapratensis gewas.Ineenrolkasproefiseenconcurrentiestudie tussen
Poaannuaen Poapratensis aangevangen.
Bestede tijd:
dr.ir.W.vander Zweep (onderzoeker): 5dagen
Technisch ambtenaar (J.Groen)
:60dagen
Plan1963:
1.Voortzetting permanente kwadratenstudie enkasproef
2.3innenhetkader vandeWerkgroep Onkruldbestrijding T.N.O. verdereuitwerkingvanhet
inhetdecember 1961 verschenen "Memorandum"vangenoemde Werkgroepgestelde overoecologischenbiologisch onkruidonderzoek
Benodigde tijd:
Onderzoeker
: 25dagen
Technisch ambtenaar:14-0dagen
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr.363.Onkruidbestrijdinginakker-enweidegewassen.
Verslag1962:
A.Veldonderzoek ophet gebied vande onkruidbestrijding
Inhetkader vaneenprogramma overbestrijding vaneenjarige grasonkruidenwerd
speciale aandachtbesteed aandeselectievechemischebestrijding vanduist enstraatgras
invoor zaadteelt verbouwde grassoorten.Inaansluiting hieropwerd deselectieve chemische
bestrijding vanduist ingranen,bieten,erwten envlasbestudeerd.Ten slottewerden
proevengenomenomdereactie vaneenaantal gewassen enonkruiden openkelerecent ontwikkeldemiddelen nategaan.
Het afgelopen jaarkenmerkte zichdoor eennattewintermetdiverse vorstperioden,
eennat,koud voorjaar enzomer eneengroeizame herfst,waardoor zowel degroeivande
gewassen enonkruiden als ookhet effect dermiddelenbeïnvloedis.
1. Graszaadteelt (Samenwerkingmethet P.A.W.)
Aantimotheewerd aandacht besteed insept-nov.,eenperiodewaarindereactie van
hetgewas opherbiciden invoorgaande jarennognietwasbestudeerd. Integenstelling
met anderegrassengeeft eentoepassing indevroegeherfst (beginsept.)met defenoxyazijnzureneenbeschadigingwelkegroterwordt,naarmate detoepassinglaterplaatsheeft.Hetleiddevooral totstengel- enbladmisvormingen. Hiermeewerdendegegevens
overdetoepassing indelateherfstvani960bevestigd.Tevenswijzendeze gegevens
ernogmaals op,dathetgrootste percentagevandetotbloeiteinduceren spruitenna
dewinter gevormd worden.De fenoxypropionzuren veroorzaaktenmeestal een.geringe groelremming enbijdelateherfsttoepassing eenbladverkleuring. Bijbeide typenmiddelen
haddende latere herfsttoepassingen eenlegering eneen afstaande vlakliggende bladstand totgevolg.
Daarreeds eerder goederesultatenverkregenwerdenmet chloor-IPCterbestrijding
vanduist inveldbeemd,beemdlangbloemenkropaar eneraanwijzingenwaren,datniet
allegrassoortenditmiddelverdragen,werdenweer diverse proeven aangelegd ingenoemde grassenenbovendien inEngels raal,"Italiaansraai,ruwbeemd,moerasbeemd enkruipendstruisgras.Deze proevenlageninGroningen (samenwerkingmetdeR.L.V.D.)enin
West-Brabant. Italiaans raai,ruwbeemd enkruipend struisgrasbleken inderdaad erggevoelig tezijn,zowel voortoepassingen indeherfst als inhetvoorjaar.HoewelEngels
raaiwel ergbeschadigd werd,heefthet zichzodanighersteld,dathetnogeengoede
opbrengst gaf,althans aanongeschoond produkt. (Deopbrengstgegevens van aldeproeven
zijndoorhet ontbrekenvandeanalysedjfersvanhetRijksproefstation voorZaadcontrolenognietbekend.)Voorwaarden voorde overigegrassenzijnwel,datze ophetmoment
van toepassinggoed ontwikkeld eninhetvoorjaar onder oendekvrucht ingezaaid moeten
zijn.Voorts moeteenbespuiting nietlater dannovember plaatshebben.Ineenpraktijkgevalwerd bijeenbespuiting+halfdecember eenerge oogstreductie verkregen.Het
gewas kwam inhetvoorjaar veel later tot ontwikkeling dannormaal het'gevalwas.Het
bleekdat dewortelvormlng ergvertraagd werd.Ookhet aantal schieterswerd gereduceerd.HeteffectvanN-giften opdezeremmingenwordt thans nader onderzocht.
Deduistwerd vrijgoed met chloor-IPC bestreden,hoewel erinde praktijkook
welminder goederesultatengeboektwerden.
Voortswerden dereedsvroegervermelde goederesultatenmet2,6-dichloorbenzonitriléndemenging 0MU/B1PCbevestigd.
Inhetverslag van1961 isreedsvermeld,dat erbijdebestrijdingvanstraatgras inveldbeemd enigsuccesgeboektwerd met endothal.Hoewelheteffectweliets
wisselend was,washet tochmeest gunstig. Het juiste tijdstipvantoepassing isin
onderzoek,dochwaarschijnlijk zaldit zijn,-wanneerhetgewas indelateherfstin
rustverkeert (nov.-).Indeproevenbleekeenvoorjaarstoepassing (tijdens dehergroei)
nietmogelijk.
•
Tengevolgevandeurgentie vanhet straatgrasprobleem (deVerenigde Statendreigen
de eisenomtrent dezuiverheid teverscherpen enditkanvooral voordeexportvanveldbeemd ernstige gevolgenhebben)moest dit onderzoekwordenuitgebreid.Door een subsidie
voor drie jaarvandeCommissie Gras- en KLaverzaadteeltkoneen assistentwordenaangesteld.
-
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- 2 Indeherfstmaandenkondenhierdoor op3plaatsen -Haarlemmermeer,N.O.P.en
West-Brabant -ruim4-0proevenworden aangelegd entevens diverse zogenaamdescreeningsproeven.Devroege toepassingmet endothal (sept./okt.)heeft overhet algeme:enniet
aanzijndoelbeantwoord. lieteffectvandeoverige toepassingenmoet nogwordenafgewacht. Ook isgebleken,dathetmiddelmethet oogopneerslag tochwel enigetijd
nodigheeft omgoed tekunnen inwerken.Bijdevroege toepassing kwamennog eenpaar
middelen naarvoren,welke eenvrijgoed effect opleverden zonder hetgewas teveel
tebeschadigen,o.a. eenmethoxy-analoog vandiuron.
Granen
Wintertarwe
Inditgewaswerd het effect ophet gewasvanvoor debestrijding vankamille in
aanmerking komendemiddelennader onderzocht.Evenals hetvorige jaarkwamde aantrichloorbenzoëzuur toeteschrijven invloed vandeMCPA/TEA-mengingopdewintertarwe
weer totuitingbijdevroege (nadewinter)enbijdelate (mei)toepassing.Bijde
vroege toepassing uitte zichdit inblad- enaarafwijkingenentevens eenoogstreductievan+ V$>enbijdelate toepassing ineencóntactschade eneenoogstreductie van
6-7/S.MCPAveroorzaakte eengeringe oogstreductie bijdevroege toepassing enbijeen
toepassing inapril,terwijl demengingen MCPA/amibenenMCPA/fenacbijalde 3spuittijden eenreductie veroorzaakten van+ 5$.
Voortswerden inwintertarwe detriazinen cimazinenprometrynenhet carbamaat
barban onderzocht terbestrijding vanduist.De triazinenwerden aangewend inresp.
febr.,maart enapril.Beide triazinenveroorzaakten eenergeuitdunningbijdevroegstetoepassing.Deuitdunningwerd geringer naarmate erlater gespotenwerd. Overhet
algemeenwas debeschadiging bijprometryn ietsgroter danbijsimazln.Bijdevroegste
toepassing zalheteffect doorenkele opelkaarvolgende vorstperiodenversterkt zijn.
Bijhetbepalenvanhetdrooggewicht per plantopenkele datableekditbijprometryn
hetmeest aftenemen.Deze afnamenam toe naarmate de toepassing later plaatshad.Bij
simazinontstond degrootste afnamebijdevroegste toepassing.Bijbeidemiddelenwas
er+halfmeinoggeenherstel vandegewichtsafname te constateren.Ondanksdeuitdunning ende afname indroge-stofproduktie werd de opbrengstbijgeender toepassingen
echter nadeligbeïnvloed.Evenminwerd het,1000-korrelgewichtduidelijkbeïnvloed.
Eenmengingvansimazin enprometrynveroorzaakte eengroterebeschadiging dan
iedermiddel afzonderlijk. Hetgeen ophet oogreeds duidelijkwaarneembaar was,bleek
ooknametingen:hetoppervlakvanhetlaatstebladwasbijmet dezemiddelenbehandelde planten sterktoegenomen.Dit zagenwe ookbijbarban,hoewel ingeringeremate,
ondanks desterkeremmingvanhetmiddel ophetgewasbijeentoepassing inmaart.De
opbrengstwerd slechts ingeringemate gereduceerd.
Opdeduisthad barbantotaal geeneffect,terwijl dit bijdetriazinenvrijgoed
wasmaar niet voldoende.Welkwam naarvoren,dat deduistdoding afnam naarmatede
middelenlaterwerdentoegepast.
Ineenproefmetdiversewintertarwerassen uitNederland,Duitsland, Frankrijk
enZwitserland bleekeennadelig effectvandiversemiddelenbijde toepassing nahet
zaaien.,enwel speciaal bijdelate zaai (begindec.)optetreden.Demeestebeschadiging veroorzaakten simazin,diuron enHoe27H7.Tussendegevoeligheid vanverschillenderassenkondengeen opvallende verschillenwordenvastgesteld.
Winterrogge
Terbestrijdingvanwindhalmwerdenvroegenlaat inhetvoorjaar enkele triazinen
onderzocht.Hiervangaf simazinhetmeeste effect opdit.onkruidgras,terwijl het effect
opderoggebijeenvroegetoepassing zeer geringwas.Ookprometrynhad geen ofeen
geringe invloed ophetgewasdochdedodingvanwindhalm liet tewensenover,hetgeen
ookhet gevalwasbijA854 (eentriazine).Evenalsbijwintertarwe namhetdrooggewicht per plantbijhet schieten iets af.Bijsimazinwas ditvooral bijdevroege
enbijdeanderemiddelenbijbeide spuittljden hetgeval.A854heeft de opbrengst
nietbeïnvloed.Eenmeeropbrengst werd verkregenbijprometryn,ongeacht hettijdstipvan toepassing,hetgeenbijsimazinhetgevalwasbijdevroegste toepassing
behalvebijdehoogste dosering.Delate toepassing met simazinreduceerde deopbrengst t.o.v.die van de controle enwel sterker naarmate dedosering toenam.
Bij1,6 kgproduktwas dezeruim 10$.
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Ineenrassenproefbleekdezaaitijd vanbelang tezijnvoor dereactie opeentoepassing vantriazlnen enenkele andere Produkten nahetsaaien.Bijlate zaai (be<gindec.)
werd vooralmetslmazin,diuron enHoe27^7eengrotere beschadiging verkregendanbij
eenvroege zaai.Eenvoorjaarstoepassingwerd overhetalgemeen,behalve eentijdelijke
verkleuringbijdemeestemiddelen,beterverdragen dande toepassing nahetzaaien.
Wintergerst
Evenals bijwintertarviewerdendezelfdeverschijnselenwaargenomenineenwintergerstrassenproef.Wintergerst bleekechtervoor aldemiddelenresistenter tezijn.
Zomertarwe
Ineenproef opzandgrond,waarin diversemiddelenwerdentoegepast, veroorzaakten
aldegroeistoffen eenmeer ofminderegewasbeschadiging indevormvaneengroeiremming
enblad- enaarafwijkingen. Deblad- enaarafwijkingen tradenhetmeest opbijdevroege
toepassingen (+3bladeren)endegroeiremming hetmeest bijdelate toepassing (+6bladeren).Vandefenoxyazijnzuren gaf2,4-Ddeergste afwijkingen,terwijl ditbijdebenzoê'zurenmetBanvel-Dhet gevalwas,
Dichloorbenzonitril veroorzaakte bijtoepassing nahetzaaieneengeringeuitdunning;
bijtoepassing inhet 3-bladstadium wasdebeschadiging praktischnihil.
Zomertarwebleekvrijresistent tezijn tegendiquat,toegepast inhet 3-bladstadium.
Welwerd het gewas aanvankelijkmeer ofminderbeschadigd -afhankelijkvandedosering -,
dochhetheeft zichvrijwel geheel hersteld.Ditwas eveneenshetgevalmetparaquat.
Amitrolwerd daarentegen nietdoorhetgewasverdragen,vooral niet bijtoepassing
inhet6-bladstadium.
Zomergerst
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Ineenzelfde proef als.zomertarweopzandgrond iszomergerstvoor dediversegroeistoffenresistentergeblekendandeandere zomergranen.De fenoxyazijnzuren,vooral2,4-D,
veroorzaakten bijdevroege toepassing (3-bladstadium)vnl. aarafwijkingenenbijdelate
toepassing (6-bladstadium)eengeringe groeiremming eneenslapperwordenvanhetgewas
(legeren).
Hetbenzoë'zuurBanvel-D veroorzaakte eenzware legering enepinastie vanhetgewas.
Bijhetdoorschieten bleefhet holler enkorter.Vnl.bijdevroege toepassing kwamen
zeerveel aarafwijkihgenvoor.
Dichloorbenzonitril heefthetgewas bijtoepassing nahetzaaien ietsuitgedund.
Eengroeiremmingwerd verkregenmet FW-731^,vnl.bijde toepassing inhet3-bladstadium.
Diquat veroorzaakte bijdehoogste doseringen eentijdelijke groeiremming. Bijparaquatwerd hetzelfde verschijnsel waargenomen.
Amitrol wordt door zomergerst nietverdragen.
Haver
Vandezelfdemiddelen,welke inzomergerst enzomertarwe aangewend werden,hebbende
fenoxyazijnzuren zeerweinig afwijkingenveroorzaakt.Slechts bijtoepassing inhet6bladstadiumwerdenbijenkele groeistoffenbruinebladpunten eneenslapper gewasverkregen,hetgeenbeide echter van tijdelijke aardwas.
Banvel-D deed het gewas tijdelijk legeren,terwijl bovendiendelengtegroeibenadeeld werd.
Dichloorbenzonitril dundehet gewasbijtoepassen nahetzaaien erguit.
FW-731^had vooral bijde toepassing inhet.3r.bladstadium eenergeuitdunning en
remmingvandelengtegroei tengevolge.Bevestigd werd onzewaarneminguitvroegere jaren
dathaver zeerresistent istegendiquat eneveneensvrijresistent tegenparaquatbij
toepassing inhet 3-bladstadium.
Bijdi-aliaatkwamen slechtsbijtoepassing nahetzar.lenweinigplanten tevoorschijn.Tri-allaat daarentegenbleek ietsminder effect opdekieming tehebben.Denog
tevoorschijngekomenplantenontwikkelden zichvrijwelnormaal,
Barban.deed spoedig,natoepassing ophet1-bladstadium,degroei stilstaan.Het
merendeel der plantenstierfaf.Slechts enkele schotenlater nogdoor.Bijtoepassing
vanditmiddel inhet 6-bladstadium werd w.eldegroeilange tijd gestagneerd, docher
werden slechtsweinigplantengedood.
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Erwten
Indoperwten,geteeld opzandgrond,veroorzaakte di-allaatbijeenhogedosering aanvankelijk enigegroeivertraging. Senchloor-IPC-diuron-menging'(Residuren)
bleekdoor deerwtenna aanvankelijkeremming eenzeergoede onkruiddoding tegeven.
Ookandere nieuwemiddelen, alseendinoseb-NH.-MCPB-menging endeureumverblnding
CI983gavengoede onkruiddoding.Het laatstemiddel echterbijeentoepassingvóór
de opkomstbeter danbijeen toepassing direct nahet zaaien.Tegendeze ennog
andere herbicidenbleekhet erwtengewas eengroteresistentie tebezitten.
Ineendoperwtenproef opkleigrond werd door geenvandedaarin toegepaste
middelen deontwikkeling endeopbrengst bei'nvloed.AlleenbijSevopan (eenmengingvandinoseb enMCPB)werd tijdelijk eenlichteverbranding verkregen.Een
zeer goede onkruiddodingwerd verkregenmetSevopan,C1983,diuroneniniets
minderematemet prometryn.DewerkingvanReslduren,simazihenTrixabon stelde
ergteleur,hoewel dezemiddelen inproevenvanandere instantieswel eengoed
effect gaven.De oorzaakmoet gezochtworden inhet feit,dat ergedurende lange
tijd nadetoepassing geenneerslagviel.
De onderteelt karwijondervond evenminalsde erwteneennadeligeffectvan
demiddelen,behalve eentijdelijkeverbranding doorSevopan.
Stamslabonen
Vanwege dekoudeweersomstandigheden hebbendebonenzichslecht ontwikkeld.
Medehierdoorwashetmoeilijk omhet effectvandemiddelen ophetgewasgoed te
beoordelen.
Het effectvanTrixabon,C1983endinoseb vielqua onkruidbestrijdingtegen.
Vermoedelijk warendeonkruiden tijdens de toepassingvandezemiddelenreedsin
eentever stadium vanontwikkeling doorhet zeer vroegtijdigvóórhet zaaienvan
debonen klaarmakenvanhetzaaibed.
4-,Hakvruehten
Bieten
Zowel opklei- alsopzandgrond werd eenproef aangelegd resp.insuiker-en
voederbieten,waarindiversemiddelenwerdenonderzocht.
Deproef opzandgrond isenigszinsmislukt vanwege de slechte opkomst vande
bleten. Inde2ehelftvanmeiwerd hetperceel nogmaals Ingezaaid,naeerstbewerkt tezijn omhetreeds aanwezige onkruid tevernietigen.De onkruiddodingwas
echter alleenbijdemiddelen entlothalenTribetol (eenmengingvanendothal en
IPC)zeer goed.DaarnavolgdenOMU+ PCA (Hs92),amiben,Trixabon endetriazine
A14-07.Dieder overigemiddelenwasruimonvoldoende.Voortsbleekdi-allaat geen
ofbijna geen effect opwildehaver gehad tehebben. NadeherlnzaaiblekenOMU+
PCA (Hs92),Residuren en PCA (Hs119)nog eenna-effect televeren,terwijler
bovendien bijA1407,Hs $2 enHs119nogwildehaverplanten verdwenen. Ten slotte
werd ereenduidelijke reactie opdebietenwaargenomenvandemiddelenRandox-T,
Gralit 85,Hs92,amiben enTrixabon.
De proefopkleigrond was hoofdzakelijkbestemd omenkele middelen tetesten
ophunwaarde alsduistdoders.Vanwege dedroogtekiemde deduistvoorhet grootste
deel pas eindmei -Iehelft juni.Tochwerd eenvrijgoed totgoedresultaatbereiktmet di-allaat,endothal,Tribetol,IPC,Residuren,dalapon,tillam,Hs119»
Hs92enGralit 85.Het effect van tri-allaatviel ergtegen.De bietenwerden
alleendoor IPCtijdelijk iets ingroeivertraagd.
5.Vezelgewassen
Vlas
Bijhetbeproevenvanenkelenieuweremiddelen,vnl.bedoeld voordebestrijdingvanduist,kwamdi-allaat goed tevoorschijn.Bijgeendermiddelen -C1983,
Hoe2810,Hoe2831,di-allaat,tri-allaat enamiben -werd enigereactie opde
kieming endeontwikkeling vanhetgewaswaargenomen,daarentegenwel opdeonderteeltklaverbijamibenenHoe2831.
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B.Groelreguleringmet chemischemiddelen
Stamslabonen
Nagegaanwerd'ofmet diquat,paraquat enmonochlooracetaat (MCA)hetdrogen tevelde
ofkunstmatig drogenversneld kanworden enderisico's bijongunstige weersomstandigheden
tijdens afrijpen enoogstenverkleind kunnenworden.Bijeenbeoordeling tevelde'leverde
alleenMCAeengoed resultaat op.Omhetvochtverlies tengevolgevanmiddelen t.o.v.de
controle tebepalen,werden openigetijdstippennahet spuitenmonsters;genomen.Deverkregen cijfers zijn echter niet ergbetrouwbaar,omdat het gewasvanwege grondverschillen
ongelijkmatig afrijpte. Ingrotelijnenwordenderesultatenvanvorige jarenbevestigd nl.
datdiquat indebeginnehetverliezenvanvocht ietssneller doetverlopendanMCA,maar
dat MCAhetbijeenpaar dagenuitstellenvande oogstwint. Hetslechteresultaat van
diquatmoet gewetenworden aandeslechte toestand vandeplant,vnl.het"blad,waarin
hetgewas zichtijdensdetoepassingbevond.
Publikatie'
Sijtsma,R.:De toevoegingvanureum aangroeistoffenbijdeonkruidbestrijdingingraszaadteeltgewassen.XlIIe Internationale Symposium over Fytofarmacieen
Fytiatrie.Verschenen inMed.Landbouwh.Gent1961Deel XXVI. No.3.
C.Kas-enlaboratoriumonderzoek inverband metveldproblemenindeakker-enweidebouw
1.De Invloed vanonkruidbestfrljdingsmiodelenopdeontwikkelingvan cultuur- enonkruidgrassen
Indekas enhet laboratoriumwerd voor7 cultuurgrassenen2onkruidgrassende
resistentie voor eenzeergroot aantalnieuwe herbicidenbekekenen speciaal de invloed
op Poaannuavastgesteld.De onderzochte soortenblekenopdemiddelen ingelijkemate
tereageren,dochdegrote gevoeligheid van Poapratensis enderelatieve ongevoeligheid
vanLolium perenne voor deProduktenviel op.Alle toepassingenvondenplaats direct
nazaaien.
Van een aantal voor Poaannua-bestrijding interessant lijkendemiddelenwerd de
selectiviteit t.o.v. Poapratensis onderzocht.Uitdezemiddelenwerdenaandehand
vandeproefresultaten enkele Produktenvoor veldonderzoekgekozen.
Bestede tijd:
dr.ir.W.vander Zweep (pnderzoeker).: 80dagen
Techn. Ambtenaar Iekl.R.Sijtsma :225dagen
Plan1963:
A.Veldonderzoek ophetgebied vandeonkruidbestrijding
1.Graszaadteelt (Samenwerking P.A.W.)
1.1 Voortzetting vandeproevenover debestrijding vanduist enstraatgras inveldbeemd
1.2 Voortzetting vandeproevenoverdeinvloed vanherbiciden, speciaal vangroeistoffen,opverschillende grassoorten
2. Granen
2.1 De invloed vantriazinen enverwante herbicidenopwintergranen
3.Bestuderingvande invloed vanenkelerecent ontwikkelde herbiciden opdegroeivan
enkele toetsgewassen
Benodigde tijd:
R.Sijtsma :215dagen
Assistent
:175dagen
Techn.Dienst:329mandagen
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6B. Groeireguleringmet chemischemiddelen
1.Verdorr.ingenontbladering vanakkerbouwgewassen vóór deoogstd.m.v. chemische
middelen
2. Oriëntatie over de invloed vantrimethylammonlumchloride opgewassen
Benodigde tijd:
Onderzoeker:10dagen
Assistent :10dagen
Kas-,enlaboratoriumonderzoek inverband metveldproblemen inde akker-enweidebouw
1.De invloed vanherbiciden opdeontwikkeling van cultuur-en onkruidgrassen
Voortzettingvandeproevenmet7 cultuurgrassen en2onkruidgrassen. Speciale
aandacht aantoepassingenvanherbiciden totgrasseninjonge stadia nadeopkomst.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:10dagen
Assistent :50dagen

111,1
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.IU9. Onderzoeknaarfactoren,diedegrasproduktle beïnvloeden.
Verslag 1962;
Het fytotron
Sederthet ingebruiknemenvanhet fytotronInhetvoorjaar van1958isderegelingvan
derelatievevochtigheid indeklimaatkamers geleidelijk slechtergeworden.Ditgeldt ookvoor
detwee kamersdie in1961 Ingebruik zijngenomen. Pogingenomdesituatie teverbeterenzijn
totnutoelapmiddelengebleken.Menkanderelatieve vochtigheid meteenuitbreidingvanhet
aantal sproeiers,ofmeteenwijzigingvanhettypesproeierwel omhoogkrijgen,maardan
krijgtmenandere moeilijkheden,zoalshet lekkenvanwateruitdeomkastlng,hetnatworden
vandeisolatieendergelijke.Principieel Ishet ookonjuistomhetvochttoetedienenop
eenplaatswaar detemperatuur nogdikwijls nietgelijkIsaandetemperatuurvandeklimaatkamer.Bovendien Isgeblekendathetverstuivenvanleidingwater hinderlijkkanzijn,doordat
zichbijlangdurendeproeveneenkalklaagjeopdebladerengaatvormen.HetIsdanooknodig
daterstudiewordt gemaakt vandebestemaniervan vochtigheldsregeling.
Indeloopvanhet Jaarisgeblekendatdevoorschakelapparatuur indelampenruimtete
veel telijdenheeft gehad vandedaardikwijlsvoorkomendehoge temperaturen.Dezezalmoeten
wordenvervangendoor andere apparaten (het-oorspronkelijketype Isnietmeer aanwezig)die
buitendelampenruimte zullenwordenopgesteld.
Dewijziging indeinvoervaneenaantal verwarmingselementenvandeklimaatkamers is
wederomondeugdelijkgebleken.Ookhierzaleendrastischeveranderingnodigzijn.
Laboratoriumproeven
Hetonderzoekheeftzichvoornamelijkbepaald totdefactorentemperatuurenstikstofvoorziening.Bijhetonderzoek naardeinvloed vande temperatuur opdegrasproduktle isgeblekendatbijEngelsraaigras inkortdurende proevenhet optimumbij+20°Cligt.Wordtde
proefechtermetherhaald afknippenlangervoortgezet,danverschuift het optimum geleidelijk
naareenlagere temperatuur.Deoorzaakvandezeverschuiving iseenInvloed vandetemperatuuropdespruitvorming. Hetgewichtperspruitheefteenoptimumbij20°,dochdeuitstoelingneemtmet stijgende temperatuur af.BIJ deeerste oogstenoverheerstde invloed vande
temperatuurophetspruitgewlcht,dochditwordtgeleidelijkovervleugeld doordeInvloedop
deuitstqellng.Eenlagere nachttemperatuurblijkt alleendandeproduktlegunstigtebeïnvloedenwanneerhet effect opdeultstoellng groter isdanophetspruitgewlcht.Deinvloed
vandetemperatuur ophetspruitgewlcht berustbeneden20°voornamelijk opeenlnvloe'dopde
lengtegroei.Uithet feitdatdenachttemperatuur delengtegroelweiniglijkt tebeïnvloeden
zoumenkunnenafleidendatdezevoornameli-jkoverdagplaatsheeft.Ditkondoorfilmopnamen
vandegroeivanafgesnedengrasplantenwordenbevestigd.
Hetgehalteaanoplosbarekoolhydratenvertoonteenralminumbij25°.Zoalsbekend mag
wordenverondersteld isersteedseennegatieve correlatie tussenhetkoolhydraatgehalte en
dedroge-stofproduktie.Ditwasvoornamelijk vastgesteld voor temperaturenbenedenhet'optimumenerkonnogwordenverondersteld dathetkoolhydraatgehalte metstijgende temperatuur
gingdalenalsgevolgvan eenstijgendeademhaling.Nublijktdusdathetsuikergehalte ook
toeneemtwanneerdedroge-stofproduktie.bijtemperaturenbovenhetoptimumdaalt.Deverschilleninkoolhydraatgehalte zijndikwijls aanzienlijk;zewordengrotendeels gecompenseerd door
verschillenincelstofgehalte (voortemp._>25°zijnhierover noggeengegevens);eenInvloed
vandetemperatuur opheteiwitgehalte Isvrijwel afwezig.Dit ismerkwaardig omdat erwel
eenduidelijke invloed vande temperatuur ophet nitraatgehalte Is.Denitraatconcentratie is,
evenalsdedroge-stofproduktie,duidelijknegatiefmet hetkoolhydraatgehalte gecorreleerd.
Ditgeldt alleenvoordebovengrondse delen;detemperatuur heeftgeen invloed ophetnitraatgehaltevandewortel.Vermoed wordtnudatbijgeremdegroeidedoordewortel opgenomen
nitraationenreeds terplaatsewordengereduceerd enorganischgebonden,terwijlbijeenhoge
groelsnelheld hiervoorminderkoolhydratenbeschikbaar zijn,zodateengroterdeelvandeopgenomen stikstof alsnitraat naarbovenwordtvervoerd. Proevenwaarinhet nitraattransport
natoediening aandeoplossingwordt onderzocht enwaarbijtevensde concentratie aandeafzonderlijke aminozurenwordt bepaald gevennogniet eenduidelijkbeeld vandesituatie.Er
isdaarom eenbegingemaaktmet hetbestuderenvande stikstofopnemingbijeenreeksvanworteltemperaturen,dochbijeenzelfde temperatuur vandebovengrondsedelen.
Nuwatmeerbekend isvandeinvloed vanafzonderlijke kllmaatsfactorenopdedroge-stofproduktievaneenbepaalde kloonvanEngelsraaigras,kanerwordenbegonnenmet eenverge-
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lijking vanverschillende rassen enmetverschillende soorten planten. Zowordt hetonderzoek vanMejuffrouw Davies metenkele vandedoor haar uitAberystwyth geïntroduceerde
klonen voortgezet.'
Dit betreft indeeerste plaats eenvergelijking vandetwee bekende typen:S23enS24-,
die sterk ingroeiwijze verschillen. Door beide klonen opspiegels telaten groeien ende
lichtreflectie temeten,konduidelijk worden vastgesteld datde plat groeiende S2Jhetspiegeloppervlak sneller bedektdandemeer rechtop groeiende S24. Hetisechter niet geluktom
aan te tonendatS24bijhoge lichtintensiteit inhetvoordeel isdoor eengunstiger bladpositie.Ditis voornamelijk hieraan tewijten dathetniet isgelukt kleine zodenvanbeide
klonen teverkrijgen dieeigenlijk alleen verschillen inbladpositie, zodat zehierop inhet
fotosynthese-apparaat kunnen worden onderzocht.
Verder wordt ophetogenblik geselecteerd opchemische samenstelling. Enkele vandeze
selecties'worden momenteel indeklimaatkamer vergeleken endeeerste resultaten wijzen erop
dat degevonden negatieve correlatie tussen groei enkoolhydraat,gehalte hier ookopgaat.
De heer Del Pozo isnogbezigmeteenvergelijking tussen Engels raaigras en kropaarwat
betreft hungroei enontwikkeling bijverschillende temperaturen, bijverschillende hoogten
van afsnijden enbijverschillende hoogten vandekoolhydraatreserve. Inhet.algemeen kanworden
gezegd datdebeide soorten weinig verschillen inhunreactie opdetemperatuur. Ze verschillen
ook maar weinig indeverdeling vandegevormde droge stof over wortel enspruit.Weliser
een duidelijk verschil inrelatieve groeisnelheid. Ditverschil lijkt teworden veroorzaakt
door een verschil insnelheid vanuitstoelen. Bijkropaar worden pertijdseenheid veel minder
doch veel dikkere spruiten gevormd danbijEngels.raaigras. Deverhouding oppervlak/inhoud
is dusbijEngels raaigras gunstiger. Verder blijkt uitdegegevens dat erna afsnijdenbij
beide soorten aanvankelijk relatief meer blad wordt gemaakt tenkoste vande stoppel, doch
dat zich navrij korte tijd weer eenconstante verdeling instelt.
Deze distributie vandegevormde assimilaten isookhetonderwerp vande student N.A.Bor,
die bezig ismeteenaantal rassen vangroene erwten enwitte klaver inditopzicht onderling
te.vergelijken. Eenvergelijking-van twee erwtenrassèn, diebijeenoriënterend oriderzoekje
goede resultaten beloofde, leverde later weinig positiefs op.Het onderzoek isdaarom meteen
groter'aantal rassen uitgebreid;
Veldproeven
Ook ditjaar istetonderzoek naar deoptimale,grasproduktie -voortgezet.De resultaten
zijn noglang niet volledig bekend, doch lijken opheteerste gezicht teleurstellend.Dit
is voornamelijk hetgevolg vanhetfeit dat hetproefveld aleerder voor dit onderzoekwas
gebruikt. Hierdoorwasdezode zozeer inkwaliteit achteruit gegaan dat dehoge groeisnelr
heden vandetwee voorafgaande seizoenen niet konden,worden bereikt. Door hetextreem koude
voorjaar kwam bovendien degroei zeer laat opgang. Geheel in overeenstemming met delaboratoriumproevenwashetfeit dat bijdeze lage voorjaarstemperaturen vrijwel geen vrij nitraat
inhetgras konworden aangetoond naeenvrij zware stikstofbeme.sting. Zoals reeds bijdelaboratoriumproeven werd vermeld betekent ditgeenszins datde stikstofopname hier beperkend is
geweest.
Getracht werd omdehypothese, dateensterk toenemende respiratie de oorzaak isvande
geringe groeisnelheid vanlang gras.,,tetoetsen door deassimilatiesnelheid vanzoden vanverschillende lengte inhetfotosyntheseapparaat temeten.Ditheeft nogniet totduidelijke
uitkomsten geleid, ookniet.toen vaninhetveld uitgestoken.zoden werd overgegaan naarmin
of meer kunstmatig gemaakte graszoden vanverschillende,lengte;
De cursus Biologie
. E r zijn momenteel besprekingen gaande metdeuitgeverij N.V.HetSpectrum teUtrechtom
de cursus Biologie iniets gewijzigde vorm alseendeel vandeAula-reeks uittegeven.
Bestede tijd:
Lab. proeven
dr..Th. Alberda (onderzoeker):
Assistent
Analist..
Adjunctlaboranten

Hulpkrachten

16.0 .:.

75
240
600
30.

Veldproeven

10
100
10
150
100

dagen
dagen
dagen
mandagen
mandagen
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3Publlkatles:
Alberda,Th.:Actual andpotential production ofagricultural crops.Neth.J. Agr.Sei.
(ter perse).
Alberda,Th.and L.Sibma:Drymatter production and light interceptionofcropsurfaces.
II.Relationsbetweenrate ofgrowthand lengthofgrass.JaarboekI.B.S.
1962,47-58 (Mededeling l8ovanhet I.B.S.).
Louwerse,W.:Decarboxylation ofglutamic acid during the preparation ofsamples foramino
acid analysis.Jaarboek I.B.S. 1962,107-112 (Mededeling185vanhet I.B.S.).
Plan1963:
Laboratoriumproeven
Nader onderzoeknaardeinvloed vandetemperatuur opdeopneming enverwerkingvan
stikstofbijEngelsraaigras.
Verder onderzoeknaardroge-stofproduktie enchemische samenstellingvaneenaantal
Engelsraaigrasselecties.
AfsluitingvanhetonderzoekvandeheerDel PozooverdevergelijkingtussenLolium
enDactylis.
Onderzoeknaar deinvloed vanuitwendige factorenopdedistributievandroge stofbij
verschillende gewassen,waarbijinbegrepen eenvergelijkingvandegroeisnelheld inhetlicht
eninhetdonker zoalsdatbijgrassen isgebeurd.
Voortzettingvaneenreedsbegonnenonderzoek overde invloedvande lichtintensiteit
ophet afstervenvanbladeren.
Veldproeven
Onderzoeknaardeoptimalegrasopbrengst gedurende het seizoenvoor eenmonocultuur
Engelsraaigras enkropaar.
Onderzoeknaar eenmogelijke invloed vandebladstand opdepotentiële produktiein
samenwerkingmetdr.DeWit.Doordevervorming vandeschaduw vaneenbolletjes ophet
groenebladoppervlak temetenlaat zichdepositievanditblad tenopzichtevanhetinvallend zonlichtbepalen.
Onderzoeknaardeoptimale gewasopbrengst inpasontgonnengrond in Z.0.-Flevoland
(samenwerkingmetdr.Jonker).
Hetbepalenvandefotosynthese vankunstmatige graszodenvanverschillendelengte.
Benodigdetijd
Lab. proeven
Onderzoeker
Assistent
Analist
Laboranten
Hulpkrachten

150
150
200
550
50

Veldproeven

50
100
100
200
100

dagen
dagen
dagen
mandagen
mandagen

N.B. Inverband metuitbreidingvanhet onderzoeknaarandere gewassendangrassen ishet
beteromvoorshands detitelvanhet project tewijzigenin:
Onderzoek naarde invloed vanuitwendige factorenopdegroei,deverdelingvan
dedroge stofendechemische samenstelling.
Ditlaat echterhetwezenvanhetprojectonaangetast.
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III.Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr. 328.Fysiologisch onderzoekbijaardappelen.
Verslag 1962:
A.Deontwikkeling derverschillende organenenhun onderlinge samenhang
Bijdeverwerking vandegegevens vaneenrooitijdenveldproef metAlphableekdeontwikkelingvanbladeren enstengelsgedurende lange tijd grotendeelsparallel telopen;,
welwijzigt deverhoudingderblad- enstengelgewichten zichvoortdurend tengunstevan
destengels.Doorlater poten (vergelekenwerden depootdata 15 april en15mei)of.een
hoge stikstofgift (200kgNalskastegenover geenstikstof)werd dezeverhouding ookten
gunstevandestengels verschoven.Ongeveer 4weken nahetbeginderknolvorming, omstreeks
half juli,trad bijalleobjectenhetbladmaximum (maximalebladgewicht op);tegelijkof
daarnahet stengelmaximum,gevolgd doortettotale plantmaximumenhetknolmaximum. Nahet
bladmaximum namhetbladgewicht bijde200N-objecten snel,enbijde.0N-objectenlangzaam
af.Deknolgewlchtennamengedurende lange tijd rechtlijnig toe.
DedoorWittenrood c.s. in1957 aangegeven rechtlijnige correlatie tussenhetmaximalebladgewicht (B m a x )enhetmaximaleknolgewicht {Kmax )(inproevenvanReestmanen
Vander Paauw)werd indezeproefnietgevonden.IndeproevenvanReestman enVander
Paauw.kondendoordroogteen andereoorzaken geenhoge opbrengsten verkregenworden.In
diegevallenwas namelijkhetbladgewicht suboptimaal enkon;duseengoede correlatie
tussenbladmaximumenknolmaximumgevondenworden.Inbovengenoemde proefwarendebladgewichtenbijhetbladmaximum echter nietbeperkend voordeknolppbrengst,m.a.w..erzal
dusgeencorrelatiebestaantussenB

enK
max.
max.
B.De invloed vanhetklimaat opdegroeivande aardappelplant
De "kritische daglengte"wordtbeïnvloed door temperatuur,lichtintensiteit enstikstofvoorziening. Bijdeomstandigheden,diedegroeivandestengelsbevorderen (hogetemperatuur;lagelichtintensiteit,hoge N-giften) wordt dekritische daglengte naareen
kortere daglengte verschoven: eriseen sterkerekorte-dagitnpuls nodigomdeplanteneen
korte-dagulterlijktegevendanbijlage temperatuur,hogelichtintensiteit oflageN-glften.
Erkongeenduidelijke invloed vandedaglengte inde tweede helftvanhetgroeiseizoen (augustus-september)opde ontwikkeling endeknolopbrengst vanhetlaterasAlpha
(inapril gepoot)gevondenworden.Wellicht was deontwikkeling altever voortgeschreden
omdoordedaglengtetewordenbeïnvloed.
De invloed vandelichtsterkte van debasisbelichtingwerd ineenrooittJdenproefmet
3lichtsterktenbijhetrasEersteling ineenklimaatcel onderzocht.Evenals inandere
proeven,bleekde ontwikkeling bijdelage lichtintensiteit (3000lux)veellangzamerte
verlopendanbijdehogelichtintensiteiten (8000enl6000lux).Destengelswerdenechter
bij3OOOluxveel langer dan.bij16OOOlux.Bijdedrielichtintensiteiten werdengedurendelange tijd dezelfde aantallenbladeren gevormd;nadatbijI6000luxdebladvormingafgeslotenwas,werden echterbijdelage intensiteit nog.steedsnieuwebladerengevormd.
Inverschillendeproevenbleekhetmogelijk door eenhoge temperatuur (b.v.28C)hetzijgedurende'enkeleweken, hetzijgedurende het gehele groeiseizoentoegepast -bij
eenvoortdurend voldoendevochtvöorziening-doorwas vanaardappelknollen aandeplant op
tewekken.Droogtebijeengematigde temperatuur (l6°C)veroorzaaktegeendoorwas.Doorwaskonbijeen achttal aardappelrassen opgewekt worden,dematevandoorwas liepechter
uiteenvoordeverschillenderassen, (zieverderverslag C.Lugt.)
Denawerkingvanklimaatsomstandighedentijdens degroeider aardappelknollen,opde
:nateeltwerd insamenwerkingmetMej,ir.Krijtheonderzocht.Hierbijbleekde lichtsterkte
vandebasisbeliehtinggeen invloed tehebbenopdepootgoedwaarde derknollen.Dedaglengtevertoonde echterwel nawerking.Bijsommigerassen (b.v.hetlateras Alpha)-groeidenerforsere plantenuitknollen afkomstigvankorte-dagplantendanuit knollen afkomstig
vanlange-dagplanten;bijandererassen,zoalsEersteling,wasdit Juist omgekeerd.Deknolopbrengstenvertoondeneenovereenkomstig beeld:deforsere plantenhaddeninhet algemeen
eengrotere opbrengst dan'dekleine planten.Wekunnendeze nawerkingverklaren doorde
invloed vandedaglengteopdeknolzetting endeduurderrustperiode.Eenras alsAlpha
zal, invergelijkingmetb.v.Eersteling,na eenlangerebewaarperiode optimaal kiemenen
groeien.Doorkortedagwordt deknolzettingversneld,begintderustperiode vroeger en
zalhet optimum voor klemingvroegerbereiktworden.Voor Alphamet zijnlateknolzetting
enlangerustperiode zalditgunstigzijn;voorEerstelingmet zijnvroegeknolzettingen
korterustperiode daarentegen ongunstig:hetoptimumvoor dekiemkrachtwasophetmoment
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vanpoten (maart)reeds gepasseerd.BijEersteling heeft derhalve delange dagdoorzijn
vertragende invloed opdeknolzetting gunstiggewerkt.
C.Beperkende factorenbijgroteplantdlchtheid
Uitvoorgaande proevenwasgebleken datverhogingvande stikstofgift van100tot
200kg N/habijgrote plantdichtheden (70.000pi./ha enmeer)niet totvergroting,,maar
meestal tot verlagingvandeknolopbrengst leidde.Wellicht kondit toegeschrevenworden
aaneentewelige loofgroeibij200kgN/ha.
Omdit teonderzoeken,werden in1962bijenkelevroegerooiingen ookloofgewichten
bepaald.Evenwelwas indeze proefdeuiteindelijke knolopbrengst bij80.000en160.000
pi./haduidelijk hogerbij200Ndanbij100N (resp.+77en+68ton/ha).Ditresultaat
komt dusniet overeenmet hetgeen invoorgaande jarengevondenwas.Hierbijmoetenwe
bedenken dathetloofbij200Nophetmoment vanrooien (11oktober)grotendeels nog
groenwas,terwijl inandere jarenhetloofdoor Phytophthora,hoge temperatuure.d.
meestalbeginseptember afgestorven ofgedood was.Hoewel deknolproduktie pereenheid
loofgewicht afneemt bijtoenemende N-gift konertochbijdegrote plantdlchtheid ende
hogeN-gift nietvaneensurplus-loofontwikkelinggesprokenworden.
D.Destikstofhuishouding vande aardappel
Degegevens vaneenrooitljdenveldproef metAlpha,in1958opvochthoudende zandgrond genomen,wordenthansverwerkt.Hierbijisgeblekendatde plantenvande 0Nobjecten+ 100kgNperhauitdegrond wisten optenemen;deplantenvande200kg
N/ha-objecten namen220kgNperhaop.
Demaximale stikstofopnameperplantwerd bij200Nomstreeks halfjulibereikt,
bijde0N-objecten gingdestikstofopname daarnanoglangzaam door tot inaugustus.
Hiernaneemtdetotalehoeveelheid stikstofbijde200N-plantenietsaf,bijde0Nplantenpraktischniet.Door bladafval gingbijdehoge stikstofgift k-6% (één keer20$)
vandetotaal opgenomenhoeveelheid stikstofverloren.Eind septemberwasbijde0N
vrijwel allestikstofuithetloofnaardeknollenafgevoerd (90$),bijde200Nlag.
ditpercentageveellager (70-77$).
Hetpercentage stikstof indedsneemt gedurende de ontwikkeling bijblad enstengel
af; Insommigegevallenblijft ditpercentagegedurende geruime tijd constant (vooral
bijde200N-objecten).Bijdeknollenneemtditpercentage eerst af,maarnabegin
augustus stijgt hetweer enigszins.Eendergelijk "dal"IsookdoorKortlevengevonden.
Detotalehoeveelheid stikstof indeknollenneemtgedurende langetijdvrijwelrechtlijnigtoe.
Inbakkenproevenwerd doorwekelijks eenoverbemesting naar10kgN/ha tegeven
geenopbrengstverhogihgverkregent.o.v.hetobjectwaarbijdestikstof inéénkeerbij
het potenwerd gegeven.
E. Groeivanbladerenenspruiten enremmingvan sprultgroeli.v.m.de virusverbreiding
In1961zijndemiddelen2,4,5-Ten2,4-Dophetloofgespoten omde sprultgroeite
remmenendaarmeeeenverdere infectie derknollenmetbladrolvirus tevoorkomen.Vande
aldusbehandeldedoodgespotenenvanonbehandelde plantenzijnknollen geoogst enin
1962weeruitgepoot omhetviruspercentage vast testellen.Uit dezenateeltbleek,dat
nadelaatstebespuiting (begin augustus)hetbladrolpercentage bijdeonbehandelde velden
gestegenwasvan1tot k%,bijdedoodgespotenveldentot 2.\%enbijdebehandelde velden
tot \\%. Deopbrengst lagbijdebehandeldeveldenhoger danbijdedoodgespotenvelden,
dochlager danbijde onbehandeldevelden.
In1962werd eveneens eendergelijkebespuitingsproefaangelegd,thansmet 4middelen:
2,4-,5-T,2,4-D,fenac enif-CPA.Hierbijblekende opbrengstenvandebehandeldeveldenweer
aanziënlijk'bovendievandedoodgespoten veldenteliggen,dochbenedendeopbrengstenvan
deonbehandeldevelden.
Algemeen: . .
Opdebijeenkomst vandesectie Fysiologie vandeEuropean Association for PotatoResearch,
gehoudenvan9tot12 april teLonden,werd hetonderwerp."Some observations onsecond growth"
behandeld.
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Bestede t i j d :
A

B

C

D

E

totaal

drs.K.B.A.Bodlaender (onderzoeker): 40 70
40
40 20
210dagen
Assistenten
60 120
80
70 50
380mandagen
Hulpkrachten
50 l8o
30
40
300mandagen
B.G.D.
140mandagen
Publikatle:
Bodlaender,K.B.A. and C.Lugt:Observations onsprouting ofsecond-growthtubers.
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Afsluiting project nr.328.Fysiologisch onderzoekbijaardappelen.
Het project looptreeds geruime tijd enwordt derhalve thans afgesloten.Delenvande
behandeldevraagstukkenworden alsnieuw-projectvoortgezet.Opprojectnr.328hebbende
volgende publikatiesbetrekking: ,
Wlttenrood,H.G.,A.J.ReestmarienK.B.A.Bodlaender:Groeienproduktievanaardappelen.'
Jaarboek I.B.S.1957,95-115 (Mededeling19vanhet I.B.S.).
Bodlaender,K.B.A.:De invloed vanverschillende daglengten opde ontwikkelingvandeaardappel.Jaarboek I.B.S. 1958, 45-57 (Mededeling I9vanhet I.B.S.),
Bodlaender,K.B.A,: Inhibition ofsprout growth afterhaulmkilling inpotatoes,'Europ.
PotatoJ. 120-40 (1958) (Mededeling 63vanhet I.B.S.).
Bodlaender,K.B.A.:.De invloed vanzwakkelichtintensiteiten opdedaglengtereactievande
aardappel.Jaarboek I.B.S.1959.83-92 (Mededeling79vanhet I.B.S.).
Bodlaender,K.B.A.: De invloed vande temperatuur opdeontwikkelingvandeaardappel.
Jaarboek I.B.S.i960,69-83 (Mededeling 112vanhet I.B.S.).
Bodlaender,K.B.A.: The influence oftemperature onthegrowth ofpotatoes..Proceedings
1st triennial conferenceEAER238-239 (I96D.
Bodlaender,K.B.A. and C.Lugt:Observations onsprouting ofsecond-growth-tubers.Jaarboek
I.B.S. 1962,59-67 (Mededelingl8lvanhet I.B.S.).
Enige conclusies,voortgekomenuitdit onderzoek,wordenhierondervermeld.
A.Deontwikkelingderverschillende organenenhunonderlinge samenhang
Deontwikkelingvande aardappelplant verloopt inverschillendefasen:gedurende
elke faseisdeverhouding dergewichtenvandeverschillende'organent.o.v.elkaaren
t.o.v.degehele plant constant.Devolgende fasenkonden totnutoe gevondenworden:
1. opkomsttotknolzetting2.vanafknolzetting tothetzichtbaar'wordenderbloemknoppen3.vanafdit stadiumtothetbladmäximum4.'vanafhet'bladmaximum tot enmet deafstervlngvanhet loof.Wellicht kandezelaatstefase'nóg intweeënverdeeld worden.Deze
fase-overgangen komentot stand doorde ontwikkelingvandeplant ennietdoorklimaatsomstandigheden;•onder constante'omstandighedenvan temperatuur,lichtintensiteit,daglengteenluchtvochtigheid tredendeze faseneveneens op.Inhoeverreuitputtingvande
stikstof enanderemeststoffeneenrol speelt bijdeze faseveranderingen,kannog.niet
met zekerheid gezegdworden.
Eenduidelijke correlatie tussenhetmaximalsbladgewicht endeuiteindelijke knolopbrengstwordt slechts gevondenbijrelatiefkleinebla'dgewichten.Bijgrotebïadgewich•ten,alsdushetbladgewichtnietmeer beperkend is,werd eendergelijke correlatie niet
gevonden.Bijgrotehoeveelheden loofperha,Isdeknolproduktie per gewichtseenheid
loofrelatief laag,doch absoluut genomenmeestal niet lager danbijkleinereloofgewichten.
B.De Invloed vanhetklimaat opdegroeivande aardappelplant
Dedaglengte heeft eengrote invloed opde ontwikkelingvandeaardappelplant.Onder
kortedagvindt deontwikkeling sneller plaatsdanonderlangedag:vroegere knolzetting
ensnellere afstervlngvanhet loof.Doorhet grotereloofapparaat endelangerelevensduurvanhetloofbijL.D.wordt deuiteindelijke knolopbrengst bijL.D. groter danbij
K.D.Zowel onder L.D. alsonderK.D.wordenbloemknoppen-aangelegd,dochalleen onderL.D.omstandighedengroeiendezeuit totvolledigebloemen.
Erwerd nagegaan,bijwelke daglengte deovergang:tussenlangedagenkorte'dagvoor
verschillenderassenligt.Deze "kritische daglengte".laghogerbijEersteling (15àl6uur)
danbijAlpha (13-14uur). Bintje,Eigenheimer enGinekehaddeneveneens eenvrijhoge'kritische daglengte.Doorhoge temperatuur,lagelichtintensiteit enveel stikstofwordtdeze
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Eersteling'met zijnhogekritischedaglengte ondergaat inhet vroege voorjaareen
korte-daginvloed:doordezeK.D.wordt deknolzetting eveneensversneld.Een positieve
invloed vandekorter wordende daglengte inaugustus enseptember,opde knolopbrengst
vandelate rassenkontotnutoenietworden aangetoond.
Detemperatuur beïnvloedt eveneens deontwikkelingvande aardappelplant sterk.
Doorverhoging vandetemperatuurwordt deverhoudingblad/stengel tengunstevande
stengelverschoven;evenzodeverhouding knollen/stengel.Hettemperatuursoptimum
(d.w.z.detemperatuurwaarbijhet optimalegewicht aanblad,stengel etc.verkregen
wordt)ligtvoorblad enknollenlagerdanvoorde'stengel.Dezetemperatuursoptima
wordennaar'hogerewaardenverschovenbijverhogingvandelichtsterkte.Bijlichtsterktenzoals deze 'szomers inonsland gebruikelijk zijn,ligt ditoptimumvoorde
knollenbij+l8°C.Bijlagetemperatuurworden eerd.er.knollengevormd danbijhoge
temperatuur. Aanwijzingenwerdenverkregen,dathoge nachttemperaturen eenminder gunstig
effect opdéknolopbrengsthebbendanhoge dagtemperaturen.
Hetbleekmogelijk doorhoge temperaturentijdens degroeivande aardappelplant
doorwasvanaardappelknollen te induceren.,bijvoldoende vochtvoorzieningV ••
.Delichtsterkte kandeontwikkeling,vandeaardappelplant.eveneens inbelangrijke
matebeïnvloeden.Bijeenhoge lichtintensiteit verloopt deze ontwikkelingveel sneller
danbijeengeringerelichtsterkte:deknolzettingvindt eerderplaatsendeplanten
stervenvroeger af.Deknolopbrengstenwordenookgroterbijeenhoge lichtsterkte
danbijeenlage..Bijlagelichtsterktenworden deplantenveellanger dan-bijhogelichtsterkten;bijlagelichtsterkte isereensnellere lengtegroel,docheenlangzamere ontwikkeling danbijhogerelichtsterkten.Voor de ontwikkeling derbloemknoppen totvolledigebloemen iseenhogelichtintensiteit nodig;bijlage lichtintensiteiten aborteren
debloemknoppen.
Bijkortedag,lage temperatuur engrotelichtsterktewordt destengelgroeirelatief
vroegtijdig geremd,vindt deknolzetting eerder plaats enwordt deontwikkeling alspoedig
beëindigd;bijlange dag,hoge temperatuur enlagelichtintensiteit daarentegenvindtde
knolzettinglater plaats,blijvendestengelsveellanger indelengte doorgroeienen
stervendeplantenlateraf.
Desnellere àfstervingkanalthansbijdekortedagniet alleenverklaard wordendoor
devroegere knolzetting:planten,welke tot nahetbeginvandeknolvorming bnderL.D.-omstandigheden opgroeidenenvervolgensbijK.D.geplaatstwerden,stiervenvroeger afdan
planten,welke zichcontinu.bijL.D. ontwikkelden.
Langedag,hoge temperatuur enlage lichtsterktenveroorzakenbehalve overeenkomstige
ontwikkelingen ookverschillende reactiesbijde aardappelplant,zoals bv.bijdebloei
endebladontwikkeling. '
C.Beperkende factorenbijgrote plantdlchtheid
De optimale plantdlchtheid voor deknolopbrengst bleek inverschillende veldproeven
methetrasAlpha,inhetvoorjaar gepoot,bij70.000à80.OOOplanten/ha (potermaat
55/^5mm)teliggen,bijeenstikstofgift van100kgN/ha (alskasgegeven,nahet poten).
Doorverhogingvandestikstofbemesting tot200kgN/hakonmeestal geenverhogingvan
deopbrengst,noch eenverschuiving vandeoptimale plantdlchtheid naareengroter aantal
planten perhaverkregenworden.De stikstofbemesting bleekdus indeze proevengeenbeperkende factorbijgroteplantdlchtheid tezijn.Wel bleekhetmogelijk inI962bijgrote
plantdlchtheid eenduidelijke opbrengstvermeerdering tekrijgendoorverhoging vande
N-gift van100tot200kgN/ha.Dit"kanworden toegeschrevenâaneenlangere levensduur
vanhetloof.Bijeengewone plantdlchtheid van4-0.000pi./haleverden echter beidestikstofgiften eenzelfde knolopbrengst.Hierwas dusdeplantdlchtheid beperkend voorde
stikstofreactie.
D.De stikstofhuishoudingvande aardappel
Aardappelen gepoot inhetvoorjaar opvochthoudsnde zandgrond namen dealskas gegeven stikstof gedurende tweemaanden openbereikten inverschillendegevallen omstreeks
half julieentopindestikstofopname. Insommigegevallen,zoals'bij0N-objectenof
bijeenvertraagde opnamedoordroogte gingde opnamevan stikstof nahalf julinoglangzaamdoor totinaugustus.Deze optimale hoeveelheid stikstof perplantviel somssamen
methetbladmaxlmum (maximaal bladgewicht,vsrsendroog), somsniet.Hetbladmaximumkan
insommigegevallen ontstaanzijn,doordat degemakkelijkbeschikbare stikstof indegrond
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uitgeput is,dochditbehoeft niet altijd het geval tezijn.
Deopgenomen stikstofwordt nahetbladmaximumverder afgevoerd uithet loofnaarde
knollen;bijhoge stikstofgiften loopt de totalehoeveelheid Nper plant naenigetijd
achteruit doorbladval;bij0N-objecten daarentegen niet,er isdaar praktisch geenverlies aanstikstof doorbladval envrijwel alle stikstofkomt indeknollen terecht.Deze
afrijpingweerspiegelt zichookenigszins inhet stikstofpercentage indeknollen (zowel
indedroge stof alshetversemateriaal):dit percentage neemt nadeknolzettinggeleidelijkaftotbeginaugustus;naditdieptepunt neemthetgeleidelijkweer enigszinstoe.
De totalehoeveelheid stikstof indeknollenneemt gedurende lange tijd vrijwel rechtlijnigtoe.
Inbakkenproeven kongeen specifiek gunstige werkingvanlaatgegeven extra stikstof
gevondenworden,vergeleken bijhetgevenvande totalehoeveelheid stikstof ineens bij
hetbeginvandegroei.
E.Groeivanbladerenenspruitenenremmingvanspruitgroell.v.m.devlrusverbreldlng
Nahet doodspuiten vanaardappelen oppootgoedpercelen metDNOC,FBg (Reglone)of
arsenieten trad inverschillende jaren nieuwe spruitgroei opdestengelstompen op.Deze
hergroei isgevaarlijk,daarhierdoor deluizenhetbladrolvirus kunnen overbrengen en
de infectie vandeknollen nahetdoodspuiten nog aanzienlijk kantoenemen.
Derhalvewerd getracht dezeuitloop te onderdrukken door tezamenmethetdoodspuitmiddelDNOC eenremstofopde stengelstompen nahet afmaaien vanhetloof tespuiten.
Verschillende middelenblekendehergroei zeer goed teonderdrukken,b.v. aminotriazole,
2fl+,5-Ten2,4,5-TP. Het eerstgenoemde middel bleekongeschikt door zijnlangenawerkingindeknollen;bij2,4,5-Ten2,4,5-TPwashet praktische bezwaar,datvrijgrotehoeveelhedenvandezemiddelen gespotenmoestenworden (10-20l/ha) omeenafdoende onderdrukking
vande spruitgroel teverkrijgen.
Inmiddelswasuit het onderzoekvanBeemster gebleken,datereen ouderdomsresistentie
voor hetbladrolvirus bestaat,d.w.E. dathetbladrolvirus zichslechts inJonge groeiende
bladerenvermeerdert enslechts vanuit dezebladeren eenbesmetting vandeknollentot
stand komt.Indienhetmogelijk zouzijn omdevormingvan jonge,nieuwe bladeren injuli
teonderdrukken, terwijl deoude,volwassen bladeren zoveéLmogelijk intactbleven aande
planten,zouhetmogelijkmoeten zijnvermeerdering van infectie vandeknollen tegente
gaan, terwijl hetknolgewicht nogverder kan toenemen.Derhalvewerden enkele remstoffen
ophetvolle gewas gespoten. Inderdaad konhiermee de spruitgroel indebladoksels goeddeels onderdruktworden,terwijl het oudeblad noggedeeltelijk intactbleef enhierdoor
hetknolgewicht nogbelangrijk toenam nahet spulten.Eenverlaging vanhetviruspercentage t.o.v.deonbehandelde plantenwerd eveneensverkregen docherkonnoggeenbewijs
geleverd wordendatdebesmetting nahet spuiten nietmeer toenam.
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Vaneenaantalbelangrijkefactoren,dieinvloedhebben
opdeproduktievaneenaardappelgewas,isdewerkingswijzeredelijkbekend.Vooreendeelderfactorenkan
ditalleen"nogmaarkwalitatiefaangegevenworden.Het
isnietmogelijkomdeaardappelproduktie,diemenbij
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eengunstigeproduktie tegeven.
Ditprojectheefttendoeldezeontbrekendekennis
teverschaffen.Hetisdaarmeetevenseenvoortzetting
vanbepaaldedelenvanhetafgeslotenproject328.
Bijeenvolledig geslotengewas:zaldelevensduurvan.
het loofdêbeperkende factorvoorde.totale'stofproduktiezijn.Hetverdientaandachtofdoordebemestingstechniek (aard,hoeveelheid,tijdstipvantoediening)en
doortoedieningvangroeiregulerende.:stoffendelevensduurofproduktieveperiodevanhetgewaskanwordenverlengd.Ookhettijdstipvanbegin'derknolvormingblijkt
voordelevensduurvanhetgewasbetekenistehebben,
zodatookditverschijnselbestudeerdwordt,trouwens
eveneensomnogtenoemenredenen.
Globaalzoumenmogenzeggendatdetotalestofproduktieaanvankelijkhetbestbesteed zoukunnenworden
voorhetvormenvaneenassimilatieapparaat eneenaanenafvoerapparaat,waarnabijeenoptimaleontwikkelingvanditapparaatvervolgensalle:stofprodüktieaan
knolvormingbesteedzoukunnenworden.Hetisdaaromzeer
nuttigomtebeschikkenoverkennisaangaandedeverhoudingderverschillendeorganentijdensdeontwikkeling.
Detijdstippenvanwijzigingen (fase-overgangen)inde
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Werkwijze

Erzullenmorfologische enfysiologische waarnemingen
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groeiomstandighedenbijoptimale condities.Daarbij
wordenookgewichtsbepalingenaandeverschillendeorganenverricht,alsmede chemischeanalyses.Nagegaan
zalwordenoffase-overgangen samenvallenmetveranderingeninmorfologie,anatomieenfysiologie derplant.
Getrachtzalwordendezeverschijnselenineendoorzichtigpatroonvangroeineigingenengroeiremmingen
vastteleggen.
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.385.Deproduktiviteit vaneenaardappelgewas onder invloed vanecologische en
(nieuw)
fysiologische factoren.
FlanI963:
A.Deontwikkelingvandeorganenvande aardappelplant
Hetligt inde.bedoelingdeontwikkeling vandeaardappelplant nauwkeurig tebestuderen,zowel ineenproef ineenklimaatcel onder geconditioneerde omstandigheden,als
ineenveldproef,waarbijdeplanten alseengewas opgroeienenwisselendeweersomstandigheden,daglengte e.d. groeienontwikkeling kunnenbeïnvloeden.Hierbijzullenversendrooggewichtenbepaald worden.Erzalgetrachtwordenveranderingen indegewichtsverhoudingen derverschillende organentecorrelerenmetwijzigingen indemorfologie of
fysiologie derplanten.
Speciale aandacht zalbesteed wordenaandeafsterving derplanten.Deze proeven
moetenmede antwoord verschaffen opdevraag,hoelangmen-inverband metdetoestand
vanhetloof-nogeentoenamevandeknolopbrengst kanverwachten.
B.Deinvloed vanklimaatsfactoren opdeontwikkelingvande aardappelplant
Daglengte,temperatuur enlichtsterkte hebbeneenduidelijke invloed opdeontwikkelingvan eenaardappelplant,o.m. ophettijdstipderknolzetting.Thanszalwordenonderzocht,welke invloed deze klimaatsfactoren nahetbeginderknolvorminguitoefenen op
deontwikkeling,o.m. opdeafsterving.
Voortszalwordennagegaan inhoeverre derasverschillent.a.v.dekritischedaglengtewellicht bepaald wordendoordeverschillende fysiologische ouderdomvanhetpootgoed vandeverschillenderassen.
Deonderzoekingenbetreffende deinvloed vanklimaatsfactoren opdeconsumptiekwaliteit (insamenwerkingmet C.Lugt,proj.nr.382)enopdepootgoedwaarde van aardappelen
(insamenwerkingmet mej. ir.N.Krijthe,proj.nr.367)zullenvoortgezetworden.
Voortszalhetonderzoek overhet ontstaanvandoorwas insamenwerkingmetC.Lugt
(proj.nr.382)voortgezetworden.
C.Beperkende factorenvoor hetbereikenvan een optimale knolopbrengst
Degegevens betreffende de interactievan stikstofgift enplantdichtheid zullenwordenverwerkt.Er zalonderzocht worden Inhoeverrebijverschillende verdelingenvaneen
gelijkaantal stengelsoverdeoppervlakteverschillen inontwikkeling enknolopbrengst
kunnenontstaan.
Gedeelde stikstofgiften,waarbijduseendeelvande totalehoeveelheid stikstofin
eenvrijlaat stadium vande ontwikkeling gegevenwerd,haddeninvoorgaande proevengeen
duidelijk positief effect opdeknolopbrengst vergelekenmet dezelfde hoeveelheden stikstofineensgegevenbijofkortnahet poten.Wellicht ishetmogelijkdooreenminder
eenzijdige overbemesting eenverlenging vandelevensduur vanhetloofeneenvergroting
vandeknolopbrengst teverkrijgen.
D. Invloed vanregulerende stoffenopde ontwikkelingvande aardappelplant,o.m. inverband
met de virusinfectie
Erzullen injuliverschillende remstoffenophetvolle gewasgespotenworden,om
desprultgroeiindebladoksels teonderdrukken endaarmee de toenamevandevirusinfectie indeknollen tevoorkomen;het oudebladmoetdaarbijzoveelmogelijk intact blijven
omdeknolproduktie zolangmogelijk tekunnenvoortzetten.
Ineenoriënterende proefzalgetrachtworden doorgroeistimulerende stoffendeduur
vandevegetatieperiode tebeïnvloeden.
Benodigde tijd:
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III.Afd..Fysiologieenecologie
Project nr.326.Fysiologisch enecologisch onderzoekaangranenenzaadteeltgewassen.
A.Stro-stevigheid enopbrengst inverbandmet de stikstofvoeding
Verslag.1962:
Destikstofhuishouding vangranen
Inhet jaarboek1962vanhetI.B.S.iseenartikel opgenomen,waarinde Invloedvan
destikstofvoeding opdeverdelingvandrogestofoverdeorganenvandegraanplantwordt
behandeld.Hetisgebleken,datbijernstig stikstofgebrek tijdens derijpingdegewichtsvermeerderingbijtarwe,haver engerstnadebloeivrijwel geheel aandekorrel tengoede
komt,terwijldewortels ingewicht afnemen.
Iserstikstofbeschikbaar,danwordt dehierdoormeer gevormdedrogestoftussen
zaad enstroverdeeld ineenverhoudingdienietvervan5O-50ligt,terwijl ookdewortels
kunnentoenemen ingewicht.
Bijdezegranen (enookbijzomerrogge)ligt inpotproevende toeneming indrooggewicht,verkregendoor eenlateextraN-gift,enookdedistributievandegevormde stof
overdeorganenindezelfde orde.Vooralbijhaver enzomerrogge isde overeenstemming
groot.
Deverschillen,dieindepraktijkbijveldproevenwordenwaargenomen,waarwinterroggeveelhogererendementenlevertdanhaver,moetenwordenverklaard uithetzeerverschillend ontwikkelingsritme vandezegewassen.Winterrogge ontvangt delateoverbemestingdankzijdevroegedatumvanschieten pi».eenmaand eerderdanhaverenrijpt slechts
plm,eenweekeerder,zodathetgewasveellangervandeextragiftprofiteert.
De invloedvanperiodiekstikstofgebrek inwatercultures
Wanneermentarweplanten vóór ofinheteerstebeginvanhetschietenstikstofonthoudt,gaathetgehalteopdroog-zowel alsversgewicht spoedigdalenenhet plantgewicht
bijbloeiwordtlager naarmatedeonthouding langerheeftgeduurd.Geeftmenopnieuwstikstof,danisdeplant tentijdevanhetbloeienweer ongeveer totdestikstofgehaltenvan
decontrole (steedsN)teruggekeerd.
Hetblijktnu,datditniet opgaat,alsdeonderbrekingvandeN-voedingwatlater
valt enpasbijhet Inaarkomenwordt opgeheven.
Stikstofgehalten tijdensdebloei

zomertarwe
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opvers- 1opdrooggew.
J gew.
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1 2,50^
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Bijdecontrolewashet spruitgetal 5à7,Bijhetobject "onderbreking,vroeg"
steeghetspruitgetal nawederaanbod vanstikstofvan1tot3,9.Bijhetobject "onderbreking,laat"washetspruitgetal 3enditwerd doorhetwederaanbod nietverhoogd.
Dezewaarnemingenleidentotdeveronderstelling,dathetherstel tothet optimale
N-gehalte alleenkanplaatsvinden,alsdeplantopwederaanbod van stikstofkanreageren
door nieuwe spruitentevormenm.a.w.wanneerhet schietenniet tever isgevorderd.Deze
nieuwe spruiten hebbenvermoedelijkdezelfde chemische samenstelling alsdecontrole
(steeds S) enzobenadertdegehele plantdetoestand vande controleweer.
EenoplatertijdstipdoorN-gebrek getroffenplantzoudusniettotdeoorspronkelijke samenstellingkunnenterugkeren,omdatdebijdragevande jonge spruitenontbreekt.
Het isoverigens opvallend,datspeciaalhetN-gehalte opdeds inditgevalaohterblijft.
Menkanhierverband zoekenmetdewaarnemingvanARCHBOLDe.s.datdebijN-gebrek in
dehalmgevormde suikerreserves nietmobiel zijn,integenstellingmetdereserves inhet
blad.Dezesuikerreserve zoudusooknaaanbod,vannieuwestikstofdeds-balansblijven
belasten,terwijl hetstikstofgehalteopdetotaleverseplant hetoudepeilbenadert.
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Erzijnsuikerbepalingen onderweg omdit teverifiëren.-Hetligtook indebedoeling,proeven tenemenmetuitsluitend hoofdassen,doorwegnemenvanzljspruiten.
De invloed vandevochtvoorziening opde stikstofhuishouding
Wijbeschikkennuoverderesultatenvan 3jarenberegeningsproeven opdeRenkumse
heide.Deze verstevigen deveronderstelling, datdeopvallend goede rendementenvanlate
stikstofgiften opwinterrogge,diedeze arme ontginningsgrond kenmerken, ieta.te-maken
hebbenmetdegebrekkige vochtvoorziening.
Degemiddelderendementenvanvroegeenlate extra-stikstofgiften,met enzonderberegening (3jaren)
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BijdeInterpretatievandeze cijfersmoetwordenvooropgesteld, dathet omlage
giftengaat,zodatwijnogvoldoendever vanhetverzadigi.ngstraject verwijderd zijn.
Hetrendement vaneenvroege giftishoger bijbetere vochtvoorziening. Dit isteverwachten;devroege giftvergroot de afmetingenvande.plantenhierbijkandevochtvoorzieningbeperkend werken.
Bijhet object "beregend"staathetrendementvaneenlategift achter bijdatvan.
devroege gift.Ditkomt overeenmetdeervaringen opvochthpudendegrond.Het isook
plausibel:delategift staatveel korter terbeschikkingvandeplantenkanookdeafmetingennietmeerbeïnvloeden.Hijverlengt slechts delevensduur vanhetgroenoppervlak.
Bijhet object "onberegend" staathet totale (korrel-plusstro-)rendementvande
late giftechterweinig achterbijdatvandevroegegift ende zaadopbrengst iszelfs
hoger.Wijhebbendit steeds aldusberedeneerd: onder aride omstandigheden heeft een
plantmet geringe afmetingen hetvoordeel vanminderverdamping.Wanneermendezekleine
plant doormiddel vaneenlate stikstofgift instaat stelt zijnblad langgroentehouden,
zal zijntotale produktleweinig achterstaanbijdievan eenvroegbemeste plant,terwijldankzijdegoedekorre]/stroverhouding:hetrendement indekorrelopbrengst zelfs
hoger kanzijn.'Diteffect'isbijpotproeven ookwaargenomen,bijernstigvochtgebrek.
Dankandelategift zelfshoger totaalrendement leverendandevroege gift.
Zeermoeilijk teverklaren isechterhet feit,dathetrendement vandelatestikstofbijhet obje.ct"onberegend"hoger.isdanbijhet object-metbetere vochtvoorziening.
Dit isindepotproeven niethet geval.'Vande potproef1962volgenhier enkelecijfers:
Resultatenvaneenpotproefmetwinterrogge bijverschillende vochtvoorziening
controle ingper ; rendement van1gNvroeg
30pi.
.j
(ingprodukt)
korrel1 stro Atotaal,korrelîstro ;totaal
|droog
3Q i 77:j 107 ! 28
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36 j 104 I 140 | 32
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1 25 j 53
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Nlaat
korrel ;stro Itotaal
20
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Deze potproef ismet'develdproef goed vergelijkbaar inzoverre dat deinvloed van
dedroogtegoed merkbaar is,maar niet extreem endatereenkrachtigereactie isop
stikstof.Deresultatenverschillen echter duidelijk indienzin,datlate stikstofbij
goedevochtvoorziening meer effectheeft danbijdroogte,ookwanneer deze droogte tegelijk
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met de late stikstofgift wordt beëindigd. Waarom dit in de veldproeven niet geldt,kan niet
met zekerheid worden gezegd. De tegenstrijdigheid kan voortvloeien uit het feit,dat de
lichthoeveelheid per om 2 groen bladoppervlak in een zwaarder gewas geringer is,welk effect
in de vrij opgestelde potten praktisch geen rol speelt. Dit effect zou inhet nadeel van
de objecten met goede vochtvoorziening werken. Dit element ismoeilijk in de potproeven
te introduceren. Lichtmetingen inhet gewas kunnen wellicht aanknopingspunten geven.Velden potproeven zijn frequent bemonsterd, om de opgenomen N in de interpretatie te kunnen
betrekken.
Er is in oktober 1962 een potproef ingezet met grond afkomstig van de Renkumse heide.
De indruk bestaat dat deze grond, behalve invochtvoorziening, ook in andere opzichten verschilt van de humeuze zandgronden, waarmee de potproeven tot nu toe zijn genomen.
De invloed van het eiwitgehalte van de korrel op de groei van de jonge plant
Op het proefveld IBS 579 met winterrogge op arme grond (Renkumse heide)wer-d eiwitrijk
zaad (17,8$re) vergeleken met eiwitarm zaad (8,2$re) in 10-voud. In najaar enwinter was
er een duidelijk verschil ten gunste van het Ie object; pas bij het schieten is dit vrijwel
verdwenen. Inmaart werd 60 kg N/ha gegeven, tijdens het schieten nog kö kg N/ha. De opbrengsten waren:
in kg per ha
korrel
stro
eiwitrijk zaad
(17.80 re)
eiwitarm zaad
(8,2* re)

2760
2960

.6li*0
5980

•

totaal
8900
8940

De totale opbrengst is ongeveer dezelfde. Het verschil in zaadopbrengst ten gunste van
het object "eiwitarm" iswaarschijnlijk significant. Het wordt steedswaarschijnlijker, dat
men van eiwitrijk zaad geen hogere opbrengsten moet verwachten. De vlotte jeugdontwikkeling
blijft echter voor de praktijk aantrekkelijk.
Er is inmiddels een nieuwe proef aangelegd waarbij een object "eiwitarm" met lichte
N-bemesting bij het zaaien is opgenomen.
Reeds bij opkomst was duidelijk, dat deze bemesting effect had. Dit verklaart, waarom
op vruchtbare grond het verschil tussen de planten uit eiwitarm en eiwitrijk zaad gering is.
Plan 1963:
In de loop van dit jaar zal worden getracht om een aantal onderzoekingen over de stikstofhuishouding af te sluiten om zodoende voor 196^ tot een beperking te komen.
Voor I963 staan nog op het programma:
- Periodieke onthouding van stikstof inwatercultures met planten,waarvan de zijspruiten
worden weggenomen.
- Proevenmet suboptimale vochtvoorziening op potten gevuld met grond van eenhelffeontginning.
- Een veldproef op dezelfde ontginning, al en niet beregend.
- Een veldproef en kleine laboratoriumproeven met eiwitrijk en eiwitarm zaad.
B. De verdeling van stof over de organen van de plant
Verslap;I962:
De studie over de spruit/wortelverhouding in het jeugdstadium bij optimale voeding en
constante temperatuur is voortgezet. Hierbij bleek dat de lichtkleur grote invloed heeft op
deze waarde. Een bijbelichting in de kas geeft soms waarden, die ten opzichte van daglicht
verschoven zijn. De soortverschillen en ook de temperatuurcoëfficiënt veranderen hierdoor
echter niet.
De in het verslag 1961 vermelde cijfers zijn hoger dan die welke bij de proeven van
1962 werden verkregen. Achteraf wordt vermoed, dat het type lamp dat voor bijbelichting werd
gebruikt, hieraan debet is (zieD 2 lichtkleur).
Enige voorbeelden volgen hier.

Project nr.32o
4- Spruit/wortelverhoudlngInhetvegetatieve stadium nabijbelichtingmet TL32 (1961en
TL33 (I962)

temperatuur

| zomer gerst

1961 ; 1962

jI96I

j1962'

!.I96I !

1962 |

: 3,6
1 6,0
: 6,0

; i.7
i 3,0
j 3,0

! 3,0 J
1 3,5 !
1 3,5 !

2,0 ;
3,0 !
3,5 i

0.0
co 0

0
0

10°C
l6°C
25°C

erwten

zomerrogge

2

>5
6,0
6,0

i

Speciaal bijdegranen zijndeverschillen groot.Uit aanvullend onderzoekbleek,
datbijroggeentarwe defluorescentiebuis TL33Invergelijking met daglichtgeen
verschuivinggeeft,zodat dewaardenvan1962wellicht als "natuurlijk"mogenworden
aangemerkt.Voortsblijktuithetonderzoek,datbijtemperaturenbeneden10°Cdespruit/
wortelverhoudingzakt tot.waardenvan1à2,hetgeenbijdraagt toteenvertraagdegroei.
Hiertoe draagt ookbijdeverlagingvanhetvochtgehalte bijlage temperatuur.Dezekan
voortkomenuitvormingvan.suikerreserves enuit geringere strekkingsgroei vandebladcellen. In beide gevallenwordt detoenemingvanhetg?oenoppervlak (endaarmee degroei)
geremd.
Hetligtvoor dehand omdetemperatuurcoëfflciëntvandegroeisnelheid vnl.uit
deze,zg. "formatieve"effectenteverklaren.
%dsbijplanten,dienavoorkweek inl6C,14dagenlangbij0 ,10 enl6Chebben
gestaan

0°
iwinterrogge
Iwintertarwe

17,2
18,0

ïo1-

16°

1^,5'
14,8

13,0
13,1

Dehogewaardenvoordelage temperatuurworden inditgevalvnl.veroorzaakt door
opgehoopte suikërreserves,waarvanniet tezeggen isofzegevolg danwel oorzaakzijn
vande stagnerende groeivanweefsels,zoalsblad enwortel.
Deverdelingvandroge stofover deplant inverband met de stikstofbemestingis
•behandeld onder puntA,
Plan1963'
Hetverdere onderzoekhangt afvaneennadere bestudering vandetotnutoeverkregen
gegevens.
C.Deinvloed vande temperatuur opgroeien ontwikkeling
•Verslag196"2i
1.Dekoudebehoefte

(vernalisatie,

Bijhetvernalisatieonderzoek '62met Petkuserwinterroggewerden2seriesuitgezaaid,diegerekend vanafdeuitzaaigedurende4weken ("voorbehandeling")bijl6°
resp.
25°opgroeiden,daarna 4wekenbij6°envervolgens (inde "nabehandeling")
bij16°werdengeplaatst.
Behalve controles,die steeds in.continulicht (C.D.)'bleven,warenerreeksenvan
objectenmet eenK.D.-behandelinggedurende 4weken,.waarbijvoor dediverse objecten
hetbeginvan.de K.D,-periode verschillend werd genomen.
Hierdoor zijndevolgendeK.D.-behandelingenteonderscheiden:
1.geheel indevoorbehandeling (resp.bijl6°enbij25°)
2.delaatste 2wekenvandevoorbehandeling endeeerstewekenvandekoudeperiode
3.geheel indekoudeperiode
•
4.delaatste2wekenvandevernalisatie endeeerste2wekenvande nabehandeling
5.geheel inde nabehandeling
Bijde controles bereikt het object,dat in25 0isopgegroeid,het10,1-stadium
pas9dagennadatin16°.Dezevertraging isdusgeheel toe teschrijven aandehoge
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-5temperatuur enmoet apartwordenbeschouwd vandebeïnvloedingen doorK.D.-behandelingen.
Vergelijkenwed«diverse K.D.-behandelingsobjecten metdebetreffende controle-objecten,danblijkeneenK.D.-periode indevoorbehandeling (1)endeK.D.-behandeling,die
gedeeltelijk indevoorbehandeling,gedeeltelijkgedurende dekoude (2)werd gegeven,
steeds eenversnelling opteleveren.Daarentegen hebbenK.D.-perioden gedurende devernalisatle (3)enindestadiabedoeld,bij^en5,eenvertraging tengevolge.Eenverklaring
hiervoorwordtgegeven doorhetontwikkelingsverloop bijdediverse objecten.
Aanhetbeginvandenabehandeling tonende objecten,die indehieraan voorafgaande
periodeneenK.D.-behandeling haddengekregen,blijkensdetoestand vandegroeitopeen
kleine achterstand t.o.v.die,welke tot.daninC.D.warenopgegroeid.Deze achterstand
is toe teschrijven aanhet "direct"effectvandeK.D.,gekenmerkt door eenlangzamere
groei endaardoor eentrager ontwikkelingstempo. Het "indirect"effect (after-effect)
vandeK.D.-behandeling (K.D.-vernalisatie)wordt naverloopvaneenbepaalde tijdgerealiseerd,wanneer tevensaandevoorwaarde isvoldaandatdeplant inde'voorhetbetreffende'gewasgunstige daglengte (i.e.L.D.) is'geplaatst.
BijdeK.D.-behandelingen volgens (l)'en-(2)blijkt,gezienhet ontwikkelingsverloop,
het "indirect"effect vandeK.D.reedsaanhetbeginvandenabehandeling tewordengerealiseerd.Door hetgrotere ontwikkelingstempo vandeze objecten isdeaanvankelijke achter:
stand ophetC.D.-object spoedig ingelopen enomgezet ineenvoorsprong,zodathet1.0,1-.
stadium eerderwordtbereikt.
BijdeK.D.-behandelingen (3)en(4)enhetmeestbijdiezoals aangegeven bij'(5),
wordtdeversnelling'alsgevolgvanhet "after-effect"vandeK.D.paslater indenabehandelingsperiode ingezet.ïnhettijdsverloop vanafhetbeginvandenabehandeling tot
aandeze inzetheefthét C.D.-object eenzogrotevoorsprongverkregen,datdezedoorde
K.D.-objecten-nietmeer isintehalenenhet10,1-stadiumduslaterwordtbereikt.
2.De invloed vandetemperatuur opdesnelheid vangroeiendeuiteindelijke afmetingen
Detotnutoeverkregen gegevens overdit onderwerp zijnsamengevat toteenartikel,
dat inhet "Netherlands Journal ofAgr.Science"zalverschijnen onderdetitel; "Theinfluence oftemperature and light conditions ondrymatter distribution,rate ofdevelopment and yield inarable crops". . . . ; • • •
Deproevenvan1962bevestigen ingrote trekkende conclusies vanhetvorig jaar.Aan
eenoptimale-stikstof- envochtvoorzlening isditmaalbijzondere aandachtgeschonken,voor
hetbereikenvaneenongestoorde exponentiële groei.Bijdegewonegranen ishetaantal
plantenper pot (10)misschien tegroot.Eenvertraging inhetgroeitempo dietijdenshet
schietenwordtwaargenomen,iswellicht teeliminerendoor deonderlingebeschaduwihgvan
deproefplanten geheeluitteschakelen.
De proeven-overklempiaritgroeizijnvoortgezet.Bijgrootzadige gewassenwerdweer
gevonden,datdekiemplantgroei snellerverloopt dandegroei indeaansluitende periode.
Bijvlas enmaanzaad werd inI961hetomgekeerdewaargenomen.Dezewaarnemingwerd inI962
nietbevestigd;'allééh-bijvlas in10Cwashet tempotijdens dekiemplantgroei tragerdan
daarna.
Bijvergelijking van30erwtenrassenbleekde invloed vandetemperatuur opdelengte
vandeperiode opkomst-bloei zeer sterktevariëren .Erwas geeninteractiemetdeabsolutelengte ("vroegheid"),wèlmet detemperatuurreactievande opbrengst.Uitdegevonden
variatie blijktweer eensde ondeugdelijkheid vande "temperatuur-som"-berekeningen.
3.Hitteschade
Voorhethltteschadeonderzoek '62werd Pekouitgezaaid in2series,waarvandeeen
door plaatsen inzinkenbakken optimaal vanwaterwerdvoorzien endeander slechtséénmaal per dagwerd begoten.Hetverschil invochtvoorzlening kwam o.a.hierintotuiting,
datdedroge serie+10dagenlater inbloeikwamdandenatteserie.
Bijbeidegroepenkregendiverse objecten inverschillende stadiavanbloem- enkorrelontwikkelinghittebehandelingengedurenderesp.1,2,4-,6en8urenbijeentemperatuur
van 4-l°C,nl.1.1weekvoor bloei;2.beginbloei;3.waterrijp;4.melkrijpen5.deegrijp.
Inafwijkingvandewaarnemingen invroeger onderzoekwerd nudegrootste schadegevonden bij-deobjecten,diebijhetbeginvandebloei (2)aandehittebehandelingenwerdenblootgesteld ennietbijdeobjecten,genoemd onder (l). Ditmoet echter hieraan
worden toegeschreven,datnadehittebehandelingen vande objecten (1)de celinkasII
onklaarraakte ende anderegroependezebehandelingenkregen ineenveelkleinerecel
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inhet laboratoriumgebouw. Het effectvande'verschillendehittebehandelingen bleek
hierveel groter.
••
•
Uitderesultaten zowel vandenatte alsvandedroge serie komt echter ooknu
duidelijk naarvoren,datdoor eenhltteperiodedemeeste schadewordt aangericht
bijde jongere stadia (1en 2)-ennaarmatedehittebehandeling ineenouder stadium
wordt gegevende oogstdepressie steeds geringerwordt.
Vergell-jkenweheteffectvandediversehittebehandelingenbijdedrogeenbij
denatte serie,danblijkt de schadebijdeeerstehet grootst.Bijdeobjectenmet
optimalevochtvoorzleningwordt dereductie vanhet aantal korrels inmeerdere of
minderemategecompenseerd door eenhoger1000-k.-gewicht.Dit i-sniethetgevalbij
dedroge serie,waar eenteruggangiswaar tenemen zowel inhetkorrelgetal alsin
het 1000-k.-gew.Eenverklaringhiervoor zouzijndat-naast heteffectvandehoge
temperaturen ookschadedoor droogte isopgetreden, Inhoeverre deoogstdëpressi«
doordediversehittebehandelingen toe teschrijven 'isaaneenvermindering vanhet
groenbladoppervlak, isbijdit onderzoeknietduldel-ijktotuitinggekomen.Hetlijkt
echterwelwaarschijnlijk dat dehittebehandelingen bijde jongere stadiameer schade
zullentoebrengen aandebladeren danbijde oudere plantan indelaterestadia.
Plan1963:
1.Dekoudebehoefte (vernalisatle)
Bijhetvernallsatleonderzoek1963zullenkoudebehandelingenbij6°gedurende 8,
6,1+en2wekenwordengegevenaan2weken oudeplanten,dieInl6°zijnopgegroeid,
resp.bijC.D. enK.D. (8uur). Gedurende devernallsatieper.iodezullen indevernallsatieklassendiverse objectenK.D.-behandelingen krijgengedurende 2resp.4weken,..
waarna zeweer inC.D.wordenteruggezet.
Bijdeze proefopzet zalhet effectvangelijkeK.D.-perioden bijkoudebehandelln-•
genvanverschillende duur kunnenworden nagegaan. Hetverloopvandegroeienhetverloopvandeontwikkeling bijdediverse objectenzullendoor periodieke bemonsteringen
wordenbepaald.
Naast deze objecten,waarbijdus2weken oude plantjeswordengeverrtallseerd,worden
ookkoudebehandelingengedurenderesp.2,4-en6wekengegevenaankiemplantjes,die
direct naopkomst (i cmbovende grond),bij 6°Cworden geplaatst,resp. inC.D. enin
K.D.
Dezaaitijdenzijnzogekozen,dathetbeginvandekoudebehandelingen bijde
diversevernalisatieklassen samenvalt metdievandeovereenkomstige koudegroepen bij
deplantvernalisatleobjecten.
Alle objecten zullen tegelijkertijd indenabehandelingbij16°enC.D.komen.
2.'Deinvloed van detemperatuur opde snelheid vangroeiendeuiteindelijke afmetingen
Aande serie onderzochte gewassen zullenrijst enboekweitwcrtfantoegevoegd.Er
zalbijzondere aandachtwordenbesteed aanongestoorde exponentiële groei,doorte
werkenmet geheelvrijstaande planten.
3.Hltteschade
.Bijdegevolgde proefopzetwasniet nauwkeurig tebepalen inwelkemate dereducties ingroenbladoppervlak tengevolgevandehittebehandelingen indediverse
stadiahebbenbijgedragen aandeopbrengstverminderingen bijdediverse objecten.
Dit ismedehet gevolgvanhetuitgroeienvanuitstoelingennade hittebehandelingen
Inde jongste stadia,vooral bijdenatteserie.
Bijhet onderzp.ekin1963zullenweer2 serieswordenuitgezaaid,dieeenoptimale
resp. suboptimalevochtvoorzie.ningzullen krijgen.Deobjectenindediverse stadia
krijgen,eenhittebehandeling gedurende 6uurbij Ul°,waarbijechtervanafhet jongste
stadium (lweekvóórbloei)bijalleplantendezijhalmenzijnweggeknipt.Zowelbij
dedroge alsbijdenatte serie zullen dewaarnemingen dusuitsluitend aandehoofdhalmwordenverricht.
Hiernaast zullenechter ook2identieke serieswordenuitgezaaid,waarbijin
dediverse stadia inplaats vaneenhittebehandeling eenbepaald percentage (b.v.
50$)vanhetbladoppervlakwordtweggeknipt.
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-7D.De Invloed vanhet licht
Verslag1962:
1,Dedaglengte (fotoperiodiciteit)
Er isnogmaalsgebleken,datlangedageendirectebevorderendewerkinguitoefent
ophet tempovaninaarkomenbijrogge entarwe.Verwachtwerd,datdekorte-dagobjecten tenslotteeengroterehalmlengte zoudenbereiken,zoals ditmeestal hetgeval
is.
Ditblijkt echter niet tegelden;wanneer pas tijdenshet schietendeobjecten
wordenverdeeld over L.D. enK.D.,zijndeL.D.-objectenniet slechts eerder inaar,
maarwordenuiteindelijk ooklanger.Zebereikendeuiteindelijke lengtenietbijeen
hogereds-opbrengst dandeK.D.-objecten (eerdereenlagere)zodathunrelatieve stevigheid mindermoet zijn.Ditkanertoebijdragen,datlaatschietende granen(zomervormen)meestal slapper zijndanvroegschietende vormen.Vooral bijrogge isdit
duidelijk.
Inlandse vormenvanrodeklaver,die(bijl6 0eenkritische daglengtehebbenvan
11+à15uur,zijnvergelekenmet eenNoorse cultuurklaver enwildeNoorsevormen.Het
ras "Molstad"blijkt eenkritische daglengte tehebbenvan17 à19uur,dewilde vormen
schieten niet,ookniet bijcontinue belichting inl6°C.Wanneer zeinmaart eenweek
bij2°Cwerdengezet,gingenzeenigebloemstengels.vormen.Ditwekthetvermoeden,
datdezewildevormen (uitMidden-Noorwegen)eenechtekoudebehoeftehebben.
2.De lichtkleur
Het isgebleken,datdekleur vanhetlicht,dat gebruiktwordtvoor bijbelichting
inhetwinterhalfjaar,enwaarvan dusalwas gebleken,datde invloed opdegrqeiwijze
grootwas,deze invloed althansgedeeltelijkuitoefentviade spruit/wortelverhouding.
Het "nabijinfrarood"datgloeilampen in'overmaat bevatten (ookdezg.mengllchtlampen)doet despruit/wortelverhouding stijgenenditdraagtbijtotde.strekkingvan
debladeren.De fluorescentielampTL'33bleekdespruit/wortelverhouding"nietteverschuiven.
Plan1963:
Hetonderzoek overdeinvloed vandedaglengte tijdenshet schieten opdeuiteindelijke lengte.wordt nader onderzocht.De invloed vaneen aantal typenlampenopdespruit/
wortelverhoudingwordtvergeleken.Deze lampenwordendaarbijgebruiktvoor aanvullende
zwakkebelichting terverlengingvanhet aantallichturen indekasgedurende hetwinterhalfjaar.
E.Deregenschade

.

: ,

Ditonderzoekwordtbeëindigd bijgebrek aanperspectieven.
F.Hetvegetatiefhoudenvanrogge
Verslag1962:
Het isgelukt,om Jongeroggeplantjeseenjaar inleven tehouden,wanneer ze (in
daglicht)overwegend bijeentemperatuurvan-2°Cwordengezet.Deze plantenzijnplm.
omde4maanden enkeledagenbijwat hoger temperatuur gezet,omze ietstelatenbijkomen.
Naeenjaarhadden zenogmaar 4blaadjes,maarwarenteveel verzwakt,omnogaante
houden.
Plan1963:
De proevenwordenopkleineschaalvoortgezet.
H.Vergelijkend droogtegevoellgheidsonderzoekbijenigeerwtenrassen
Verslag1962:
Hetuitzaaien inpottenmetklinkerisolietenplaatsen inbakkenmet voedingsoplossing
(Hoagland \ N)gaf,zoalsverwacht,betereresultatendan in1961,toenpvc-buizenmet
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bergzand warengebruikt.De plantenwarengroter enforser,terwijl ookmeer peulenwerden
gevormd.
Uitgezaaid werdenRondo,Finette enConservaVIII,die ineenkasbijl6°werdenopgekweekt tot+1weekvóórbloei,waarnadeplantenwerden overgebracht naardeklimaatcellenbijresp.15°en20°C.
Depottenvandediverse objectenwerdenbijhetbeginvandebloeibuitendebakken
metvoedingsoplossing geplaatst vooreendroogteperiode vanresp.5.7en10dagen inde
15°celen 3, 5en7dagen indievan20°.
Bijanaloge serieswerd heteffect vandeverschillende droogteperioden verkregen
doorgedurende 10dagen indebakkenmet voedingsoplossingen vandediverse objecten
zoutoplossingen toe tevoegentot osmotischewaardenvanresp. z\, 5en10atm.Naafloopvandebehandelingenwerdendeplanten teruggebracht naardekas,waar zeverder
groeidenbijeentemperatuur van20°.
Gaanwe deresultaten navandebehandelingenbij15°en20 tenaanzienvanhet
peulgetal,korrelgetal,korrelgewicht en1000-korrelgewicht,danblijktbijeentemperatuurvan15°tijdens dedroogtebehandelingen Rondohetmeestresistent.Weliswaar isde
achteruitgang inhet peulgetal eninhet aantalkorrels groter danbijConservaVIIIen
bijFinette,maardaartegenover staat dathetkorrelgewicht enhet 1000-korrelgewicht
eengunstiger beeld tonen.
Ookbijdeveelrigoureuzer behandelingen met zoutoplossingen isdereductie Inde
1000-korrelgewichtenbijRondohetminst.Devolgordemet afnemende resistentieis
Rondo, Finette,ConservaVIII.
Ookbij20°zijnderesultaten nadedroogteperioden bijRondo gunstig,echternietbij
debehandelingen met zoutoplossingen. Hetmeestresistent toont zichhier ConservaVIII,
metkleinverschilgevolgd doorFinette.
Plan1963:
Erisgeenplanvoor1963opgesteld.
I.Erfelijkevariabiliteit vanhetbladgetalbijgranen
Verslag I962:
1.Rogge
InN.-Friesland wordt alleennogdeuit Petkuserverkregen selectie H 0 vermeerderd,
Deze selectiewerd opgenomen intwee snijroggerassenproeven vanhet P.A.W.Beide proeven
vertoondeninopbrengstverrassend kleinerasverschillen.
Ophetlandgoed Zelderwas eenkleinkruisingsproefje,H„ eneeninteeltstamvan
hetkweekbedrijf C.I.V.aangelegd.Beidekruisingenwerden apartgeoogst (H x Zen
ZxH ).Hetdoelvandit proefjewas,methethierbijverkregen zaalzaad bijweder
uitzaai,eeneventueelheterosiseffect teverkrijgen.
De ini960opnieuw begonnen selectie opbladaantal inhetras Zelderwerd weer
voortgezet.Deze selectie omvatviergroepen,diezichhet afgelopen seizoenalsvolgt
hebbenonderscheiden:
a.ilà12bladeren,aantal planten26
Iebegin 4-bladeren,met intotaal
b.lUbladeren,aantal plantenl6
a.11à12bladeren,aantal.planten22
2ebegin5bladeren,met intotaal
b.14bladeren,aantal planten17
Bijdebeide groepenmet intotaal 11à12bladerenwerden alleenplantenmet een
grootlaatsteblad aangehouden.Elke groepvanplantenwerd tijdens debloeivolkomen
geïsoleerd.Meteendeelvanhetverkregenzaaizaad werd dezeherfsthetselecteren
weervoortgezet.
De proefbetreffende detwee inbakkenuitgezaaide roggerassen isgeheel naar
wensverlopen.Het aantal terbeschikking gekomengegevens,omtrenthetbladaantal
en-opp.,alsmedehet aantal'aangelegde engevormde pakjes iszeer groot (perras
l40plantenmet intotaal+l600bladeren). Conclusies kunnen nognietvermeld
worden,daar alhetcijfermateriaalnognietgeheel getoetst is.Wel isdeindruk
dat
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-9le. ereen correlatie bestaat tussenhet totale bladopp.enhet aantal aangelegde pakjes
2e.het totalebladoppervlak stijftmethetbladaantal
3e.hetgemiddeldebladoppervlak stijgtmethet bladaantal
Hetbladgetalvanbeiderassenwasvolkomengelijk,welwas erverschil intotaal
bladoppervlak.Opgemerktdientnogteworden,datditverschil juisthet tegenovergestelde
wasvandatvanvorig jaar,watduswel aantoont,dateenjuisterasbeschrijving bij
roggewel onmogelijk'zalzijn.
.Tarwe
Eriseenbegingemaaktmet eenonderzoek naarhetbladgetal,bijeenaantalwintertarwerassen en-kruisingen.
Naaraanleidingvaneenvraagbetreffende detoekomstdertarweteeltinE.E.G.verband',werd eenonderzoek ingesteld naarhetverloopvande opbrengstenvandewintertarwerassen gedurende de afgelopen 60jaar.Hierbijbleek,datdetotale opbrengst
'(korrel+ stro)niet significant gestegenwas,welwas ereenverschuiving tengunste
vandekorrel.
Inverband hiermedewerd zaad vaneen17-tal oudeNed.wintertarwerassenuitgezaaid,
met de'bedoeling deze "old timers"nogeens tevergelijken naast dehedendaagserassen.
Geziendebeschikbare hoeveelheid zaaizaad,zaldeuitzaaidit jaarnogdienenvoorvermeerdering.
Plan1963:

. . .

1.Rogge
Deuit Petkuserverkregenselectie H wordt nog instand gehouden.Hetin1962verkregenzaaizaad wasvoldoende omweer terbeproeving alssnijrogge ar*testaanaanhet
P.A.W.
Het selecteren opbladaantal inhetmateriaal,dat in1962werd uitgezaaid zalweer
:
wordenvoortgezet.
Methet in1962doorkruisingvantwee inteeltstammenverkregen zaaizaad,zaldit
jaarnagegaanworden of,methetwegwerkenvanhet lnteelteff.ect,eenhogere produktie
verkregenwordt door plantenmet eengroterbladaantal.
Vaneentweetalrassen (zelfdealsvorig jaar)uitgezaaid inbakken,z;alvaneen
groot aantal plantenweer vanbegin tot eindehetbladaantal en-oppervlakgevolgd
worden, alsmededegegevens omtrentde aanlegvandepakjes.
2. Tarwe
Ineenaantal,vorigeherfstuitgezaaide,wintertarwerassen en-kruisingen zalhet
bladaantal vastgesteld worden.
Hetvorig jaardooruitzaaiverkregen zaaizaad vaneen17-tal oude Nederlandse
wintertarwerassen,werd de afgelopenherfst optwee plaatsen inNederland tervermeerderinguitgezaaid. Hetligt indebedoeling naast voldoende zaaizaad, ookeenvoorlopige
indruktekrijgenvanhet opbrengstvermogen vandeze ouderassen,onder dehuidigeomstandigheden.
Indienvoldoende tijd beschikbaar is,zalvaneenzomertarweras,gezaaid inbakken
hetbladaantal en-oppervlak nagegaanworden,alsmedede aanlegderpakjes.
Bestede tijd:
dr,W.H.vanDobben (onderzoeker)
ir. Th.A.Hartman(onderzoeker)
H.D.GmeligMeyllng
R'.F.Hoogland
J.deHaan
Hulpkrachten
Aantal onderzochtemonsters:
drogestof
ruw eiwit
re (inclusief nitraat)
nitraat
P+K
totaal suikers

874
315
228
17^
W
188

: 180
:230
:21+0
:130
:2^0
: 300

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
mandagen
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Publikatles:
Dobben,W.H.van:

Ear differentiation asameasure for photoperiodical inductbninwinter
rye and thedirect influence ofday-lengthontheshootingprocess.
Jaarboek I.B.S1962,69-76 (Mededeling 182vanhet I.B.S.).
Deverdeling vandroge stofover de organenbijgranenengras inafhanDobben,W.H.van:
kelijkheid vande stikstofvoorziening. Jaarboek I.B.S.1962,77-89
(Mededeling183vanhet I.B.S.).
Dobben,W.H. van:The influence oftemperature and light conditions ondrymatterdistribution,rate ofdevelopment andyield in arable crops.The Netherlands
JournalofAgr.Research 10,nr.5 (1962).
Dobben,W.H.van:

Verslagvanproefnemingen ophet gebied vanhetfundamentele graanonderzoek.Tienjarenplan voor Graanonderzoek.Verslag over1961 (Ned.GraanCentrum).
Hoogland,R.F.
'Hetresultaat van60jaartarweveredeling. Zaadbelangen 6 (1962)91-93.
Hoogland,R.F.
Selection ofryebymeans'ofleafcounting2.FurtherData.Euphytica11
(1962)209-212.
Gmelig-Meyling,H.D.:Bladoppervlak endroge-stofproduktlevanzotnertarweenhaver.Jaarboek I.B.S. I962, 9I-IO5 (Mededelingl84vanhet I.B.S.).

Benodigde tijd:
dr.W.H.vanDobben:l8odagen
ir.Th.A.Hartman :230dagen
H.D.Gmelig-Meyling:240dagen
R.F.Hoogland
:130dagen
J. deHaan
:240dagen
Hulpkrachten
:300mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
dsenre (inclusief nitraat): 800
nitraat
:100
ruwe celstof
: 20
suikers
: 50
P+K
: 15
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III.Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.339• Cultuurmethoden bijgranen,
A.Rijenafstand- en concurrentieproeven
Verslag 1962:
Deproevenover concurrentie tussendederzaad envlashebben totnutoegeen aanwijzing opgeleverd over hetbestaanvan concurrentie viagiftiges.toffen.
De proefover concurrentie tussen aaltjesresistente gerst enhaver opbesmette en
onbesmette grond heeft eindelijk duidelijke resultaten opgeleverd. Bijbeperktewatertoedieningmanifesteerde aaltjesschade zichduidelijk indemengcultuur,maar niet indemonocultuur.DeresultatenwordentezamenmetdeheerKortvande PlantenzlektekundigeDienst
enmetdeheerSibma voor publikatiebewerkt.
De concurrentie-enstandruimteproeven methaver engerstvande afgelopen jarenzijn
nogniet'bewerkt.
Bestedetijd:
dr.ir. C.T.deWit
L.Sibma
Hulpkrachten

(onderzoeker)

20dagen
75dagen
20mandagen

PlanI963:
De aaltjesproef zal opeenwatruimere schaal herhaald worden omnategaanofde
schadedoor aaltjes inmengcultuur alleenvoorkomtwanneer devoorzieningmetwatersuboptimaalis.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :20dagen
L.Sibma
:75dagen
Hulpkrachten:20mandagen
B.Stlkstofaanwendingstljdenproevenmet granen
Verslag1962:
Deresultatenvandeberegeningsproef zijnweergegeven inhetverslagvan proj. 326(A)
Develdproeven tervergelijking vanhaver engerst zijnditmaal goed geslaagd.Deresultatenzijnintabelvormweergegeven.Tervergelijking zijnresultatenvaneenwinterroggeproef toegevoegd vanhetzelfde perceel,maarmet anderevoorvrucht,dusbeperkt vergelijkbaar.
Opbrengsten inkgper ha,met tussen ( )hetrendement perkgN

object

I controle
!(40kgNvroe^
jkorrel :stro

!rendement van40kgN
i extra,vroeg
korrel
stro

rendementvan40kgN
extra,laat
korrel
stro

-r
3610
haver
gerst
3590
winterrogge;2070

4610
3570
4080

460(11,5!
590(14,7)
(20)

680(17,0)
660(16,5)
(42,5)

420(10,5)
730(18,2)
(22,5)

380(9,5)j
800(20) !
(28,5)!

Bijdewinterrogge had de controle eenlager niveau,hetgeendesterkere, reactieop
extrastikstof (vroeg)kanverklaren.Dereactie oplate stikstof isnietsterkafhankelijkvanhetniveau vande controle.Alswijhiermeerekening houden,komenwijinovereenstemmingmet oudereproeventotde conclusie,datdewinterrogge opdelategiftsterkerreageertdandezomergranen.Ditkunnenwijverklarenuithetvroege tijdstip,waarop
deroggedoorschiet endegiftontvangt.
Het feit,datdereactie vangerstveel groter isdandievandehaver,kannietop
dezewijzewordenverklaard.Bijgerst overtreft het totaalrendementvandelategifthet
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rendement vandevroege gift,wat zelfsbijrogge nooit iswaargenomen.
Bestede tijd:
dr.W.H.vanDobben (onderzoeker): 30dagen
Assistent
:50dagen
Hulpkrachten
:20mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
dsenre:130
ds
:112

Publikatle:
Dobben, W.H. van: Gedeelde s t i k s t o f g i f t e n b i j granen. "Stikstof" 33, 1962, b l z . 368.
Plan 1963:
Insamenwerkingmet hetI.C.W.wordt nog eenkleinproefveld aangelegd metberegeningopwinterrogge,waarbijvroege enlatestikstofgift
enwordenvergeleken.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :20dagen
Assistent :^0dagen
Hulpkrachten:20mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
3senre:50

m.5
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologieenecologie
Projectnr.360.Waterverbruikvangewassen.
Verslag1962:
A.Hetwaterverbruik vangewassenbijverschillende watervoorzieningen invergelijking tot
het potentiële waterverbruik
Degegevens vandewaterbalans vandeRottegatspolder over i960kwamenpas innovember
jl.beschikbaar.Debijdrage voorhetverslagvande CommissievoorVerdampingsonderzoekkwam
hierdoor nognietgeheel klaar. Hetbleekdatde capillaire opstijging inonzeberekening
nietmeer dan50mmwerd onderschat.Deverklaring hiervoor iswaarschijnlijk dathetgras
eenbelangrijk deelvanzijnwaterbehoefte uithet grondwater dekte,doordat dewortels in
deovergebleven spletenvandedroge zomervan1959kondengroeienofzichhandhaven.BIJ
inzettenvandegemeten Infiltratie inonzeberekening bleekdat in5vande11maandperioden
deberekening niet significant verschildevandegemetenwaarde,in5andere perioden,is
onzewaardewaarschijnlijker dandegemetenwaarde,omdat deonze doorhetverdampingscijfer
vanhet K.N.M.I.voorEelde.wordtgesteund.Devochtbemonstering indeRottegatspolder staat
daarom in5periodenonderverdenking. Gegevens verkregenmetdeneutronenmethode,gelijktijdigmet degravimetrischeverkregen,zijnnognietbeschikbaar;deze kunnenuitsluitsel
geven.
Eenberekeningvandewaterbalans vandeSchroewegpolder opWalcherenvolgens ons
rekenmodel met deZEBRAvoor7 2 alternatieve modellen,weeso.m.uitdathet toepasaanvan
hetprincipe van"geleidelijkmoeilijker wordende onttrekking"tot eenkleinere standaardafwijkingleiddedantoepassingvanhetprincipe "evengemakkelijke onttrekking totdegrond.:-...
leeg is".De indehandberekening gebruikte parameters blekenoverhet algemeen.goedeuitkomsten tehebbengegeven.Hetbleek dathetgebruikvaneengewasfactor terwaarde van
1.55gedurende hethele jaar,overeenkomend metde factorvoorvrijwater,verantwoord is.
Kwel- endrainageparameters bleken eikaars effect grotendeels tekunnen compenseren.Merkwaardigwas datallemodellen inapril gemiddeld een iets tehogewaarde gaven,inseptembereenietsteÊge. Ofditopeenofanderemanier samenhangt metderegenval (diegemiddeld inapril laag iseninseptember gemiddeld hoog)konnietwordenuitgemaakt.Nadere
.inlichtingenover slootwaterpeilenengrondwaterstanden,die ons paskortgeledenbereikten,
kondennognietbestudeerd worden.Debewerkingwerd nogniet afgesloten.
Erwerd,geprobeerd eenformulevoor•deafnemende beschikbaarheid vanwater.te ontwik-.
kelen; eeneenvoudige benadering gaf indeZEBRAgoedeuitkomsten,eenmeer juistebenaderingleidde toteenonoplosbare formulevoor eengesommeerdereeks.
De k parenlysimeterbakken opDroevendaal
(resp.inrogge,suikerbieten,aardappels
:
engras)leverden dit jaargegevens opdie inovereenstemmingwarenmetdievanverleden
jaar.De standaardafwijking wasvrijklein.Deverhouding potentieel waterverbruik/standaardwaterverbruik vankort gras (E^)varieert tussen0,9^en1,68,dusongeveer zoajsverwacht
werd (tussen1,00 en1,55).waarbijgclvingeninde seizoenslijn tendele opaard,hoogte
entoestand vanhetgewaswaren terug tevoeren,tendeleoponnauwkeurigheden vaneenbreuk.
Eirbleekopnieuw eennauwkeuriger maatvoor depotentiële verdampingdandeE volgens de
volledigeformulevan Penman.
Hetgrasvanwaterculturen buitenwerd dit jaar zokortmogelijk gehouden omdeuitkomsten tekunnenvergelijkenmet deberekende standaardverdamping (E^). Hoewel erkale
plekken'ontstondenalsgevolgvanhetgebruikvaneenzeerdunnelaaggrond opdehorren,
lagendemeestewaardenvan'deregressie vanE^-opdeE vanhet gras ineenstrookvan
+ 0,2 mm peretmaal.Regenval had opde samenhang geeninvloed.
B. Hetwaterverbruik vangrasland inverband metdeproduktle
Debakkenmet graswerden dit jaarvoor hetlaatsteonder Agenoemde onderzoekgebruikt.
C.Transpiratie bijonderbroken watervoorziening
De proefmet k granen opkolommengrond werd dit jaar alleenmethaverherhaald.Het
aantalkolommenwerd nugebruikt omperiodiek tekunnenoogsten.Eenaantalkolommenwas
1,5 mlang. Parallelwerd haver inMltscherlich-pottengekweekt enin2kolommen diedoor
eenhavergewaswerden omringd.Deresultaten komen inhoofdzaakmetdievanverleden jaar
overeen.Dehaver isopmatighumeuze zandgrond geheelgegroeid ophetwater datzichin
degrond bevond,maarniet toereikend wasvoorpotentieel verbruik totheteinde.Hetgewas
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2verbruikte tot10juli (pluimenversohenen ca.10juni)bijna evenveelwater alshaver in
geregeld totveldcapaciteit aangevulde pottenenproduceerde intotaal21ton'drogestof,
lncl.wortels enstoppel. Dehaver die door gewas omringd washad 11$minderwaterverbruikt,bovengronds 2~$%minder droge stofgeproduceerd enondergronds 54$minder.Derelatieveverdampingwasmerkwaardigerwijs perweekevenredigvanhetgemiddelde groene oppervlakperblad opheteind vandieweek (metdezelfde evenredigheidsfactor voor pottenen
kolommen)ennietmethet totale groenebladoppervlak perpot.Eenanalysevandezewaarnemingwordtuitgevoerd.Tussen5junien1 julitranspireerde dehaver onbeperktmeteen
snelheid van7>8mmperetmaal,dankzijdewortelgroei.
Deonderzoeker hield eenvoordracht opeensymposium vanUnesco teMontpellier getiteld:
"Calculationmodel for the actual évapotranspirationfrom cropped areas and other terms ofthe
waterbalanceequation".
Bestede tijd:
drs. G.F.Makklnk (onderzoeker):110dagen
Laborant
:220dagen
Hulppersoneel
: 30mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Geen
Publlkaties:
Makkink,G.F.:Eenberekening vanhetwaterverbruik van eenlandbouwgebied volgens deverdampingsmethode. InRapport Commissie Zoetwatervoorziening Gelderland,19&2,

96-98.
Hakklnk,G.F. enH.D.J. van Heemst:Wortelgroei enwaterverbruik bijgranen.JaarboekI.B.S.
1962,113-120(Mededeling186vanhet I.B.S.).
Makkink,G.F. enH.D.J. vanHeemst:Hetberekenenvandewaterbalans vandeSchroewegpolder op
Walcheren,V.L.0. 1962,68.2,23blz.
Makkink,O.F.:Verslagvaneenbezoek aanhet Hydrotechnisch Laboratorium vandeLandbouwhogeschool teKopenhagen op13 aug.I962,Verslagen I.B.S. nr.26 (1962),4blz.
Makkink,G.F.:Resutnojkajklarigojdetabelojkajfigurojella "Jaarboek 1962".Verslagen I.B.S.
nr. 27 (1962),33blz.
Makkink,G.F.:De oogst inafhankelijkheid vandewaterhuishouding vande plant. "Nieuwsuit
deWetenschap"sept.1962:27-30. (inhetVietnamees vertaald aangetroffenin
Vietnamees maandblad;uit SciencajStudoj,Kopenhago 1958,193-200,oorspr.
titel:Larikoltajodépendedelaakvomastrumadodelaplanto.
Makkink,G.F.: Opgepastmet dalende,hollekrommen!Landbouwvoorl. 1962,237-242.
Plan1963:
A.Demetingen aandewaterculturen metkort graswordenvoortgezet.Twee parenlysimeterbakken
opDroevendaal worden gehandhaafd: ingras eninrogge.
Berekeningenbetreffende deRottegatspolder wordenvoortgezet.
BerekeningenvoordeCotmissleWatervoorziening Gelderland wordenvoortgezet.
DeuitkomstenvandeZebrawordenbekeken engepubliceerd,
B.Wordt nietvoortgezet.
C.Wordt inandere vormvoortgezetonder project 369.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :70dagen
Laborant
:4-0dagen
Hulppersoneel:20mandagen

1X1,1;
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie-enecologie
Project nr.569.Droogteresistentie vanlandbouwgewassen.
Verslap;1962;
Deliteratuurstudie leidde tothet opstellenvanhethieronder genoemdewerkplan.
Hetonderzoek onder proj. 360Cheeft gedeeltelijkbetrekking opdroogteresistentie
(zieter plaatse).
Er iseeneenvoudige berekening der droogtekansuitgevoerd.Een.vandevragenbetreffende dedroogteresistentie isnl. devolgende:hoevaaktreedt inonsland eenbepaald atmosferischwatertekort op?Welke verwachtingen magmenhebbenvandroogtereslstente rassen
met betrekking totdegrootte ende frequentievaneenwatertekort?Voor eentijdvakvan
1 april tot 1juli,11 juli,21 julien1aug.isdefrequentie vanhet neerslagtekort te
DeBilt/Wageningen (52 jaren)bestudeerd (neerslag-verdamping vanvrijwater). Hetbleek
dat eenneerslagtekort van200mm in 19$der jarenkans heeft tewordenovertroffen (tot
1 juli gerekend). Deoverschrijdingskansvoordetijdvakken tot11,21 julien1aug.is
20$,27$en 38$. Nemenwijaandat200mm aandegrond kanworden onttrokkenenditvoldoende isvoor eenbehoorlijke-oogstvanb.v.zomergerst (korrel enstro5500kg;produktiecoëfficiënt 27,5gds/kgwater,d.i.eentranspiratiecoëffIciëntvan 365kgwater/kg ds;hieruit
volgt dat er200mmwater nodig is),dan iserbijeentijdvakvan1april tot1julidusin
20$der jarenkans opeendepressie vandezeoogst.
De student Zander deed voorprof.Vervelde eenonderzoek overdroogteresistentie van
k haver-en k gerstrassen.Hieruitwerd de indrukverkregen datdebestebijdroogteproducerenderassenhungroeneoppervlak hetlangst handhaven endehoogsterelatieve hydratuur
hebben (watergehalte t.o.v.hersteld watergehalte).Dit geldt voordezomergerst.Dehaver
gedroeg zichookzowat hetgroene oppervlakbetreft,maarde samenhangmetderelatieve
hydratuurwas onduidelijk.De produktie wasbijdeonderzochte rassen inovereenstemmingmet
deopgavenvanderassenlijst.
Bestede tijd:
drs. G.F.Makkink (onderzoeker):60dagen
Laborant
:20dagen
Plan1963:
Hetonderzoekbeoogt rassenvanverschillende gewassen tevergelijkenmetbetrekkingtot
hunvermogen onder omstandigheden vandroogte deproduktie opeenhoogpeil tehandhaven.
Hierbijmoetenkarakteristieke groothedenwordengemetenomvergelijkingmogelijktemaken.
Nagegaan zalworden ofhetdroogteproduktievermogen correspondeert metgroothedendiein
jeugdstadia kunnenwordengemeten.Het isgewenst degrootheden ooktemetenentevergelijkenbijoptimalewatervoorziening. Devolgende groothedenzijnvoorlopiggekozen:
1.korrel-,stro-enwortelopbrengst bijeenvast,maarbeperktwaterrantsoen;
2. verloopgroen oppervlak tijdens deontwikkelingscyclusonderde omstandighedenbij1;
3. chlorofylstablliteit volgens Kaloyeras (1958)(gevoeligheid van chlorofyl voor eenwarmtebehandeling zoucorreleren metdroogteresistentie),vanplantengekweekt onder standaardomstandigheden;
4. transpiratiesnelheid per gvers ofdroogmateriaal inperiode van jeugdstadiumbijstandaardbehandeling;
5.assimilatiesnelheid pergvers ofdroogmateriaal ineenperiodevanjeugdstadium bij
standaardbehandeling;
6. transpiratiecoêfficiënt inperiodevanjeugdstadiumbijstandaardbehandeling;
7.wortelgroeisnelheid injeugdstadium bij standaardbehandeling;
8.uitdroogkarakteristiek injeugdstadium van transpiratie enassimilatie infotosynthesekamer.
Een andere zaak isdevraag ofhetdroogteproduktievermogen tebeïnvloeden iszoalsdoor
diverse auteurswordtmeegedeeld (Genkei 1962,Yarwood 1961,Domanski 1958).
1.Kunnenwarmte-,uitdrogings- ofchemische behandelingen vanzaad ofzwellend zaad het
droogteproduktievermogen vergroten?
2.Kaneenzware P-bemesting dit?
3.Beïnvloedt dedroogtetoestand tijdens devormingvanhet embryo,derijpingvanhet zaad,
hetbewaren,hetkiemenende jeugdontwlkkellnghetdroogteproduktievermogen vandevolwassenplant?

Projectnr.369

Deuitwerkingvanalle Invloedenzal ookmoetenwordennagegaanaanplantengekweekt
bijoptimale watervoorziening.
Benodigde tijd;
Onderzoeker
Laborant
Hulppersoneel

130dagen
200dagen
100mandagen
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.551.Onderzoek naar hetverband tussen transpiratie enproduktie vanlandbouwgewassen.
Verslag1962: (tevens eindverslag)
Deresultaten vanhetonderzoek zijnvastgelegd indevolgendepublikaties:
Wit, C T . de:Transpiration and cropyields.Versl.Landb.Onderz.64.6 (1958).
Wit, C.T.de: Potential photosynthesis ofcropsurfaces.Neth.Journ.ofAgric.Science.

7 (1959)l^l-l^.
Wit,C.T.deenTh. Alberda:Transpiration coefficient and transpirationrate ofthreegrain
species ingrowth chambers.Jaarboek I.B.S. 1961,73-81 (Mededeling156vanhetlB.Sj.
Vanhetartikel over "Transpiration and CropYields"warenmedio1962geen exemplaren
meer aanwezig.AanhetDepartment ofAgriculture vandeU.S.A. isinoverlegmethetPUDOC
toestemming totheruitgave gegeven,zodatnuweer eenvoldoende aantal exemplaren aanwezigis.
Het artikel over potentiële photosynthèsewasreeds eerderuitverkocht.Deblijvende vraag
maakte hetnoodzakelijk devoorraad enige kerenmet fotocopie'énaantevullen.
Gedurende delaatste jarenIsde aandachtmeer enmeerverschovenvandeverdampingnaar
de assimilatie.
Ditonderwerpwordt tezamenmet dr.Alberda bestudeerd,zodatverslaggeving plaatsvindt
onder projectnr.149.
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III.Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.3^1.Ontwikkelingsfysiologie.
Verslag 1962:
A.De constantheid vanderelatieve groei per ontwikkelingsfase
Demeeste tijd isbesteed aandenadere analysederverdere gegevens van:deuitstoe-^
lingsproef onder3daglengten metperiodiekebemonsteringvandezomertarwe Pekouithet
jaar1954-.Hetmet elkaar inverband brengenvanallemorfologische gegevens onderling en
metdevroegerreedsuitgewerkte distributiediagrammen vandedrooggewichten bleekveel
werktekosten.Hetlukte omdepseudocorrelaties (ontstaandoordebemonsteringswijze)
teonderscheidenvandeechte,juist omdatgeengemiddeldenwarengenomen (watbijde
gewichten niet teontlopenwas)maar alles per plantwas geregistreerd.Daarbijwaren
alle "stoelen"geteld omhet evenofdeze300of1mmlangwaren.
Eenvroegerewaarneming datbijhetuitzetten vandroog-,water-ofN-gewicht tegen
bladoppervlak de5bladeren steedsoptweerechte lijnenmeteenkniktussenhet2een
3eblad kwamen teliggen,blijktbijnadere analysegeenwetmatigheid tezijn.Allegewichten zijnInvoortdurende verandering endus onbruikbaar voorditdoel.Aandewens
allée'ndieoppervlakken tekunnenvergelijken,vooral als nâ elkaar tezijnontstaan,kon
wordenvoldaandoorgebruikvaneenregel,verwant aandewetvanBrooks (1886)ofdewet
vanDyar (1896),dieeenconstante aangeeft alsvermeerderingsfactor voor degewichten
vandeopvolgende larvestadia vangeleedpotlgen.Uit eendergelijke regel is gemakkelijk
eenformule afteleldenwaardoor menkanduidelijkmaken,dat zowelgewichten alsoppervlakken alslengten tegenelkaaruitgezet rechtelijnengevenmitsmenvasthoudt aanhet
seriëlekarakter (bladeren,stengelleden enz.)Inprincipe blijkt hetnumogelijk omde
fasenvaneenplant teonderscheiden doorzonuendanbepaalde matentenemen.Zoiets
zouwellicht ookbruikbaar zijnvoor de studievandemannelijke steriliteitvande
suikerbieten,waaraandit jaarwerd begonnen.
B.Fysiologievanbloem- enknolvorming vnl.bijtopinamboer
Op6aprilwerd hetnieuweveld geplant evenalshetvorige,door ookeengedeelte
met enigerassavtenbehoeve vanhetgroeistofonderzoek vandeknollendoor Mej.dr.
Kulescha.
C.Koudereslstentie Ingranen
Ineengesprekmet deheer Koveynbleekhetmateriaal waarschijnlijk tochvoldoende
tezijnvoor de correlatieberekeningen.
D. Ge-evensvande Internationale zaaltijdenproeven vandeStichting Nederlands Graan Centrum
Detoestand isnognietveranderd.
E.Mannelijke steriliteit vande suikerbiet
Inde16C-temperatuurhebbenenkelemannelljk-steriele Amerikaanse zaaibietengoed
stuifmeel geproduceerd; indehogere (25°C)niet,watvolgens verwachting is.
Bestede tijd:
drs. H.G.Wittenrood (onderzoeker):230dagen
Hulpkrachten
: 19mandagen
Plan1963?
A.De constantheid vanderelatieve groei per ontwikkelingsfase
Er zullenbladmetingenwordenverricht aanrogge,bletenentopinamboer.
B.Fysiologievanbloem- enknolvorming vnl.bijtopinamboer
Devermeerderingwordt opbeperkte schaalvoortgezet.
C.Koudereslstentie Ingranen
Degegevensbetreffende bladstand,voorjaarsontwikkeling,koudebehoefteenkoudereslstentie zullen statistischwordenverwerkt.
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E.Mannelijke steriliteitvande suikerbiet
InsamenwerkingmetdeS.V.P.wordt hetonderzoekoverdeinvloed vanklimaatsfactorenopde.mannelijkesteriliteit vanberkenvoortgezet.
Benodigdetl,1d:
Onderzoeker :2J0dagen
Hulpkrachten: 25mandagen

INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIGONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd. Scheikunde
Projectnr.224.Onderzoeknaar.de samenstelling vangras Inverband methet optredenvan
weidediarrhoe (kopergebrek)bijrundvee.
Verslag1962:
Dehoeveelheid koper,diedoor eenrund kanwordenopgenomenuitde inhetvoederaangebodenhoeveelheid vanditelement isslechtsklein.Hetpercentage,datdoorhetdierbenut
wordt,kanopgrond vanverschillende onderzoekingen gesteld worden opminder dan10.Ten
gevolgevandeze geringebenutting ende inditverband niet toereikende nauwkeurigheid van
koperbepalingen invoeder enfaecesishet zeermoeilijk,zoniet onmogelijk,omdoormiddel
vanbalansproeven eenbruikbaar inzicht teverkrijgen indebenuttingvankoperdoorhet
rund.Het staatwelvast,datdekopérresorptie doordedierenvaakveelkleiner isdande
bovengenoemde 10$.Vooral indeweideperiode zienwij,datondanks een'ruimaanbod vankoper
inhetvoeder,dekopertoestand vanhetdier snel achteruit gaat. (Dalingvandekoperreserve
indeleverendalingvanhetkopergehalte vanhetbloed.)Indeze gevallenkanmenaannemen,
datdekoperbalans negatief is.Niet alhetvoederveroorzaakt deze snelle achteruitgangvan
dekoperstatus.Hetkomtregelmatigvoor,datgedurende destalperiode dekopertoestand van
hetdierverbetert. (Aangetoond doorlever-enbloedonderzoek.) Daarbijisdoorgaanshet
kopergehalte vanhet voeder niethoger dan inhetversegrasgedurende deweideperiode.Vaak
ishetkopergehalte inhet'wintervoer zelfs lager.Ooktreedt'inlietweideseizoen nietop
elkbedrijfeninelkeperiodekoperverlies bijhetrundop.
Ondankshet gemisvanbehoorlijke balansproevenmagworden aangenomen,datdebenutting
vanhetkoperuithetvoer,althansvoor eengroot gedeelte,afhankelijkisvan.de chemische
samenstellingvanhetvoer.Andereelementen dankoper ofbepaalde organische verbindingen
zoudendekopérresorptiekunnenbeïnvloeden.Opgrond vanbuitenlandsewaarnemingen komthet
molybdeenhierbijinaanmerking. Aanditelementkanechterhier telandeinverband met
kopergebrekbijrundvee niet eengrotebetekenisworden toegekend,geziendedoorgaansbetrekkelijklagegehaltenvandit element inhet gras.Meer aandachtmoetwaarschijnlijkgeschonkenwordenaanhetzwavelgehalte vanhetvoer.Vaakwordt gevonden,datslechte kopertoestandenvanderunderen samengaanmetwathogeregehalten aantotaal Sinhet gras.Tochkunnen
bijlangenaniet allegevallenvankopergebrekhiermedewordenverklaard.
Inverband metdemogelijkheid,dat inhetgras organische verbindingen voorkomen,die
dekoperhuishouding vanhetrund nadelig kunnenbeïnvloeden,werden ini960enI96Iproeven
genomenmet aminozuren enmet chlorofyl.Hetbleek,datvooral dezwavelbevattende aminozuren
enhetphaeophytine (Mg-vrijchlorofyl)metkoper gemakkelijk complexeverbindingenkunnen
vormen.Daarbijviel degrotebestendigheid vanhetkoper-phaeophytineop.Reeds ini960
werd ineenproef,diewerd genomen insamenwerkingmetdr.Vander Grift,aanenkeledieren
extra cystine toegediend.Erwerd eenzwakke aanduidingverkregen,datdaardoor dekoperstatusvanderunderen achteruitging.Vanwegede.kostbaarheid isdezeproefnognietherhaald.
Koper-porphyrinenzijngebleken zeerbestendigte.zijn.Medeopgrond vanproevenmet
ratten (Schultze c.s.193^)kanwordenaangenomen,dathetkoper indezeverbindingenniet
ofslechts inzeer geringemate voordierenopneembaar is.Erzijn.dantweemogelijkheden,
nl.datdezekoper-porphyrinen als.zodanigreeds inhetvoervoorkomen,ofdatdezeverbindingen tijdensdespijsvertering ontstaan enhetlichaamverlaten.
Ditwas deaanleiding omtetrachten nategaaninwelkevormhetkaper inhetvoer,in
depenslnhoud enInde faecesvanrunderenvoorkomt.In1962werdenenigepogingengedaan
omhie»ininzicht teverkrijgen.Ditonderzoekbleekvrijmoeilijk tezijnenginggepaard
metenkele,technische enanalytische problemen.Ditwerk isnoggeenszins toteeneindegekomen.Welwerdenbepaalderichtingen inhetonderzoek,gevonden,,dienadereuitwerkingin
1963wettigen.
Inhetvolgende overzicht zullen de.voorlopige resultatenvanhetonderzoekvanweidegras,penslnhoud enfaeceswordenvermeld..Ditonderzoekwerd verricht insamenwerkingmet
dr. Vander Grift,die o.a.monstersvandepensl.nhoudvanfistelkoeienterbeschikkingstelde.
Versgras
Monsters versgraswerdenineenmixer geëxtraheerd met aceton (85$). Hetkopergehalte
vanhet grasvarieerdevan7,6 tot8,9mg/kgds.Inhet acetonextract bleekslechtsweinig
Cu-phaeophytinevoor tekomen,nl. 0,6 -1,8 mgCu (berekend per kgdsvanhet gras).Deze
kleine hoeveelheid Cu-porphyrlnekanvoor eendeel ooknogtijdens debewerkingvanhetverse
grasontstaanzijn.Wijvondennl.inmonsters gras,diedirectnahetoogstendrooggevroren
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-2warenslechts 0,1 tot0,2 mg Cuperkgds,gebonden aanporphyrlne,terwijl het totalekopergehaltevandezemonsters varieerde van7,4 tot13,5mg/kgds.Inde eerdergenoemde drooggevrorenmonsters loste18tot 31$vanhet totalekoper opin1Nazijnzuur en76-100$
in1Nzoutzuur. Ineendrooggevrorenmonsterkruipendeboterbloem (totaalkopergehalte
40,3mg/kg ds)werd eveneens eenlaaggehalte aanporphyrine-koper gevonden (0,6mgCu/kg
ds). Vanditmonster loste21$vanhet totale koper opin1Nazijnzuur en90$in1Nzoutzuur.
Pensinhoud

•

InI961werd reeds aangetoond,dat depensinhoud slechtsweinig koperphaeophytinebevat.
Ditwerd inI962bevestigd.Dezewaarnemingwil echter geenszins zeggen,dat indepensinhoud
geenkoper-porphyrinen (anderedanCu-phasophytine)voorkomen,die niet inaceton,dochwel
inverdunde zuren (b.v.zoutzuur)oplossen. Inazijnzuur (lN)loste slechts 1%vanhetin
totaal aanwezigekoper op,inzoutzuur (lN)63$.Uit deze.voorlopigecijferskanwordengeconcludeerd,dathetkopervandepensinhoud duidelijkmoeilijker oplosbaar isdanhetkoper
vanvers gras.
Mest
Rundermestwerd geëxtraheerd met aceton. I nhetverkregen extractbleek slechtsweinig
Cu-porphyrinevoor tekomen,nl. ca,1mgkopervandeintotaal aanwezige hoeveelheid
koper (31mg/kg ds). Wanneer duskoper-porphyrinen inmestvoorkomen zijndeze onoplosbaar
isaceton.
Hetresidu,verkregen nadeextractie met acetonwerd achtereenvolgens metwatergeëxtraheerdbijverschillende pH's,DepH-waardenwerdenmetverdund zoutzuur ingesteld.Uit
hetvolgende overzichtje blijkt,datookinmest hetkoperduidelijk moeilijker oplosbaar
isdaninvers gras.
versgras

pH
oplosbaar-/
Cuin:$,.
v.h.totaal

>2,5 <2,5

•50

50

kruipendeboterbloem
>2,5
. 7 0

'(2,5
30

mest
> 2,5 < 2 , 5
:10.

90

Pensvl.oeisto.f'
Ëengedeeltevanhetkoper vandepensinhoud bleek inde pensvloeistof aanwezig tezijn.
Eenzéérklein"gedeeltevanditkoperwas oplosbaar isacetonenbenzeenenonoplosbaar is
verdund zoutzuur.Ditkanduskoper zijn,dat aanphaeophytine isgebonden enalszodanig
colloïdaal indepensvloeistof isopgelost.Dezehoeveelheden koperwarenechter zogering,
dat zijniet nauwkeurig1kondenwordenbepaald. Gemiddeld werd indeweideperiode inpensvloeistof 0,2 mg Cuper liter gevonden.Daarvankon slechts ongeveer 10$zijngebondenaan
phaeophytine. Inde stalperiodewarendeze getallenvrijwelhetzelfde.
Aangenomenmagworden,dathetkoper,dat indepensvloeistof voorkomt,voorhetgrootstegedeelte doorhetdier gemakkelijk opgenomenkanworden.Daaromwerdenenigeproevengenomen omeenindruk teverkrijgenvanhet totalevolumevandepensvloeistof bijvolwassen
runderen. Ophet I.V. "Hoorn"werd bijkoeien,voorzienvaneenpensfistel,eennauwkeurig
bekende hoeveelheid opgelost natriutnsulfaat indepens gebracht.Daarnawerd opverschillende tijdstippenhetgehalte aanzwavel inhet pensvochtbepaald'.Dit gehalte vertoonde nogal
schommelingen,waarschijnlijk tengevolgevaneenlangzame enonvolledigemenging.Wanneer
echtermet'tussenpozenvan ca.5minuten voldoende keren eenmonsterwerd genomenkonbij
tweekoeienhetvolumevandepensvloelstofbijbenaderingwordenberekend.Ophet einde
vandestalperiode (25april)werd resp. ca.85enca.90liter gevonden.Bijdezelfde koelen
werd indeweideperiode (10juli)resp.ca.50en ca.45liter pensvocht bepaald.Devolumlna
.wareninaprilbetrouwbaar hoger dan injuli.Bijeenderdekoewaren injulideschommelingen inhetS-gehaltevandepensvloeistof nadetoedieningvannatriumsulfaatovereen
periodevan 3iuur tegrootvoor een slechts globaleberekening vanhetvolume.Dezemethodeheeftduseenindrukgegevenvanhetvolume pensvloeistof,maar iszeerbewerkelijken
geenszinsideaal.

Projectnr.224

Bestede tijd:
(onderzoeker)
dr.W.B.Deijs
Mej. M.S.M.Bosman
ir.J. Hartmans
ir.J.Wind
Anallst

80 dagen
228 dagen

5 dagen
5 dagen
20 dagen

Aantalonderzochtemonsters:

24
Gewas
. 10
PensInhoud
10
Mest
Urine
7
Pensvloelstof 169
Indezemonsterswerden intotaal 250koperbepallngenverricht en169 zwavelbepalingen
(pensvloeistof).
Plan1963:
Het in1962begonnenonderzoek over devormwaarinhetkoper inweidegrasenwintervoer,
inpenslnhojd enfaecesvoorkomt zalwordenvoortgezet.Bijdit onderzoekzalregelmatig
contactwordengehoudenmetdr.J.vander Griftvanhet I.V. "Hoorn"enmet ir.J.Hartmans,
dienazijnterugkeeruitdeV.S.mogelijk nognieuwerichtlijnenvoor ditonderzoekkan
geven.
Voorlopig zalindebovengenoemde Produktendeoplosbaarheid vanhetkoper inorganische
oplosmiddelen eninwaterbijverschillende zuurgradenwordenbepaald.Tevenszalworden
nagegaanofhetkoper alsionofals complexeverbinding aanwezig is.Hiertoekanwordenonderzocht ofhet koper direct (zonderdestructie vanhet extract)reageertmet anderekoperbindende stoffen,zoals carbamlnaat. Ookkanwordenonderzocht hoehet inoplossingverkregen
koper de oxydatle van ascorbinezuur katalyseert.
Inhetbijzonder zalwordennagegaan inhoeverreverbindingenvanporphyrinenmetkoper
inpensinhoud enfaecesvoorkomen.
Bijdebestuderingvandestabiliteit vankopercomplexen endeeventuele beschikbaarheid
van hetkopervoor hetrund zalgebruikwordengemaakt vande indicaties,diewordenverkregen
met eenAsperglllus-cultuur (ditonderzoek kwamniet aanbod in1962).
Benodigde tijd:
dr.W.B.Deijs
Mej, M.S.M.Bosman
Ir.J. Hartmans
ir.J.Wind
Analist

80dagen
228dagen
10dagen
15dagen
20dagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas
:30
Mest
:20
Maaginhoud:20
Hetmerendeel derbepalingen,die indemonstersmoetenwordenverricht,zalnietin
routine-onderzoek kunnengeschieden. Zijzullen,geziendezeerspeciale methoden,vandien
aard zijn,dat zijdoor Mej.Bosmanzelfwordenuitgevoerd.
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr.375.Groeienhoedanigheid vangewassen inverband metdeopnamevanbodemelementen.
Verslag1962:
Eenartikel overhetverband tussen ionenvoorziening, lonenbalansengroeibijverschillendegewassen isinmanuscript gereedgekomen.Hetmanuscript isthansbijJC Noggle
(U.S.SoilsLaboratory,Beltsville,U.S.A.)die tijdenshetverblijfvandr.ir. C.T.deWit
inBeltsville aanhet onderzoek heeftmeegewerkt.Wanneer hetmet zijnopmerkingen isterugontvangen zalhetverdervoor publikatieindeV.L.O.wordengereedgemaakt.Hetartikel
handeltmeer inhetbijzonder over deregulatie vandebalans tussenopgenomen enverwerkte
kationenenanionenenoverdevoorwaardenwaaraan dezebalansmoetvoldoenvoor eenoptimale groei.Ookwordt aandacht besteed aandeverschillen inselectiviteit tussenverschillende gewassentenaanzienvanderelatieve opneembaarheid vandeverschillende lonen,omdatdezemedebepalend isvoordewijzewaaropeenbepaald gewasdooropnamevandebeschikbare lonendeinternebalanskanreguleren en indespecifieke behoefte vanieder ionkan
voorzien.
Bestede tijd:
dr.W.Dijkshoorn (onderzoeker)
dr.ir.C.T.deWit (
"
)
Analist
Laborant
Hulpkracht

115dagen
115dagen
48dagen
96dagen
96dagen

Aantalonderzochtemonsters:
Gewas:20(voorvolledige mineralenanalyse)
5(voor ammonia)
a a n1963:
Voortzettingvanhet onderzoek over ionenbalans engroeivanenkele gewassen teraanvulling enuitbreidingvanhetverkregeninzicht.
Benodigde tijd:
dr.W.Dijkshoorn :115dagen
dr.ir. C.T.deWit:115dagen
Analist
: 48dagen
Laborant
: 96dagen
Hulpkracht
: 96dagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas:100 (voorvolledige mineralenanalyse)
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IV.Afd.Scheikunde
Projecttir.374.Opnameenassimilatie vanbodemeletnenteninverband met degroeiendesamenstelling vangras.
Verslag1962;
A.Debalansvandeopname

...

DoorhetbepalenvandeelementenK,Na,Mg,Ca,Cl,P,S,enNinequivalentenper
kgdroge stofkande opnamebalanswordenvastgesteld perkggeproduceerde drogestof,
omdatkiezelzuur zo'nzwakzuur isdathetniet alsion-doordeplantwordtopgenomen
enomdat andere elementen gewoonlijk inzokleinehoeveelhedenvoorkomen,datdezeniet
noemenswaardig bijdragen aandetotale equivalentenopname.Bijgoed gevoed grasbijmatig
chlorideniveau bedraagt het totaal der opgenomenkationen (K+Na+Mg+Ca)1,8 eq./kg enhet
totaal der opgenomen anionen (Cl+P+S+N)3,2 eq./kg.Hetverschil1,4eq.geeft aandeopgenomen H lonenófde afgestane OH (HCO~)-ionenbijde opnamebalans enstelthet "fysiologisch alkalisch effect"voor,het alkalldat indegrond ofvoedingsvloeistof achterblijft alsdehydroxldenofbicarbonaten vandeInovermaat achtergebleven kationen.
B.Debalansvandeverwerking
Metverwerkingwordt bedoeld dathet ion chemischophoudt tebestaan.Ditgeldtniet
voor Pdat alleenwordtveresterd endus als ionmetdeeerste zuurfunctie voortbestaat,
nietvoor.Cl ennietvoor dekationen.DeverwerkingvanNO enSO betekent eenreductie
totdeNH,-trapentotdeHS-trap,waarbijhetequivalent aanOH ofHCO Inwendigvrij3
2
3
komt. Innetbovengegevengetallenvoorbeeld iser aan.nitraaten.sulfaat,verwerkt 2,5
eq./kg,derest isnogaanwezig ln-de plant-als NO enSO .Er isdusbijdeverwerking
2,5 eq./kg alkalivrijgekomen.
C.Debalansvanopnameenverwerking
Deopnameheeft metdezoutopname1,4 eq./kg zuur (anorganisch)indeplantgebracht,
deverwerking (vannitraat en.sulfaat)heeft inde plant2,5 eq./kg,alkaligeproduceerd.
Erisduseeninwendigoverschot van1,1 eq./kg alkalinade.opname endeverwerking.
Blijkens deanalysesbevat deplant ongeveer 0,1 eq./kg fosfaat en0,1 eq./kgvrijeaminozuren.Dezebestanddelen zullenvoorbuffering inaanmerking komenmaar hebbendoorhun
relatiefzeer lage gehalte teweinigbuffercapaciteit.lOminwendig neutraal tekunnen
blijvenmoet hetresterend alkallworden geneutraliseerd doordevormingvanvoldoend
sterke zuren (Ulrich,1941,1942, Pierce enAppleman,1943,Bürstrom,1945 e.a.).

D. De equivalentenbalans
Desom der kationen isC =1,8 eq./kg.De somder opgenomen anionen=3,2 eq./kg.
Van dezelaatste is2,5 eq./kgverwerkt.Aanonverwerkte anorganische anionenbevatde
plantA =3,2 -2,5 =0,7 eq./kg anorganisch nitraat,sulfaat,chloride enfosfaat (al
ofniet veresterd). Hetverschilvankationen enanorganische anionen C -A =1,8 -0,7 =
1,1.Dit Isdusgelijk aanhet inwendig alkali-overschot naopnameenverwerking. Omdatde
plant neutraal ismoet,blijkenshetvoorgaande,ditverschil aanwezig zijnals organische
anionen.Verwacht kanduswordendathetgehalte aan (dezoutenvan)organische zurenzal
zijn1,1 eq./kg droge stof.Dit isnagegaan doorhetbepalendaarvan.
Publikatle over depuntenA-D:
Dijkshoorn,W.:Metabolicregulation ofthealkaline effect ofnitrateutilization inplants.
Nature 194,165-167 (1962).
E. Analytische methoden
Hetversemateriaalwordt geïnactiveerd door stomenbij100Cenbevroren.Naontdooien enhomogeniseren (Ultra-turrax)inwaterwordtmetveelwater indekoude herhaald
geëxtraheerd,hetextract viaeenkolomgedecationiseerd endeanionengeadsorbeerd opeen
lonenwisselaar.De organische anionen (minus oxalaat,dat geadsorbeerd blijft)wordengeelueerd metmlerenzuur, invacuo drooggedampt,opgelost in0,5 NHSO ,Inslllcagelopgenomen en-met 0,5 NHSO^als stationaire fasemet butanol-chloroform opslllcagel met een
continuemethodequantitatlefgechromatografeerd.Oxaalzuur wordt afzonderlijk vandeionenwisselaar geëlueerd met1Nzwavelzuur endirect getitreerd met permanganaat.Insommige
gevallenwordt dekationenwisselaar geëlueerd met ammonia ofmet HClvoor papierchromato-
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- 2grafisch onderzoekvandevrije aminozuren ofvoormicrokjeldahl vandeoplosbare aminostikstof.
Publikaties over puntE:
Dijkshoorn,W. enJ.E.M.Lampe:The separation oforganic acids fromLolium perenneL.
Jaarboek I.B.S.1962,135-139 (Mededeling 190vanhet I.B.S.).
Dijkshoorn,W.enJ.E.M.Lampe: Partition chromatography ofthe organic acids ofLolium
perenneL. onsilica gel
6 columns.Jaarboek I.B.S. 1962,141-148 (Mededeling191
vanhet iiB.S.).
.
F.Eenandervoorbeeld voorLolium perenne
Van indekasgekweekt gras iseenvolgende completebalans gevonden:me/kgdrogestof
K 1013
Na 126
Mg I69
Ca 321

totaal N
NO

2575
19

V°4
'
S

19
164
169
247

organ. N

2556

A"

599

c + - A" =1030

NO
Cl3

°4

.,
c+=l629

...

'

gevonden organische anionen:930me./kgdrogestof
Hier isdusgevonden,dathetverschil tussen kationen enanorganische,niet doorde
plant verwerkte anionenbedraagt 1,03 eq./kg,terwijl dechromatografieder organische
anioneneentotaal opleverde van0,93 eq./kg drogestof.
Eenmicrokjeldahlbepaling vandeoplosbare stikstof,geè'lueerdvandekationwisselaar,
1everde opvoor:
neutrale enzure aminozuren:0,105 eq./kg droge stof
basische aminozuren
:0,015 eq./kgdroge stof
.Papierchromatografievandeneutrale enzure aminozurenleverdedevolgende individuen:
agparagine,glutamine,serine,asparaginezuur,glutaminezuur,threonine,alanine, äminoboterzuur,valineenleucine.De chromatogrammenwerdenuitgemetenmet eenregitreerin•richting.
G. Invloed vanleeftijdsverschil bijLolium perenne
Ineenonbemeste potproefwerd grasvantweeleeftijdenbemonsterd omnategaanofde
balansmet deleeftijd varieert.
Leeftijd 2weken:

...

Leeftijd 4weken:

K•
Na
Mg
Ca

945
132
129
246

K
Na
Mg
Ca

695
116
154
396

c+

1452 .

C+

1361

Cl

•192

ci
209
H PO 123
so,
208
NO
144

HPO,
2 4
S

3

A"

A" 684
C + - A" 768
organ.anionen 690
totaal N
2740
aminozuren
92

°4

NO

C + - A"
organ.anionen
totaalN

H.Invloed vanKNO enCa(N0
) sbemesting
j
—5'2

100
157

_£
454
907

685
1451

113
a

•

Pottenmet 5kggrond werdenbemestmet 0,20en40me.nitraat eneen constantebemestingmet 20me.magnesiumsulfaat.Vierwekennahetbeplanten enafknippenwerd het gewas
geoogst enoporganische anionenonderzocht.
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Hieruit blijktdatmet toenemend totaal organisch zuurhet appelzuur toeneemtmeteen
factor 2,8,citroenzuur met1,5 enoxaalzuur met1,2.Deverandering speeltzichblijkbaar overwegend afindeappelzuurfractie.De toenemende K-voeding geeft degrootste toename inorganischzuur. Het object 20Cageeft eenonverwachteuitkomst.De analysesop
kationen enanionen zijnnogniet gereed.
I.Eenbalans voorhetblad van Populus spec.
Voorhetbestuderenvantransportproblemen die temakenhebbenmet deregulatie van
debalans inverschillende plantenorganen isdepopulier inhet onderzoek betrokken. Inhet
bijzonder zalgeletwordenopderegulatie inhetblad enindewortels engetrachtzal
wordenverband tevinden tussenvervoer vankatianenenanionen (inhetbijzonder vannitraten)envanorganische anionenvanwortel naarblad enomgekeerd.Eentweede argument
voorhetgebruikvandepopulier isdegeblekenmogelijkheid omvlabladmetingendeeerste
veranderingen indegroei tengevolge vandebehandeling aan intacte plantentekunnen
onderzoeken.
Eeneerstewaarneming over de anorganische samenstelling vaneenplantuit dekas
leverdehetvolgenderesultaat:
Cl

Na
Mg
Ca
„+

26
134
546

96
k

2

NO

NO3

1311

155
13
I81

C + - A-

=866

445

Eenanalysevandeorganische zurenvaneenandere plantbuitenleverdehetvolgende
resultaat:731me/kgdroge stof.Hetchromatogramvertoontgroteovereenkomst metdatvan
Lollumperenne,deoverwegende organische anionen zijncitroenzuur enappelzuur.
Bestede tijd:
dr. W.Dijkshoorn (onderzoeker);
ir. H.D.W.vanTuil
"
;
Analist
.
Laborant
Hulpkracht

115dagen
155dagen
192dagen
154dagen
48dagen

Aantal onderzochtemonsters:
30voorvolledige mineralenanalyse
Plan1963'Naast proevenmetgraswordthet onderzoekvoortgezet met populieren omtransportproblemen, verband houdende metde ionenbalans enomdegroei (vergrotingvanbladoppervlak)daarbijbeter tekunnenbestuderen danbijgrashetgevalis.
Benodigde tijd:
dr. W.Dijkshoorn
ir. H.D.W. vanTuil
Analist
Laborant
Hulpkracht

115dagen
230dagen
192dagen
154dagen
48dagen

Project ni».374
4Aantal teonderzo-ekenmonsters:
100voorvolledige mlneralenanalyse

IV,3
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH EKSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Project nr.335.:'•Fundamenteelanalytisch chemisch onderzoek ende toepassing daarvanophet
;
gebied dergewasanalyse.
Verslag1962:
1.Deopkomst vandewitteklaver opdevierproefveldjeswasheel slecht,zodat slechtsdrie
vandezeveldjes éénmaal bemonsterd kondenworden.Erzijnnieuwe proefveldjes gereserveerd
voorhetvolgend jaar,terwijlhetI.V.R.O.dannieuw zaad terbeschikking zalstellen.
Het I.V.R.O.zond dit jaarwederom eenmonster sorghum terbepalingvanhetblauwzuur:
gehalte.
2.VoorWerkgroep IIwerden tweemonsters kuilvoer onderzocht.Bijdebespreking vandeanalyseresultaten kwamnaarvorendatmenophet InstituutvoorVeevoedingsonderzoek "Hoorn"
degehalten aanvluchtige vetzuren niet alleenvolgens detraditionelemethode vanLepper
enFlieg.bepaald had,dochookgaschromatografisch,Menhad daarbijvoorazijnzuur enboterzuur geheel anderewaarden gevonden.Menhad langsgaschromatografischeweg ookpropionzuurbepaald. Hetgehaltehieraanwas ineenvandemonsters vandien aard,datgevreesd moet
worden,datdemethode Lepper enFliegminder juisteuitkomstengegevenzalhebben.
De notulenvandevergaderingvande Internationale Werkgroep,eind september I96Ite
Freiburg/Brsggehouden,werdengereedgemaakt enverzonden.
Voor deenquête dieonder ca.60laboratoria inE.E.G.-verband gehoudenwerd,werden
9 verschillende soortenvoederstoffen onderzocht.Voor enkele analysesmoesten onzevoorschriften aangepastworden aandeteonderzoeken Produkten.Van allegebruikte•analysevoorschriftenwerd eenkorte samenvatting inhetDuits opgesteld,die tegelijkmetdeanalyseresultatenwerd verzonden.
Voor de InternationaleWerkgroepwerden eenmonster grasmeel eneenmonster luzernemeel
onderzocht.De analyseuitkomsten werden eind september teTrier besproken;hierwerden ookde
resultatenvandeE.E.G.-enquête, samengevat ingrafieken,vertoond.Debesprekingen vande
Werkgroep inTrierwerdenwederom genotuleerd.
3.Nagegaanwerd,ofde in "MittellungendesVerbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsahstalten "Nr.V1962 aanbevolenmethode voordebepalingvancaroteenwaardengeeft,diegoed overeenkomenmet devolgens demethodeBoothverkregenuitkomsten.
Ditbleek Inderdaad het geval tezijn,indienmenenkelevoorwaarden inachtnam.
4-.Erwerd eennieuwemethode geprobeerd voor debepalingvankoper inplantaardigmateriaal
metbehulpvanbiscyclohexanonoxalyldihydrazon, eenzeer gevoeligreagens opkoper.Erwaren
echter nadelen aandemethode verbonden,zodatdeze nietwerd ingevoerd.
5.Denauwkeurigheid endereproduceerbaarheid vandemagnesiumbepalingwerd nogeensgetoetst.
DenieuweVitatroncolorimeter,dievoordemagnesiumbepaling gebruiktwordt,maakt sneller
enbovendien nauwkeurigerwerkenmogelijk.
6.Tenbehoevevanproj. nr.366werd indegedroogde mestvaneenproefdier Cr^O bepaald.Na
het slachtenwerd inverschillende gedroogde organen,urine enbloed vandezekoeeveneens
hetgehalte aanCr0 bepaald.
7. Inverband met proj. nr.35*+werd indemestvan tweevandevierkoeienvande stalproef
dehoeveelheid (Ca+Mg)-zeepbepaald.Denormalebepalingvanzepen infaeces,waarbij
getitreerdwordt ineensuspensievande faeces inwater,konhierbijnietwordentoegepast,
daar door deeigenkleurvandeze suspensie dekleuromslag vande indicator nietkonworden
waargenomen.Wanneer deze kleur eerst door acetonwerd weggenomen,gelukte deze titratiewel.
Dezemethode kostte echterveel tijd.Daaromwerd getracht vrije vetzuren enzepen ineen
suspensie vandemest inwater potentlometrischtetitreren.Voorlopige proeventonenaan,
dat dezewerkwijze inprincipemogelijk isentevens eengrotebesparing aantijd geeft.De
directe potentiometrischetitratie heeft bovendien hetvoordeel,datdaarbijniet gevreesd
behoeft teworden,dateengedeelte vande zepen inaceton oplost,hetgeenbijdeeerste
methode mogelijk is.Devoorlopige resultatenwezendanookuit,datmet depotentiometrischemethodewathogere zeepgehaltenwordengevondendanwanneeruitgegaanwerd vandemet
acetongeëxtraheerdemest.
8.Het onderzoek naar deverschillen' inuitkomstenbijdebepalingvanruw eiwit invoederbieten,stoppelknollen enaardappelen,uitgaandevandeversebrijofvanhet luchtdroge
materiaal,werd voortgezet.Erwerd eenverklaring gevondenvoorhet feit,dat insommige
gevallen inhetgedroogdemateriaal hogereeninandere gevallen lagereuitkomsten verkregen
werden.Bijhoge N-bemestlngenkunnenstoppelknollen vrijveel nitraat bevatten,waardoor
ook indeverse brij, eenhooggehalte aanruw eiwit gevondenwordt.Bijdeaardappelproef-
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- 2veldjeswarenervoor elkder drie N-trappen drieherhalingen.Degehalten aanruw eiwit
vandemonstersvanverschillende veldjesmeteenzelfde N-bemestlngliepen somsvrijver
uiteen.Welwasbijdeaardappelenhet gehalte aanruw eiwitbepaald inhetversemateriaal altijd hoger danwanneerdit inhet gedroogde materiaalbepaald werd.
Bestede tijd:
Mej.ir. C L . Harberts (onderzoeker):92dagen
Laboratoriumassistent
:60dagen
Analist
:24dagen
Laborant
:36dagen
Amanuensis
:24dagen
Publikatie:
Harberts,CatharinaL.enHendrika Ä,Sonneveld:Debepalingvanruw eiwit inwortel-en
knolgewassen.Jaarboek I.B.S1962,14-9-155 (Mededeling192vanhet
I.B.S.).
Plan1963:
1.Erzalbijvoortduring aandacht geschonkenwordenaandetoegepaste analysemethoden enaan
dereproduceerbaarheid vandeuitkomsten.Zonodig zullendetoegepastewerkwijzenverbeterd worden. Ineerste instantie zalnogverdere aandacht geschonkenworden aandemagnesiumbepaling,waarbijookgebruikgemaakt zalwordenvandefoto-elektrische titratievan
CaenMgmetbehulpvancomplexon.
2.Devergelijkingvandeuitkomstenvandebepalingvanruw eiwit inverse knolgewassen en
inhetgedroogdemateriaal zalvoortgezetworden.Inhetbijzonder zal aandachtbesteed
wordenaandebiochemische omzettingen tijdenshet drogenvandebrij,waardoor ookhet
droge-stofgehaltebeïnvloed zoukunnenworden.
5.Indiendewitteklaver opdenieuwe proefveldjes nahetuitzaaien goed opkomt,zullen
in.deloopvanhet seizoenmaaifcijdenproevenwordengedaan.Uit eenwitteklavermeteen
hoogblauwzuurgehalte zaleennieuwe hoeveelheid enzympoeder bereid worden,nodigvoor
debepalingvanhetpotentiële blauwzuurgehalte vanrassendiewelglucoside,dochgeen
enzymbevatten,
4. Medenaar aanleidingvandeanalyseuitkomsten vandemonsters voorWerkgroep IIende
Internationale Werkgroepzal contact gehoudenwordenmetdedesbetreffende onderzoekers
vandeandere laboratoria,zomogelijk ookbuitenlandse,teneinde zonodigdeanalysemethodieken tekunnenverbeteren.
5.Tenbehoevevan proj. nr.384-zalonderzocht worden,welke de juistebepalingvanaardalkallzepeninrundermest is.Daarbijzalvanwege deweinig tijdrovendebewerkingvooralaandacht besteed worden aandepotentiometrtechetitratie.Afhankelijk vanderesultatenvanditonderzoekzullenenigemonsters grasworden onderzocht ophetgehalteaan
vetten.Daarbijzal overlegwordengepleegd metdeonderzoeker(s)van proj. nr.384.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
:9 2dagen
Laboratoriumassistent: 60dagen
Analist
:24dagen
Laborant
:36dagen
Amanuensis
:24dagen

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd. Scheikunde
Project nr.1^2. Onderzoekbetreffende kobalt,mangaan eneventuele andere sporenelementen In
verband met klachtenbijrundvee.
Verslag 1962:
Demedewerking aanhet onderzoek van een aantal andere instantieswerd voortgezet.
De proeven inhetRljkslandbouwconsulentschap Rotterdam Inzakede invloed vande Ca/P-•
verhouding inhetrantsoen opdebevruchtingsresultaten bijrundvee werden afgesloten.Evenmin als in1961werden aanwijzingen verkregen dat bijhoge Ca/P-verhoudingen van2 à3meer
reproduktiestoornissen voorkomen danbijnormale verhoudingen.
InNoordbrabant isleiding engeregelde medewerking gegeven aanhet "sanerings"onderzoek
op22 bedrijven. Het betreft merendeels bedrijvenmet klachten overdevruchtbaarheid vande
veestapel.Verder komen opfokmoeilijkheden voor,alsmede onvoldoende melkproduktles.Uitde
reeds beschikbare analyses blijkt,dat volgens de huidige inzichten opverschillende bedrijven
kobalt-,koper- en/ofnatriumtekorten bijhet rundvee voorkomen. Opeen aantal bedrijven zijn
in1962 zonder aanwijsbare oorzakenverbeteringen indebevruchtingsresultaten bijhet rundvee
opgetreden.Demedewerking aandit onderzoek vanveterinaire zijde komt slechts langzaam op
gang.
Evenals inhet voorgaande jaarwerd medegewerkt aan eenmangaanverstrekklngsproefvanhet
P.A.W.met eeneiige tweelingen indeWogmeer. Het chemische zowel alshet klinische onderzoek
aanhet dierbrachtengeenverschillen aanhet licht tussengroependieren opeenmangaanarm
rantsoen endierendie behalve deze rantsoenen extra mangaansulfaat ontvingen.
Inhet kader van de Commissie Onderzoek Minerale Voedingwerd o.a. medegewerkt aanhet
opstellenvande "Handleidingmineralenonderzoek bijrundvee inde praktijk" tenbehoeve van
devoorlichtingsdiensten. Mogelijkheden voor deuitvoeringvan dedoor deze commissievoorgestelde mangaanproeven bijhet rund werden onderzocht. Gedurende de studiereis naar deVerenigde Statenwerd onder meer veel aandachtbesteed aandewetenschappelijke aspecten vaneen
dergelijk onderzoek.
Bestede tijd:
ir. J. Hartmans (onderzoeker):1^0dagen
Assistent
: 90dagen
Aantal onderzochtemonsters:
Gras
:1+9 (138bepalingen)
Krachtvoer:27 (177 bepalingen)
Bloed
:48 (132 bepalingen)
Faeces
: Zk (60bepalingen)
Plan1963:
A. Opdeproefbedrijven inBrabant zalworden getracht de algemene bedrijfsvoering alsmede de
mineralevoedingvanderundveestapel verder Inovereenstemming tebrengenmet de inzichten
die daaromtrent momenteel bestaan. Opbedrijven,waar de klachten nade genomen maatregelen
nietverdwijnen, zalverdergaand onderzoek in samenwerkingmet instituten opdierfysiologisch
terreinnodigzijn.
B. Aangezienbijdemangaanverstrekklngsproef indeWogmeer (tot nog toe)geen verschillen
tussende groepenwerden waargenomen, is er aanleiding deze proefnog een jaarvoort te
zetten. Geziendewaarneming vanBentley en Phillips (J.Dairy Sel. 34, 1951.396)dat
verschillen soms pas inde tweede generatie aanhet licht treden,zullen ook de nakomelingen
van de proefdieren indevergelijking wordenbetrokken.Tevens bestaat demogelijkheid de
melkproduktlesvan de proefgroepen tevergelijken.
C. OpdeproefboerderljDroevendaal wordt,eveneens in samenwerking met het P.A.W. (ir. S. Bosch),
een proef aangezet,waarin de invloed van verschil inpHvande grond op opgroeiende eeneiige
tweelingenwordt nagegaan. Indienhet verloopvan de proefdaartoe aanleiding geeft zullen
balansproeven voor demacro-elementen worden uitgevoerd.
D. Inhet kader vande Commissie Onderzoek Minerale Voeding kan incidentele medewerking worden
verleend bijregionaal onderzoek. Het opsporen entoetsenvan proefbedrijven voor hetdoor
deze commissie voorgestelde mangaanonderzoekzal wordenvoortgezet.Mogelijk kanworden
begonnen aaneenonderzoek naar deminerale aspecten van het steriliteitsprobleem.

Projectnr.14-2
-2Benodigdetijd:
Onderzoeker:165dagen
Assistent :140dagen
Aantal téonderzoekenmonsters:

B
Gewas
Krachtvoer
Faeces
Bloed

c

10
30
l8
8
24- 100

48

48

D

15

T<
55 (305bepalingen)
26 (14-8bepalingen)
124 (248bepalingen)
96 (288bepalingen)
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Project nr.372.Landbouwkundig gericht onderzoeknaar factoren,dievan invloed zijn'opde
koperhuishouding vanhetrund.
Verslag1962:
Aangezienreeds eerder aanwijzingenwarenverkregen,dat eenhoog'(anorganisch)sulfaatgehalte,danwel totaal-S-gehalte inhetrantsoen eenverlagende invloed kanhebbenopde
koperstatus vanhetrund, ister toetsing hiervaneenproefuitgevoerd.Aangezien kopergebrek
indepraktijkvaak samengaat met het optredenvaneenpersistente diarree,was ttvensvan
belangdevraag ofdeze diaree de
toperstatus
vandedierenextra doetverslechteren ofniet.
Deproefvond plantsopdeproefboerderij "DeOssekampen"enwerd uitgevoerd met 3groepenvan6à71-jarige;runderen opeenstalrantsoen. Naast,eenproefgroep,dieniet-laxerend
CaSC .2H0kreeg toegediend,was eengroepopgenomen die.een equivalente hoeveelheid als
laxansbekendstaand NaSO ontving.De zoutenwerdentweemaal daags ingelatineoapsulesverstrekt.
EenlaxerendewerkingvanHaSO.werd nietwaargenomen,ondanks eenverhogingvande
doses tothetdrievoudige.Eenzelfde hoeveelheid NaSO inwater opgelost gafineenafzonderlijkproefjediarree in24à40uur.Omlaxerend tewerken ishetkennelijk nodigdathet zout
direct indelebmaagterechtkomt.
Wekelijkswerdenbloed-,urine-enmestmonsters verzameld,terwijl dr.J. vander Grift
leverbiopsleverrichtte aanbegin eneind vande10wekendurendeverstrekkingsperiode.De
dalingvanhetkopergehalte van deleverwas indeproefgroepen significant sterkerdanbij
de controlegroep.Tussen debehandeliigen-CaSOj.enNaSO.-bestonden in'dezegeenverschillen,zodat zeerwaarschijnlijk inderdaad sprake isvaneensulfaateffect.
Dedalingvandekopergehalten vandelever vandeze groependieren,dieextra sulfaat
ontvingen opeenstalrantsoen,was evenwel geringer dandiewelkebijdierenvandezelfde
leeftijd wordt gevonden tijdens deweidegang. Aangezien dedoordeverstrekkingenbewerkstelligde verhogingvanhetS-gehalteinhetrantsoen+0,40$bedroeg -dusmeermalen groter
danhetverschil inS-gehalte tussenweidegras enstalrantsoen,datgewoonlijkkleineris
dan0,10$-kaninhet alsregel tenopzichtevan stalrantsoenen hogereS-gehalte inweidegras geenverklaringwordengevondenvoor hetverschil inkoperhuishouding vanhetrund tussen
stal enwelde.Welmagworden aangenomen datverschil inS-gehalte vanhetweidegras éénvan
defactoren is,waardoor gedurende deweideperiode ophet enebedrijfde koperstatus vande
runderen sterker daaltdanophet andere,waardoor opsommigebedrijven indeherfstverschijnselenvankopergebrek optreden enopandereniet.
Inhet in1958,1959e n i960inFriesland verzameldemateriaal iseennadere studiegemaakt overhetverband tussen het optredenvanverlaagde koperwaarden inhetbloedserumen
vanklinischeverschijnselen.
Depigmentatie (grijzeverkleuring)vanhetzwarte haar,ruigenopenhaar opdeschoft,
chronische diarree enverdikkingvandeepiphysis gaan causaal samenmeteenlagekoperstatus.
Behalve haardepigmentatiekunnendezeverschijnselen-zijhet ingeringere mate -evenwel
ookvoorkomenbijeennormale koperstatus.Vandeandere kant zijngevallenvanzeer lagekopergehalten inbloed enlevervanhetrund waargenomen zonder klinischeverschijnselen.Verondersteld wordt datklinischeverschijnselen alsregel pas ontstaandoor degezamenlijke werking
vanverschillende ongunstige factoren,waarvan eenlagekoperstatus éénis.Alleendedepigmentatievanhet zwartehaar is "typisch"voor eenlagekoperstatus.
Gebleken isdatklinische verschijnselenbijhetrund -Inclusiefdiewelke causaalmet
kopergebrek inverband staan-nauwer samengaanmet het optredenvanreductieverschijnselen
indebovengrond danmet eenverlaagde koperstatus vanhetdier.
Tijdens eenstudiereis door deVerenigde Statenwerd o.a. inFlorida gesprokenmetdr.
G.K.Davis.Hierbijbleekondermeerdathetrecente onderzoek inFlorida niet instrijd is
met,dochvolkomen past indeeerder inproject224ontwikkelde hypothese,dat porfyrinen
inhet gras onderbepaalde omstandighedenhetkoper kunnenbinden ineenvoorhet dieronopneembarevorm.
Bestede tijd:
ir.J. Hartmans (onderzoeker): 9°dagen
assistent
:140dagen

Project nr.372'

Aantal onderzochtemonsters:
Gewas
Ruwvoer
Bloed
Urine
Faeces

5 (22 bepalingen)
37 (37bepalingen)
187 (230bepalingen)
15 (95bepalingen
39 (62bepalingen)

Publikaties:
Hartmans,J.

Kopergebrekenklinischeverschijnselenbijhetrund,mede inverband metde
ontwikkelingvanhetdierenmetdewaterhuishouding vandebovengrond.
JaarboekI.B.S.1962,157-166 (Mededeling 193vanhet I.B.S.).
Verslagvan.deWerkzaamhedenvandeWerkgroep Mineralen over1960-1961. Pfov.
Onderz. CentrumVoordeLandb.inFriesland,3.

Plan1963:
Het onderzoek naar degeschiktste methodevan toediening vanextrakoperzouten aan
jongvee zalwordenvoortgezet.
Indienhet onderzoek inhetkadervanproject224daartoe aanleiding geeft,zullen
dierproevenwordenuitgevoerd tertoetsingvandebevindingen invitro.
Alsonderdeel'vanhet "sanerings"onderzoek inNoordbrabant (project142)zalverdere
aandachtwordenbesteed.aandeeffectenvanhet oppeil brengenvande kopervoorziening
derrundveestapels.
De inAmerika opgedane ervaringen zullen naderwordenuitgewerkt. Geziende aanwijzingen inFlorida,dat eenslechtekoperstatus vanhetdier defosforhuishoudlngongunstig
beïnvloedt,wordt eenbalansproefoverwogenwaarinde invloed vandekoperstatus vanhet
dier opdehuishoudingvandemacro-elementenwordt nagegaan.
Benodigdetijd;
Onderzoeker: 55dagen
Assistent :100dagen
Aantalteonderzoekenmonsters:
Gewas :10 (100bepalingen)
Faeces:24 (240bepalingen)
Urine :24 (168.bepalingen)
Bloed':80 (80bepalingen)

IV,5
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV. Afd.Scheikunde
Project nr. 35^. Invloed vandebemesting ophetmagneslumgehalte vanhetbloedserum.van
melkkoeien.
Verslag 19^2: (tevens eindverslag)
Nadat in195Uaandehand vanproject nr.331werd begonnenommeer langs statistische
weg de invloed vandiverse factoren indebedrijfsvoeringophetoptredenvankopziektena
tegaan,welk project in1959werd afgesloten,werd reeds in1957project nr.35^geopend
inhetraamwaarvan ded.m.v.eenenquêteverkregen inzichtenverderwerdengetoetst enuitgewerkt,Daar indeloopder jarenhetonderzoekmeer vertakkingen kreegenhet accentmeer
en:meer-werd verschovennaar andere facettendandetitelvanditproject aangeeft,wordt
ditproject thans afgesloten.Het onderzoekwordt nuvoortgezet onderhetnieuwe projectnr.
38U-.
Voor eengemakkelijkeweergave vandetotnutoeverkregen inzichtenwordt het hierna
volgende eindverslag involgordevandeverschenen-publikaties opgesteld.Devele indeloop
der jarenverschenenmeer populaire,voorlichtende artikelen,welke vande inditverslag
aangegeven oorspronkelijke publikatieswerdenafgeleid,wordenhiernietvermeld.
Kortverslagderverkregen resultaten
Uit in1956,1957en195Öuitgevoerde beweidingsproeven metmelkkoeien opdeproefboerderij "Droevendaal"bleek,datdeserummagheslumgehaltenvandedieren insterkematesamenhingenmetdesamenstellingvanhetgras endatdeze serummagnesiumgehaltenbovendienzeer
snel eenwijzigingkondenondergaan onder invloed vanveranderde voedingsomstandigheden. Zo
kwamduidelijk naarvorendat zwarebemestingenvanhet grasland met stikstof enmet kali,
onafhankelijk vanelkaar zowel als incombinatie,eenverlagingvandemagnesiumgehalten van
hetbloedserum konden "veroorzaken"endushet optredenvankopziekte indehand kondenwerken.
Opdezewijze lukte het ookexperimenteel bijzesdierenverschijnselenvankopziekte opte
wekken,waarvanbijsommige zeer ernstige.Eveneens kwambijdit onderzoekvast testa.andat
de serummagnesiumgehalten bijde "klinischniet zieke"dieren,die onderdezelfde omstandighedengraasden,ooktotgevaarlijk lagewaardenwarengedaald.Deze op 'toogvrijnormale
ofnormale dierenbevindenzichdan eveneens ineenzeer labiele toestand. Bijeenbemestingvangrasland met chilisalpeter waarop eveneens eenbeweidlngsproefwerd uitgevoerd,konniet
worden vastgesteld dateenverhoging vanhetnatriumgehalte vanhetgraseengunstige invloed
uitoefent*'op"de serummagnesiumgehalten. Deresultatenvandehierbovenbedoeldebeweidingsproevenhebbenbijgedragen toteenopdit puntmeer positieve voorlichting.
Erkonbijdit onderzoek geenverband worden aangetoond tussen dehoogtevandemelkproduktie ende serummagnesiumgehalten.
Kemp,A.::Influence offertilizer treatment of'grassland onthe incidence of;hypomagnesaemla
•and hypomagnesaemic tetany (grass tetany)inmilking cows. Neth.J. Agr.Sc., 6,
no. 4-,(1958).
. . .
Kemp,A;:Landbouwkundige aspectenvanhetkopziektevraagstuk. Tijdschr.Diergen.kl 9,'84,
•:(I959).
Kemp,A.:Enkelewaarnemingen overhetnatriumgehalte vanweidegras in'verband met hetmagne• siumgehaltevanhetbloedserum bijmelkkoeien. Jaarboek I.B.S. (1959).
Bijeenstatistische bewerking betreffende hetverband tussendebemesting endechemische samenstelling vanhetgras entussende samenstelling vanhetgrasende serummagnesiumgehalten trad'eenduidelijke positieve correlatie aanhetlicht tussen.hetmagneslumgehalte
vanhetgrasendatvanhetbloedserum. Ookbleek een statistisch betrouwbare negatievecorrelatie tussen degehalten aankalium enstikstof inhetgras ende serummagnesiumgehalten
(partiële correlaties).Ditmateriaal gafreeds eenvingerwijzing,watlater invoederproeven
werd aangetoond,dat swarebemestingenmetkalien/ofmet stikstof alleendaneennadelige
invloed opde serummagnesiumgehalten kunnenuitoefenen indiendemagnesiumgehalten vanhet
gras niethoog'zijn.
Zwarebemestingenvanhetgrasland metkalidedendemagnesiumgehaltenvanhet grasdalen,
terwijl eenverhoging vande stikstofbemésting inde vormvankalkammonsalpeterveelaleen
lichte stijging vanhetmagneslumgehalte vanhetgras teziengaf.Hetkaliumgehalte vanhet
graswerd bijeenniveauhoger.dan 2%K indedroge stof,door eentoenemende bemestingmet
stikstofverhoogd enbijeenK-niveau lager dan 2cß> ging eentoenemende N-voedingsamenmet
eendalingvandekaliumgehalten vanhet gras.Verderwerden nog interessante gegevensver-
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_2kregenbetreffende de invloed vanN-enK-bemestlng opdegehalten aanNaenandereminerale
bestanddelen inhetgras.
Deuitdit gedeeltevanhet onderzoekverkregenresultaten hebben ondermeerbijgedragentothet opbouwenvaneenadviesbasis t.b.v.het chemisch onderzoekvangrasmonstersafkomstigvanmogelijk "kopziektegevoelige percelen".
Kemp, A.:Hypomagnesaemia inmilking cows:Theresponse,ofserummagnesium toalterationsin
herbage compositionresultingfrom potash andnitrogen dressings onpasture.Neth.
J. Agr.Sc.8,281-304 (i960).
Teneinde inaansluiting ophetvoorgaande eenbeter inzicht tekrijgen inderelatie
tussende samenstellingvanhet grasenhet alofniet optredenvanhypotnagnesemle do.or
eenmeer kwantitatieve benadering,werd in1958begonnenmethetuitvoerenvan voederproeven
(balansproeven)metmelkkoeien.Vanaf1958 totenmet 1961werdenbij 84-koeien,diemeestal
metvers gemaaid weidegras vanzeeruiteenlopende chemische samenstellingwerdengevoederd.,
nauwkeurige gegevens verzameld betreffende opnamevanMgmetvoeder plusdrinkwater ende
uitscheiding ervaninfaeces,urine enmelk.Deze proevenhebbenbelangrijkbijgedragentot
eenbeter inzicht inhetontstaanvanhypomagnesemie. Gemiddeld werd 83$vanhetmethet
voeder opgeno.menmagnesiummet defaecesuitgescheiden,zodat de"benutting"vanhetvoedermagnesiumlaagis.Debalansen schommelden alletussen-2en+2Mgper dagenhetbovenhet
voor de afscheiding indemelkbenodigdemagnesiumwerd metdeurineuitgescheiden;De in-r
deurine afgescheidenhoeveelheid magnesium staatdanook innauw verband metde "benutbare"
hoeveelheid magnesium bovendebehoefte voordemelk.Wordt dezelaatstehoeveelheid kleiner
dan2à3gMgperdagdanwordendebalansennegatief zodat ditdeonderhoudsbehoefte ge-•
noemd kanworden.Metbehulpvandezegegevens kandusdemagnesiumbehoeftevaneenmelkgevend dierwordenberekend,waarbijvoor afscheiding indemelk 0,12 gMgperliterwerd.
berekend..Verderbleekereennauwe correlatie tebestaantussendeserummagnesiumgehalten
endehoeveelheid metdeurineuitgescheiden magnesium. Hypomagnesemie kwam slechtsvoor
indienperdagminder dan1gMgmet deurinewerd uitgescheiden.Uitdit onderzoekmocht
verder deconclusiewordengetrokken datdehoeveelheid met deurineuitgescheidenmagnesiumeenbeteremaat isterbepalingvandemagnesiumvoorziening vanhetdier dande serummagnesiumgehalten. Het isookmogelijk gebleken omhierinbijweidende koeieneeninzicht
tekrijgendóórdebepalingvan.creatinineenmagnesium ineenwillekeurig genomenUrinemonster.Debenutting vanhetvoedermagnesium bleekvandier totdiervrijsterkteverschillenterwijl hetbovendien ongunstigwordtbeïnvloed doorhogekaligehalten enhoge
stikstofgehaltenvanhet gras.
Alsoorzaakvanhet optredenvanhypomagnesemie kanwordengezien eentekort aanvoor
hetdierbenutbaar voedermagnesium endeinhetvoorgaandevermelde samenhangtussende
procentuele samenstelling vanhetgras ende serummagnesiumgehalten ishiermee inovereenstemming enkanhiermeewordenverklaard.
Kemp,A.,W.B.Deijs,O.J. Hemkes,and A.J.H.v.Es:Hypomagnesaemia inmilking cows:.
intake and_utilizationofmagnesium fromherbage bylactating cows..Neth« J.Agr.
Sei.,Vol.9.nr.2,134-149 (I961).
Kemp,A.,W.B.Deijs,0.J.Hemkes and A.J.H.v.Es:Intake andutilization ofmagnesium from
herbage bylactating cows. Proc.Brit.Vet.Ass. Conference onhypomagnesaemia,
London (i960).
Kemp, A.:Overhetontstaan endepreventie vanhypomagnesaemiebijrundvee.Tijdschr.v.
Diergen.k. April1962.
De opgrond vanhetvoorgaande teverwachtengunstige invloed vanhetbijvoerenvan
magnesium envanhetbemestenvanhetgrasland metmagnesium opdepreventie vanhypomagnesemie,..werd inbeweidingsproeven opdeproefboerderijDroevendaal vervolgens duidelijk
aangetoond. Methetverstrekkenvan50gramMgO perdier perdagkunnen onder zeer extreme
weideomstandighedennormale serummagnesiumgehalten worden gehandhaafd enkunnenzeerlage
serummagnesiumwaardenbinnen tweedagen tot eennormaal niveauwordenopgetrokken.
Methetregelmatig toedienenvanmagneslummeststofenvooralbijeenniet tehoogopvoerenvandekalltoestand vandegrond,kaneenbelangrijke stijgingvanhetmagnesiumgehaltevanhetgraswordenverkregenhetgeenresulteert ineenoppeilblijven ofeen
verhogingvandeserummagnesiumgehalten. Eénenanderheeft reeds totgevolggehad dat
beslotenwerd eenmagnesiumadviesbasis voor grasland intevoeren.
Kemp, A.enJ.H. Geurink:Enkelevoorlopige gegevens overdemagnesiumbemesting vangrasland opzandgrond inverband met depreventie vanhypomagnesemie bijmelkkoeien.
Jaarboek I.B.S. 1962,167-171 (Mededeling 194vanhet I.B.S.).
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Dewijzevangraslandexploitatie oefenteengroteinvloeduitopdesamenstellingvanhetweidegras.Aan
ditgrasalsveevoedermoetent.a.v.dekwaliteitzekere
eisenwordengesteld,daaropvelebedrijveninonsland
hetweidegrasmaandenlanghetenigevoeris.Ermoetdan
opkunnenwordenvertrouwd alseeninalleopzichtenoptimaalvoedermiddel.
Doorhetonderzoekvandelaatste jaren (proj.35^)
zijnoverhetmagnesiumheelwatgegevensb&aidgeworden.
Bij hetuitwerkenvanopdezekennisgebaseerdemaatregelenblijkthetnodigdevoorziening.vanhetdiermet
andereelementenzoalsnatrium,calcium,,chloorenfosforindeoverwegingentebetrekken.Hetblijktnl.,dat
zowelbijdeopnamedoorhetgrasalsbijdebenutting
doorhetdierdeverschillendeelementenelkaarmeerof
mindersterkkunnenbeïnvloeden.
Hetdoelvanditonderzoekisdanookomdeaanhet
weidegrastestellenkwaliteitseisennadertekunnenomschrijven,medeinverbandmetdemagnesiumvoorziening
vanhetdier en.deinvloedvandegraslandexploitatie
hieroptebestuderen.
Uitdehierbovenvermeldeprobleemstellingisdemotive.ringreedsgedeeltelijkafteleiden.Aandevoorlichting
wordenvoortdurend adviezengevraagd,diewegensgebrek
aankennisonvoldoendekunnenwordengegeven.Hetvraagstukdermineralenisniet slechtseenkwestievangehaltenenhunverhoudingenmaarwordtgecompliceerddoordatzoweldetotaalopname aanversgrasalsdebenutting
vansommigemineralenweersamenhangenmetaardengroeiwijzevanhetgras.Tenaanzienvandekwaliteitworden
danookindevoorlichtingvaakzeerverschillendeen
onvoldoendegefundeerdenormengehanteerd.

:Inhetkadervanhet:afgeslotenproject35^werdenaan
dehandvanbalansproevenenbeweidingsproevenmet
melkkoeienreedsveelgegevens-verzameldoverdevoor-r
zieningmetendebenuttingvanmagnesiumuitweidegras
Dezegegevenswerdennagenoeggeheelgepubliceerd.
Hieruitkondenreedsenkelebelangrijkeconclusies'
t.a.v.testellenkwaliteitseisenwordengetrokkenen
eveneensoverdeinvloedvandegraslandexploitatie
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nieuweproeveninpublikatiesvastteleggen.
:Frens,A.M.:Watisgoedgras-voedingstechnischgezien.
Kali,no.52(1962)
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IV,5
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Project nr,384-,De invloed vandegraslandexploitatie opdevoedingvanweidend vee,speciaal
(nieuw)
watbetreft devoorzieningmetmagnesium enenige anderemacro-elementen.
Werkplan1963t
Onderhet afgesloten project nr.354werdenbijdeuitgevoerde beweidingsproevenen
voederproeven behalvevanmagnesium ookvelegegevensverzameld overandereminerale bestanddelen. Hetligt indebedoeling omeenbegin temakenmethet samenvattenvandeze gegevens
waarbijeveneens aanvullende proevenzullenwordenuitgevoerd. Ineerste instantie zalaandachtwordenbesteed aanhetnatrium.
Wathetmagnesiumbetreft,zullendebeweidingsproevenmetmagnesiumbemestingworden
voortgezet daarvooral ookover denawerkingvanmagnesiumbemesting opgrasland weinigbekend
is.Dezebeweidingsproeven lenenzichbovendiengoed voordebestuderingvan anderemaatregelen
diebijdebestrijdingvanhypomagnesemie vanbelangkunnenzijn.
Terbestuderingvandebeschikbaarheid vanmagnesiumuit hetvoeder zalworden onderzocht
inwelkevormhetmagnesium inde faecesvoorkomt.Onder andere zalhierbijaandachtworden
besteed aanhet gehalte aanalkalizepen inde faeces.Demethoden terbepalingvandezezepen
zalwordenuitgewerkt inhetkadervanproject nr.335.
Benodigdetijd:
A.Kemp (onderzoeker)
ir.J.Wind
Assistent
Laboratoriumassistent
Analist
Laborant

230dagen
40dagen
240dagen
50dagen
50dagen
50dagen

IV,6
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Project nr.210'.Onderzoek opconsumptiewaarde vanaardappelrassen.
Verslag1962:
I.

Onderzoekmonsters afkomstigvanobservatie-envoorbeproevingsvelden.
Tenbehoeve-vandesamenstellingvanderassenlijst werd eengroot aantalmonsters
(+700)opconsumptiakwaliteit onderzocht.Behalve de kwaliteitvanhetgekookteprodukt,
werd vaneenaantaldaarvoorgeschikte monsters ookdepommes-frlteskwaliteitonderzocht.
Deresultatenvanditonderzoekwerdenindevolgende verslagenvastgelegd:
nr. 613 61/62Beoordeling vandemonsters afkomstigvande observatieproefvelden.
nr. 613**61/62Beoordeling vanpommes-frites vaneenaantalrassenafkomstigvandeobservatieproefvelden 1959,i960enI96I.
61/62Beoordeling vandeA.M.-serieuitWier,
n r . 614
61/62Beoordelingvandemonsters afkomstigvanhet aardappelproefbedrijfte.
nr. 625
Oostwold,
61/62Beoordeling vanmonsters afkomstigvanVoorbeproevingII.
62/63BeoordelingvandezeervroegerassenIerooiing
62/63Beoordeling vandezeervroegerassen2erobilng
Ó2/63Beoordeling vanmonsters afkomstigvanVoorbeproeving IIenvanA.M.proeven teSt.Anna Parochie enWier.
Bijde commissie voorde samenstelling vanderassenlijst werd aangedrongendecijfers
voorconsumptiekwaliteit binnenland enbuitenland telatenvervallen,aangeziendeze
cijfersverwarrend werkenengeenduidelijke inlichting geven.Aanbevolenwerd hiervoor
Indeplaatshetgebruikstype tevermelden.

nr.
nr.
nr.
nr.

630
702 a
702 b
706

II. Onderzoek kruisingsproduktèn Solanum goniocalyxxSolanum tuberosum
Tenbehoevevandr.Toxopeus (I.V.P.)werd eenaantal vandezekruisingsproduktèn
opconsumptiekwaliteit beoordeeld.Dekwaliteit vandeze zaailingenwas overhetgeheel
beter dandievandemonsters afkomstigvande observatieproefvelden. Speciaal defijne
structuur endevaste consistentie vallenop.
Deverslagennr.704en70962/63werdenvanditonderzoek aanhetS.V.P. gezonden.
III.Rassenproef Oostelijk Flevoland
Inverband met deklachtendiedehandel overhet algemeenheeftvande aardappelen
uitdenieuwepolders,werden tenbehoevevandeDirectie Wieringermeer,afd.Plantenteeltkundig Onderzoekmonsters onderzocht afkomstigvanrassenproeven uit Oostelijk
Flevoland.Deonderzochtemonstersvan1961warenmetuitzonderingvanhetrasIJsselster
vangoede tot zeergoedekwaliteit.Verslag nr.60861/62werd aandeDirectieWieringermeergezonden.
IV. Internationale uitwisseling
In61/62 zijnvoor de 3emaal internatteaalmonstersuitgewisseld ter toetsingvan
het internationalesysteemvoorrassenonderzoek.Eenverslagvandeverkregen resultaten
werd aandedeelnemers gezonden.
Eenpublikatiewaarinde internationalemethodebeschrevenwordt,voorzienvanafbeeldingen inkleur isdit jaarverschenen.Tijdensde conferentievande sectieVarieties
vandeEuropean Association for PotatoResearchwelke inseptember teCambridgeplaatsvond werd door C.Lugt eenvoordracht gehoudenover de samenhangderverschillende kwaliteitbepalende eigenschappen.Dezebeschouwingwas gebaseerd opeenmulti-variate analyse
vandegegevenswelkeverkregen zijnmet de internationale uitwisseling.
Bestede tijd:
C.Lugt (onderzoeker)
:115dagen
Hoofdassistente enassistente:24-0mandagen
Hulpkrachten
:240mandagen
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Publlkaties;
Goodijk,G.: Aardappelproefdag op10januari1962 teWageningen. Publlkatie nr.2,1962van
deStichting Aardappel Studie Centrum.
Lugt, C, :Invloed vande kwaliteit opde consumptie vanaardappelen. Plattelandspost,
1maart1962.
Lugt,C., G. GoodijkenD. Glastra-Ubbels:Beoordeling vande consumptiekwaliteit van
aardappelrassen. Potato News fromthe Netherlands I962.I.B.S. Mededeling
nr. 168. (publlkatie Isverschenen in:Nederlands,Engels,Frans,Duits,
Italiaans,Spaans enPortugees.)
Plan1963:
I. + 800monsters afkomstigvanobservatie-envoorbeproevingsveldenvanhetI.V.R.0.'voor
onderzoek opkookkwaliteit eneengedeelte hiervanvoor onderzoek oppommes-friteskwaliteit.
II.De internationale uitwisselingvanaardappelmonsters wordt in1963voortgezet.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
..:100dagen
Hoofdassistente enassistente:240mandagen
Hulpkrachten
:240mandagen

IV,6
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH EKSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV. Afd. Scheikunde
project nr.211.Onderzoekingen betreffende de Invloedenbuitenhetras,als grond,cultuurmaatregelen,bewerkingen,bereidingen e.d.opde consumptiewaarde vanaardappelen.
Verslag1962:
I.

invloed vanhetbodemtype
Over dit onderwerp is in1962 geennieuw onderzoekverricht.Wijbeschikken thans
over gegevens van 3jaar onderzoek indeAchterhoek opzandgrond metLlbertas,2 Jaar
onderzoek inMidden- enZuld-Llmburgopzand- enlössgrond metBintjeen1Jaaronderzoekopde Zuldhollandse Eilandenopkleigrond metEigenheimer.Demethode vanonderzoekenderesultaten vanhet eerste jaar indeAchterhoek zijnbeschreven InMededeling
25vanhet I.B.S.Hoewel wel enige Invloed opdekwaliteit aanhetbodemtype kanworden
toegeschreven,zijndeverschillen gering envan Jaar tot jaarwisselend.Het Isdaarom
nietmogelijkverwachtingen omtrent de kwaliteit uit te spreken opgrond vanhetbodemtype.Eenmogelijkheid om Ietsmeer omtrent bodeminvloeden opdekwaliteit tewetente
komen is omniet het complexvanbodemeigenschappen als geheel tebeschouwen,dochde
afzonderlijke bodemeigenschappen tebeschouwen insamenhangmet de afzonderlijkekwaliteitseigenschappen. Eendergelijke multi-factoranalyse Isgedeeltelijkreeds uitgevoerd
en iets omtrent dezeresultaten is inhet Jaarverslag over196Ivermeld.Vande proeven
inLiraburgen Zuidholland zijn deresultaten vandeze bewerking nogniet bekend.
Gezienhetverschil inreactie van jaar tot Jaar ende geringheid vandeversohlllenlijkt hetniet nuttig dit onderzoek voort tezetten.

II. Invloed vande bemesting
Ookoverditonderwerp zijndit Jaargeennieuwe proevengenomen.Uitde genomen
proevenblijkt eenongunstige invloed vaneen hoge stikstofgift opdeverkleuring na
koken eneengunstige Invloed vaneenhoge kaligift.Dematewaarin deverschillen tot
uiting komen issterk afhankelijk vanhet jaar.Inverband hiermede ishet nietmogelijkt.a.v.debemestingadviezen tegevendie afwijkenvande adviezenmet betrekking
tot deopbrengst.
III. Invloed van de oogsttijd
Dit Jaar zijnvoor heteerst oogsttljdenproeven genomenmetBintje,Llbertas en
Irene, teneinde de ontwikkeling vanhet gewas gedurende de groeiperiode na tegaanen
teneinde het kwaliteitsverloop teonderzoeken.Dekwaliteitsbeoordeling heeft nogniet
plaatsgehad. Wat de opbrengst betreft doet zichhetmerkwaardige feit voor dat nahet
afstervenvanhetloofde opbrengst nog enigeweken toeneemt.Dezeopbrengsttoenamegaat
gepaard meteen afname vanhet soortelijk gewicht.Devraagdoet zichvoor ofhierknolgroei plaat»heeft gehad na het afstervenvanhet loof,tenkoste vande indeknolaanwezige droge stof.Eenzelfde verschijnsel werd enige jarengeleden ookbij gevallen
vandoorwas geconstateerd (Mededeling I.B.S.138).
IV. Doorwasonderzoek
Dit jaar zijnwijervoor het eerst ingeslaagd eenmin ofmeer normale knolgroei
teverkrijgenbijplantendie opeenvoedingsoplossing groeien.Ditmaakt hetmogelijk
o.a. doorwasverschijnselen aan deknol tijdens degroeiwaar tenemen en periodieke
metingen teverrichten aandeknollen. Het blijkt voor een normale knolontwikkeling
noodzakelijk, deknollenkamers optevullenmet zand (rivierzand).Wilmen metingen
verrichten danwordt het zand weggespoeld.De knollenkunnen gemerktworden.Nahet
verrichten vandewaarnemingenwordt weer zand inde knollenkamers gebracht.BIJ een
opdezewijzeuitgevoerde proefwerd doormiddel vaneenbehandeling met hoge temperatuur (32°Cgedurende 3tot7dagen)doorwas opgewekt.Hetbleekhierbijnietnoodzakelijkdegehele plant aandehoge temperatuur bloot testellen.Alleende ondergrondse
delen of alleen debovengrondse delen ineenhoge temperatuur bleek hetzelfde effect
tegeven.Eengroelstllstand vande knollenvoor hetuitfcpenbleekniet aanwezig.De
groeivande Iegeneratie knollen kwam pas tot stilstand na devorming van een2egeneratie.

Projecttir.211
-2Afsluiting project
Geziendegrote invloed vanhet jaaropdegevondeneffectenbijvariatie vande
bemesting enbijvariatie vanhetbodemtype,ishet noodzakelijkmeer aandacht tebesteden
aandeinvloed vanhetklimaat opdekwaliteit.Aangezien ookbijdoorwas hetklimaat een
overwegenderol speeltlijkthetgewenst hethuidige algemeengestelde project afte
sluiteneneennieuw project teopenenwat inhoofdzaakgericht isopklimaatsonderzoek.
Bestedetijd:
C.Lugt (onderzoeker)
:115dagen
Assistente k enassistente:2^0mandagen
Hulpkrachten
•:21K)mandagen

instelling : I n s t i t u u t voor Biologisch en

Dienst oforganisatie:

ScheikundigOnderzoekvanLandbouwgewassen

Projectnr.:
Codering:

Project nr. :^ 8 2

Ontvangen:

Titel

Afdelingshoofd/
proj. leider
Onderzoeker(s) _

:Onderzoeknaardeinvloedvankliraaats-enanderemilieu•'factoren-' öp de.ontwikkeling endekwaliteit vanaardappelknollen
dr.W.B..Deijs
:C . L u g t
Plaats(en)

klimaatcellen enkassenI.B.S,
praktijkpercelen

Aanvang

I963

Vermoedelijkeduur

Afgesloten

+5jaar

Probleem endoel

Onderzoekingen,o.a.inhetkadervanproject211,hebben
aangetoond,datdeinvloedvandebemestingendeinvloed
vanhetbodemtypeopdekwaliteitvanaardappelensterk
afhankelijk isvananderenogonbekende factoren.Gezien
deverschillenwelkevanjaartot jaaroptredeninreactie
opbemestingenbodemtype,ligthetvoordehandeenbelangrijke invloedtoetekennen aanverschilleninweersomstandigheden.
Bovendienishetopvallend datbepaaldekwaliteits'problemen'alsverkleuringnakoken,overmatigstukkoken
endoorwasinbepaalde jareneenveelgrotererolspelen
daninandere jaren.Hetdoelvanhet.projectisdanook
inhetbijzonderdeinwerkingvandeweersomstandigheden
opdekookkwaliteit vanaardappelennategaan.

Motivering

Hoeweluiteraardklimaatsinvloeden indepraktijkniet
tevariërenzijn,ishettochnoodzakelijkomtrentdeze
invloedenmeertewetentekomenaangezienhuninvloed
vaakgroterisdanvanweltevariëren factorenenaangezienklimaatsinvloedendereactie vandezefactoren
vaaksterkbeïnvloeden.Tevens inverbandmetexportvan
pootgoednaargebiedenmetanderklimaat.Zoishetgewenstomtrentdeoorzakenvanhetoptredenvandoorwas
betergeoriënteerd tezijn,teneinde:degevoeligheid
vooTdoorwasvannieuwerassentekunnentoetsen.Tevens
magmenverwachten,datkennisvandeweersinvloed een
beterekijkgeeftopdeaardvandeaardappelen,diein
eenbepaald seizoenvanstreektotstreekvoorbinnenland
enexportbeschikbaarzijn.

Werkwijze

Vroegere onderzoekingen

Samenwerkingmet

•I Bijhetonderzoeknaarhetontstaanenhet:verloop
vandoorwasverschijnselenzalgezochtwordennaar
''eeneventuelerelatie tussentemperatuurendaglengte.Ditonderzoekzalwordenverricht ineentot
klimaatcel omgebouwdebewaarruimte vanhetI.B.S.
IIProevennaardeInvloed vantemperatuur,daglengte
envochtvoorziening zullen,insamenwerkingmet
drs.Bodlaender,indekassenvanhetI.B.S.worden
opgezet.Indiendezeiavloedenvoldoende duidelijk
zijn,zalhetonderzoeknaardeinvloedvandebemestingweerwordenaangevat,daninsamenhangmetde
temperatuurendevochtvoorziening.
IHDoormiddelvanveldproevenzalhetkwaliteitsverloopgedurende degroeiwordennagegaan.(Oogsttijdenproeven).
Lugt,C.: Second-growthPhenomena.MededelingI.B.S.
138.

/intern :d r s . K.B.A. Bodlaender en d r s .

N. Vert r e g t

extern

Geraamde tijd (vandirect
bijhet onderzoekbetrokkenpersoneel)

Onderzoeker
AssistenteA en
Assistente
Hulpkrachten

Geraamde uitgaven
(waarinbegrepenvoor
bijzondere aanschaffingen)'

ƒ 140.000,~

Aanvullende opmerkingen

Omschrijving

75$beschikbaretijd
beschikbaretijd
50$beschikbaretijd
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IV.Afd.Scheikunde
Project nr, 382.Onderzoek naarde invloed vanklimaats- enanderemilieufactoren opde
ontwikkeling endekwaliteit vanaardappelknollen.
I.

Doorwasonderzoek
Hetonderzoeknaarhetontstaanendegevolgenvandoorwas opde knolontwikkeling
endekwaliteitzalwordenvoortgezet.Hierbijzal o.a.gezochtwordennaarhetverband
tussendetemperatuur endelengtevandehitteperiodedienodigzijnomdoorwas opte
wekkenennaarhetverband tussendetemperatuur endedaglengte.Tevens zalgezocht
wordennaareventuele andere invloedenwaarbijdoorwas optreedt,onafhankelijk vande
temperatuur.

II. Oogsttijdenonderzoek
Dit onderzoekzalwordenvoortgezet bij één veldproefmetBintje enLlbertas.Naast
periodiekerooiingen,wordt nagegaanwatde invloed envanhetopbepaalde tijdenvernietigenvanhetloofopdeontwikkeling endekwaliteit vandeknollen,indiendeze
nogenigeweken indegrond blijvenzitten.
III. Invloed vantemperatuur envochtvoorziening
Insamenwerkingmet drs.Bodlaender zalindekaseenproefgenomenwordenmet
plantengegroeid bijverschillende temperatuur envochtigheid, teneindenategaan
welke invloedendeze omstandighedenhebbenopde ontwikkeling endekwaliteitvande
knollen.
IV. Onderzoekopsmaakafwijklngen
Indiendoorde P.D. ofhet I.P.O.monsters vooronderzoek ophetvoorkomenvan
smaakafwijklngenworden aangeboden,afkomstigvanbestrijdingsmiddelenproeven,zullen
dezeonderzochtworden.
Benodigde tijd;
Onderzoeker
:130dagen
AssistenteAenassistente:24-0mandagen
Hulpkrachten
:240mandagen
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IV.Afd.Scheikunde
Project nr.332. Studievandemineralenhuishoudingvandegraslandplanten,met alsdoeleen
zogrootmogelijke produktle aangrasvaneengoede samenstelling.
Verslag1962:
Debestuderingvande inde afgelopen jarenverzameldewaarnemingen isvolgens plan
voortgezet.
Hetreeds eerder beschrevenverband tussenhetkaligetalvandegrond endekali-opname
doordebovengrondsedelenvangras (JaarboekI.B.S.1961,pp.107-114)Isgetoetst aande
hand vandewaarnemkngenvantweeveldproeven.Vanverschillende snedenvormdendewaarnemingeneenbevestigingvanbovenbedoelde beschrijving,maar vanéénder proefveldenvertoonden
dewaarnemingen vandeeerste twee snedenvan1962eenafwijking.Waar ineerderbedoeldebeschrijving dekali-opnamebijdelagere kaligetallen niet toenammet eentoenemende stikstcfbewerklng -waaruit wijhebbengeconcludeerd, datdandegedurende degroeitijd maximaalbeschikbare hoeveelheid kalidoordeplant Isopgenomen -nambijdeze twee snedendekaliopnamewel toemet toenemende stikstofgift.Eenverklaring -inhetbijzondervoor deeerste
snede-zoukunnenzijn,datdezevergrotingvandeopname samenhangt metdevervroegingvan
het beginvandegroeidoorverhoging vandestikstofgift.
Van eenreeds in1961IngezettepotproefmetEngelsraaigras enfosfaatbemestingstrappen
bleek In1962deopbrengst vandeverschillende sneden Integenstellingmet1961 sterk opde
fosfor tereageren.De totale jaaropbrengst vanhetzwaarstbemeste objectwas156$vanhet
onbehandelde object (110$In1961).Verderewaarnemingen zijnnognietbekend.
Uit eenoriënterend onderzoekbleekhetnatrlumgehaltevangrasinvele gevallen sterk
afhankelijkvandestikstofgift.
Bestedetijd:
Ir. P.deVries (onderzoeker).r 170dagen
Assistent
:150dagen
Hulpkrachten
: 7mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Grond
Gewas
Botanisch

162 (336bepalingen)
148 (1044bepalingen)
2

Plan1963:
Erwordt gestreefd naareenafrondingvande studiebetreffendede samenhangtussende
bemesting (ev.bemestingstoestand),demlneralenopnamevandebovengrondse delen,hetgewicht
vandezedelen,degrassoort endegroeiduur (ev.ontwikkelingsstadium).De studie zal inhet
bijzonder betrekkinghebbenopkalienstikstof.Zijzalverrichtworden aandehand vanreeds
genomenveld-enpotproeven enmet gebruikmakingvanliteratuurgegevens.Debelde inhet
verslag over1962genoemdeveldproevenzullen,naeenaanvullende kallgiftopenkeleobjecten,
voortgezetworden,daardedoor deze Ingreeptebewerkstelligen stijgingvanhetkallgetal op
eenaantal objecten ende indeloopder ontstane dalingopdeonbehandelde endelichtbemeste objecteneengrotervariatie inhetkaligetal geeft daninafgelopen Jaren,waardoorze
nogbeter aanhundoelkunnenbeantwoorden.

Benodigde tijd:
Onderzoeker :170dagen
Assistent :150dagen
Hulpkrachten: 10mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond
:462(824bepalingen)
Gewas
:173(1269bepalingen)
Botanisch: 2
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr. 35^.Handhaving enwijzigingvandekalitoestand vangrasland onder praktijkomstandigheden.
Gemeenschappelijk project I.B.S.enI.B.teGroningen.
Verslag1962:
Dewaarnemingen opdezevenmeerjarigekalibeweidingsproefveldenzijnvolgens planuitgevoerd.Dewaarnemingen zijnnogslechts onvolledigbekend.
Eengrootgedeeltevande tijd isbesteed aanhet aanvullenvaneenreeds eerdersamengestelde conceptpublikatie: "Debeheersing vanhetkaligetal opblijvend grasland",metde
waarnemingen vandelaatste jaren,omdatbleek,datde conclusiesdaardoor aanmerkelijk aan
betrouwbaarheid wonnen.Dedoorhet I.B. verkregenuitkomstenvaneenserie gelijksoortige
proefveldenblekenbehoorlijk aantesluitenbijdievanons.
Bestede tijd:
ir. P.deVries (onderzoeker):70dagen
Assistent
:90dagen
Hulpkrachten
:l83/4mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Grond
:154 (770bepalingen)
Gewas
:154 (266bepalingen)
Botanisch: 14
Plan1963:
Detotnogtoebereikte resultaten zullen insamenwerkingmet hetI.B.wordengepubliceerd.
Daarhet Na-gehalte vandegrond sindskort sterk indebelangstelling isgekomen,wordt
overwogenvanenkeleseriesreeds genomengrondmonsters het Na-gehalte tebepalen (434monsters),teneindeeeninzicht teverkrijgen inhetverloopvanhetNa-gehalte onder praktijkomstandigheden.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :70dagen
Assistent :90dagen
Hulpkrachten:25mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond
:588monsters (1358bepalingen)
Gewas
:154-monsters (266bepalingen)
Botanisch: 14
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IV.Afd. Scheikunde
Project nr.373.Chemisch enfysisch onderzoeknaar dekookeigenschappen vaneetaardappelen.
Verslag1962:
Hetonderzoek naar defysische enchemische eigenschappenvandeaardappel die demeligheid beïnvloeden,isslechtsweiniggevorderd.Dit iszowel eengevolgvandeomstandigheid
datde aardappel door hethoge zetmeelgehaltevoor ditonderzoekmoeilijk toegankelijkis,
alsvanhetveel tijd eisende onderzoeknaar hetoptredenvanstootblauw inaardappelen.
Het isgeblekendatdeverkleuring vanaardappelen nastotenvoornamelijkwordtveroor*
zaakt door eenomzettingvantyrosine inmélanine.Zowel vaneenhonderdtal aardappelrassen
afkomstigvaneenproefveld opzandgrond vanhet I.V.R.O.,alsvandezelfde rassen afkomstig
vaneenproufveld opkleigrond vanhetI.V.P.werd het tyrosinegehalte bepaald.Tervergelijkingwerden indezelfde monsters ookde totaal-aminozuurgehalten bepaald alsmede deverkleuringssnelheid vanhet perssap,eenmaat voor deenzymactiviteit.
Het onderzoek naar de stootblauwgevoeligheid vandeze aardappelrassenwordt inhetvoorjaar 1963 door ir.Hesen (I.B.V.L.)uitgevoerd.
Onder dehonderd rassenbevonden zichslechts enkelemet eenzolaagtyrosinegehalte of
eenzogeringe enzymactiviteit dat opgrond daarvanhet optredenvan stootblauw onwaarschijnlijkwordt.
Dooronderzoekvanaardappelen afkomstigvanrooitijdenproevenvanC.Lugt endrs.K.B.A.
Bodlaender (project nr.211)werd een indrukverkregen omtrentdeveranderingvanhettyrosinegehaltemet deontwikkelingvandeknol.
Bestede tijd:
drs. N.Vertregt (onderzoeker):230dagen
Analiste
:150dagen
Plan1963:
De ontwikkelingvanmethoden omdefactoren,diedemeligheid vanaardappelenbeïnvloeden,
tebepalencalwordenvoortgezet.
Van eenaantaluitgekozen aardappelrassen zalwordennagegaan inhoeverre hettyrosinegehalte endestootblauwgevoeligheid onderextreme bemestlngsomstandighedentewijzigenis.
Voor zoverhiertoe aanleiding bestaat zalde chemievandeverkleuringsreacties naderworden
onderzocht,
Insamenwerkingmetdr.C.A. Huijsman (S.V.P.)enC.Lugt zal degeniteurscollectie van
deS.V.P. worden onderzocht ophetvoorkomen vangéniteursmet eenlaag tyrosinegehalte.Getracht zalworden aardappelenvangeschikte proefvelden teverkrijgenvoorhet onderzoeknaar
deinvloed vanvariatie inteeltomstandighedenophet tyrosinegehalte etc.vandeaardappel.
Methoden zullenworden onderzocht omandere factorendanhet tyrosinegehalte,diede
stootblauwgevoeligheid beïnvloeden,tebepalen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:230dagen
Analiste :24-0dagen
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V. Afd.Vegetatiekunde
Froject nr.355.Potentiële enactuele indicatie vangraslandplanten.
A.Chemisch onderzoekvanminnende enmijdende planten,tezamen groeiend opoudegraslanden.
Verslag1962:
Daar dit gedeeltevanhetproject zichnietmeerbeperkt totde correlatlevsaanpak
teveldevanhet probleem derminnendheid enmijdendheid vanplantesoorten,maarbetrekkingheeft gekregen ophet geheel vande chemische specificiteit.'.dergraslandpianten,
gaathet over inhetnieuwe projectnr.380,getiteld "Scheikundige samenstellingvan
plantesoorten inoudgrasland",dat insamenwerkingmet deAfdeling Landbouwplantenteelt
enGraslandcultuurderLandbouwhogeschool wordtverricht (A.L.G.60).
Sedert 1septemberwerd reeds devollemedewerking verkregenvan ir.J.G.P.Dirven,
verbondenaanbovengenoemde afdeling derLandbouwhogeschool. Inhetnajaarkonhetaantal
bemonsterde plekkenverhoogd worden tot4-1,waardoor het aantal soorten,waarvanmateriaal
werd verzameld, thans 66bedraagt,onderscheidenlijk37Monocotylen en29Dicotylen.
Degevolgdewerkwijze bijdebemonsteringwerd aanmerkelijkverbeterd,waardoormet
grotere zekerheid magworden aangenomen,datdemilieu-eigenschappen,waaronder detevergelijken soortengroeiden,dezelfde zijn. (Ziebeschrijvingvanproject nr.380.)Het
aantal teverrichten chemischebepalingenwerd uitgebreid:voorhet eerst zal ookhetgehalte aanas,ruwe celstof,oplosbare koolhydraten enverteringscoëfficiënten vanheteiwitbepaald worden,dit alsbijdrage toteenbeter gefundeerde,opcijfers gebaseerdeherwaardering derplantesoorten.
Debewerkingvande indevorige verslagjaren verkregen analysecijfers vond voortgang
enleverdebelangwekkende uitkomsten op.ZokunnenDicotylen,eigen aanvruchtbare standplaatsen,lageMg-ofNa-gehaltenhebben,terwijl devariatie inNa-gehalte tussende
plantesoorten vanhetgrasland opvallend,grootblijkt tezijn.De soorten,waarvanvan
minstens drieplekkenmateriaalverzameld was tezamenmet datvaneender ijksoorten:
witbol,rood zwenkgras,kropaar,Engelsraaigras enruwbeemdgras,werden.metdebetreffende ijksoortvergeleken,wathungemiddelde waardenbetreft,waarbijdie derijksoort,
telkens op100werd gesteld.Deze vergelijking geschiedde zowel inkationen- alsanionentotaal alsinhetgehalteder afzonderlijke kationen enanionen,enindeverhoudingvan
deze laatsten tothetkationen-ofanionentotaal.Hierbijzijndegehaltenvooralvan
landbouwkundigbelang endeverhoudingen meervanoecologische betekenis,daar zijeen
maat zijnvoor deselectiviteit deropname. Inenkelegevallen,waarindetevergelijken
soort endeijksoort verscheidene kerentezamenwarenaangetroffen,koneenideevande
variatie vanhunverhouding inchemische samenstellingwordenverkregen.Hieruitkwam als
verrassende vondst naar vorendatdezeverhouding opeenzeer arme standplaats andersom
kanzijndannormaliter hetgeval is.ZoishetK-gehalte vankropaar steedshogerdan
vanEngelsraaigras,maar opeenarmekomkleiwerd hetlagergevonden.Ditverschijnsel
vandeomkeerbaarheid der specifieke verhouding houdtverband methet oecologisehminimumgehaltedervergeleken soorten en.kanmisschienverklaard worden,doordat desoort,welke
doorgaans eenhoger gehalteheeft,onder armoedige omstandighedenverhoudingsgewijsmeer
wortels gaatvormen,waardoorhetgehalte derbovengrondse delenenzelfsdeproduktie
hiervankandalen.Dit "investeren"indewortels zoudaneeneigenschap vanmijdende soortenzijneninovereenstemmingmetwat dr.M.A.J, Goedewaagenvolgensmondelinge mededeling
bijeenfosfaatproefvond.
Bestede tijd:
prof.dr.D.M. deVries (onderzoeker)
ir.J.G.P.Dirven (onderzoeker)
Assistent
Analisten
Laboranten
Aantal onderzochtemonsters:
Gewas (botanisch):14
Gewas (chemisch):64
Grond
:14

50dagen
45dagen
1 dag .
60mandagen
75mandagen

Projectnr.355
-2Publikatie:
Vries,D.M. de:Indicatie en concurrentie inverband met de chemische samenstelling
vangraslandplanten.Jaarboek1962derKoninklijkeNederlandseBota• nis.cheVereniging, 44-45, juni1962.
B. Onderzoeknaardemlnnendheld enmijdendheid vangrassoorten enhuntypen t.o.v.milieufactoren
C.Concurrentievanplantesoortenopoud grasland bijverschillende bemestingenengebruikswijzen
Verslag1962:
De jacht opeengoedemaat voor dedoor eenplantesoort inbeslaggenomenruimte
isineennieuw stadium gekomen,nude plantenhun eigenvitaliteit bepalendoorde
matevanhergroei inhetdonker. Zodoendewordende snedeopbrengsten gecorrigeerd met
dedaaropvolgende hergroei inhet donker.Dezéér tijdrovende bepalingvanhet aantal
spruitenkanwaarschijnlijk indetoekomst achterviegeblijven,aangeziengeblekenis
datdezemaat,tengevolgevandevertraagde aanpassing,de concurrentieverhoudingen
opeenvroeger tijdstipweergeven.
De concurrentieproeven tussenEngelsraaigras enreukgrasbijverschillendevochttoestandenvandegrond hebben aangetoond datdeuitslaghiervangeheel afhangtvanhet
knipregime endatdevroegergenoemde overeenstemming metdevochtindicatiecijfersvan
DeVries enKruijne slechtsbetrekkelijkis.
Voorts isbijeenconcurrentieproef tussenEngelsraaigras enbeemdvossestaartgeblekendat aandehand vanderelatieve opbrengstenvandemonocultures foutievevoorspellingenkunnenwordengedaanomtrent deinvloed vaneenbepaalde factor (inditgeval
deK/Na-verhouding indegrond)ophetverloopvandeconcurrentiestrijd.
.Concurrentieproeven bijverschillende kationenverhoudingenindegrond hebbenverder
aangetoond dat:
1.desoortspecifieke gehalten aankationenbinnenwijdegrenzenkunnenvariërenzonder
dat.ditgevolgenheeftvoor deconcurrentieverhoudingen;
2. deveranderingvandeverhouding tussen-dezegehalten niet soortspecifiek is;d.w.z.
dereactievanreukgras enkropaar t.o.v.Engelsraaigras opveranderingen inde
kationenverhoudingen vanhetmilieu iswat dekationenopnamebetreft preciesgelijk.
Bijdeextremen treedthierwèl eenverschil inrelatieve vermenigvuldigingop.
Bijeennaderebestudering vanhet archiefmateriaal vande in1934t/m 1936in
Groningengenomengraskalkproefbleek datuithet groterwordenvandeverhouding tussen
deoogstenvangewoon struisgras enEngelsraaigras,naarmate depHvandegrond lager
was,niet zonder meermagwordengeconcludeerd datgewoon struisgras t.o.v.Engelsraaigras in.concurrentie zuurminnend is.Hierover iseenpublikatie intypescript gereed.
Aangezien hetproefveld AG-IBS1isaangelegd omde invloed vanweiden,hooienen
bemesten opdebotanische samenstelling nategaan,Ishetraadzaam deslechtmetde
hooilandobjectenvergelijkbareweilandobjectenvanperceel 5opteheffen.Bijvergelijkingvandebotanische samenstellingvandelicht bemestewei-ende zwaarbemeste
hooilandobjecten vanperceel 13vallen interessante verschuivingenwaar-tenemen.
Hierover iseenverslag samengesteld
Bestede tijd:
ir.J.P. vandenBergh (onderzoeker):allebeschikbare tijd
Analist
:allebeschikbaretijd
Laboranten
:40mandagen :
Personeel tuinchef
: 6mandagen
PersoneelB.G.D.
:10mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Gewas (botanisch) : 21
Gewas (droge stof):132
Gewas (chemisch) : 30

... •

Project nr.355
-3
Publikatie:
Bergh,J.P.vanden,enW.T'n.Elberse:CompetitionbetweenLollum perenneL.and AnthoxanthumodoratumL.attwolevels ofphosphate and potash.J. Eool.,50,

87.95 (1962),
Plan 1963:
Erzijnheelwat aanwijzingen datvoorhetvoortbestaanvaneenmeerjariggewas,
waarvanherhaaldelijk eengroot deelvandebovengrondse delenwordt afgevoerd,de grootte
vandereserves die inde stoppel endewortelworden opgeslagen,vangrootbelang Is.
Bijhet zoekennaar eengoedemaat voordedoor eenplantesoort inbeslaggenomenruimte
zaldanookveel aandachtwordenbesteed aanhetverband tussen aantal spruiten,drogestofproduktie,hergroei inhet donker,kooihydraatreservesenspruit/tstoppel+wortel)-verhouding.
Gezien deervaringenvanGoedewaagen lijkendeweidesoorten Engelsraaigrasengewoon
struisgras interessante objecten ombijverschillende fosfaatniveaus inmono-enmengcultuur tebestuderen; in 'tbijzonder inverband met despruit/(wortel+stoppel)-verhouding.
Deverschillen inbotanische samenstelling tengevolgevanbemesting engebruikop
hetproefveld AG-IBS1zijnvandienaard,dat eraanleiding istotmeer gedetailleerde
waarnemingen.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Analist
Laboranten
Personeel tulnchef
PersoneelB.G.D.

allebeschikbaretijd
allebeschikbare tijd
15mandagen
6 mandagen
15mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas (botanisch,splitsing) :300
Gewas (botanisch, frequentie): 25
Gewas (drogestof)
: 60
Gewas (chemisch)
: 50

V,3
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Project nr.362.Deongeslachtelijke uitbreidingswijzevangraslandplanten endeinvloed van
milieufactorendaarop.
Verslag1962:
Naast spruithefflng,waarbijdespruitmet deknopenstapel omhoogwordt gebracht door
strekkingvanenkele der onderste internodiën,isernogeenvormvaninternodiè'nstrekking
inhetvegetatieve stadium, nl. eenvormwaarbijenkelederbovenste internodiën zichontwikkelen totophet oognormalehalmen,zonder dat erechtervaneenbloelwijze ofvaneen
aanlegdaarvansprake is.Dergelijke spruiten (zomerspruiten)verschillenbehalve doorhet
volledigontbreken enerbloelwijze,door eenhogerbladgetal eneenkorterwordenderinternodiën indetophelft.
Soorten,waarbijditsoortvegetatieve halmenwerd opgemerkt,zijno.a. kweek,Frans
raaigras,rietgras,riet engewoon struisgras.Deze halmensterven tegendewinter af,maar
hebbennatuurlijk eenrolgespeeld bijdevormingvan assimilaten. Hunvormingstaat -en
ookdeliteratuurwijst daarop-innauw verband methetniet doormakenvaneenkoudeperiode,
lange dagendetemperatuur tijdenshetgroeiseizoen.
Ter oriënteringwerd vaneenaantal zodenvan1dm2, genomenvanonbegraasde gedeelten
vande paardenwei (I.B.S.), vanhet nattehooilandje (I.B.S.),vandehogere rand daarvan
envande noordhellingvaneendijkgedeelte,het aantal spruitengeteld,verdeeld ingeneratieve,gestrekte enongestrekte vegetatieve.Hetmaakt sterkdeindruk,dat natheid vande
grond,waardoor inhetvoorjaar degroeigeremd wordt,invloed heeft opde spruitenverdeling.
Deze oriënterende tellingen gaven tevensruimschoots gelegenheid deuitbreidingswijze van
een aantal soortennog nadertebezien.
EenproefjemetEngelsraaigras,gekweekt bijdaglengten van12enl6uurgafslechts
hier endaareengeringevormingvanspruitheffers;verschillen tussenbeide daglengten traden
nietop.
Bestede tijd:
prof.dr.D.M. deVries (afdelingshoofd): 6dagen
A.A.Kruijne (onderzoeker)
20dagen
Plan1963:
Voortzetting enuitbreiding der tellingenvanspruitensoorten,zowel opbeweide alsonbeweideplekken,waarbijgebruik zalwordengemaaktvankooien.Tevenszaldaarbijgelegenheid zijnhet inzicht indeuitbreidingswijzevantalrijke soorten teverifiëren enteverdiepen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:40dagen

V.4
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afc.Vegetatiekunde
Project nr.1.Sociologisch enoecologisch onderzoekvanpraktijkgraslanden.
Verslag1962:
Nieuw eigenonderzoekvond nietmeer plaats,wel--werd deverwerkingvanhet indeloop
der jarenverzamelde omvangrijke materiaalmetkrachtvoortgezet ter afsluiting vandit
project.
Devastleggingvan'hetogenschijnlijkeverband tussenhetkwalitatieve enkwantitatieve
voorkomenvanalle 459bijdit onderzoek aangetroffenplantesoorten metdevoornaamstemilieueigenschappenvan onsgrasland werd afgesloten inhetmanuscript "Oecologische gegevensbetreffende deplantesoorten vanhet Nederlandse grasland".Doorgebruikmakingvanindeze
mededelingverschafte cijfers ishetnumogelijkdeverschillendemilieu-eigenschappen van
eengrasland aandehand.vandesoortenlljst ofeenbotanische analysemeer ofmindernauwkeurig tekwalificeren.
Aansluitend kwamvoordealgemeenste graslandplanten (14grassen en10Dicotylen)een
beperkte ontkoppeling der.milieufactorengereed,uitgaande vandepH-KClvandegrond,nadat
ditreedsvoordehoedanighëldsgraad vandegrasmatwas geschied.Deresultatenvanditontkoppelingswerkwerdenvoorlopig ininternerapportensamengevat.
Hetlantstegrotewerk terverkrijgingvaneenoecologische indelingvanonze graslanden
entertoetsingvandebindingsgraad derplantesoorten aanbepaalde aaneensluitende complexen
vanwezenlijke,oecologische eigenschappenwachtweliswaar nog opzijnuiteindelijke voltooiing inmanuscriptvorm,maarhet project is thans tochtoeaandedefinitieve afsluiting.
Bestede tijd:
prof.dr.D.M. deVries (onderzoeker)
A.A.Kruijne
H.Mooi
Mej. E.H.Zeiler
B.J. Hoogers
Laboranten

40dagen
60dagen
15dagen
50dagen
55dagen
385mandagen

Algemeenoverzichtbijdeafsluiting:
Indeloopder jarenwerden 1577oudegraslandenvanallerlei type,verspreid overgeheel Nederland,nauwkeurig onderzocht,zowel volgens de frequentierangordemethode alsvolgensdedrooggewichtsanalyse.Daarnaast werd volledig grondonderzoek verricht enwerden
notities gemaakt omtrentdevochtigheidstoestand enöebehandeling vanhetgrasland inde
ruimstezin.
Hetdoordit onderzoekverkregen omvangrijke materiaal leverde eenwelhaast onuitputtelijkebronvoorbewerkingen invelerlei opzicht.Inhoofdzaakwarenzijvanoecologische en
sociologische aard,hoewel delandbouwkundigewaardering dergraslanden daarbijnietvergetenwerd. Gedurende het onderzoekwerden38publikaties geschreven,dieergeheel ofgrotendeels aanwaren ontleend,terwijl tenbehoeve vantalrijke anderemededelingen gegevenservanwerdengebruikt.Debelangrijkste zijnvermeld inbeidevolgende overzichtsartikelen,
gewijd aanhet inonsland verrichte botanische graslandonderzoek: 1) "Overzichtvandeontwikkelingvanhetbotanische graslandonderzoek inNederland", I.B.S.-Jaarboek1957f P-171181,en2) "Methodsused inbotanical grassland research intheNetherlands and theirapplication",Herb.Abstr.,29:1,Rev. Art.,1-7,1959.Dehieronder tussenhaakjesvermelde cijfersgeven denummersuitdeuitgebreide literatuurlijst vaneerstgenoemd overzichtsartikel.
Het correlatief oecologische onderzoekvanditprojectheeft onswelhetmeeste geleerd
omtrent devoorkeur derplantesoortenvoor verschillende milieu->eigenschappenvanhet grasland,hoewel het proefveldonderzoek daarnaast vanniet geringebetekenis isgeweest.Via
relatieveveelvuldigheidscijfers (rV's)der soortenvoor deverschillende trappendermilieufactoren (25)konden tenslotte soortelijke indicatiegetallen (ig's)voordediversemilieufactorenberekend worden (71).Eenbruikbaremethodewerd uitgewerkt om,uitgaandevaneen
botanische analyse,doorgebruikmakingvanderV'smilieu-eigenschappenbevredigend vastte
stellen(I.B.S.-Jaarboek I958). Ineenverslag,waarvanhetmanuscript gereed is,zullende
verschillende oecologische waarden,gebaseerd oppresentie,aanwezighelds-endominantiefrequentie,engewichtsverhouding gepubliceerd worden,zodatbenadering vanmILieu-eigenschappen
aandehand vandebotanische samenstelling gemeengoed kanworden.Behalve dematevanvoor-

Project nr.1
-2komender afzonderlijkeplantesoorten onderverschillende omstandighedenwerd ookde
rijkdom aansoortenbijuiteenlopend milieu nagegaan(29).
Het sociologische gedeelte vanhet onderzoekwasveelzijdigvan aard:de graslanden
werden opallerhande manieren ingedeeld.Eenindelingnaar complexenvanm:.fl.eu-eigenschappenwerd weluitgewerkt,maar nognietgepubliceerd (aieprojectverslag1961 en1962}.
Daarnaastwerden naar devegetatie zelf,maarvolgens verschillendemaatstaven,onderscheiden:dominantiegezelschappen (19,67),associaties,combinaties vanfrequente soorten
(vastgesteld,naberekeningvande correlaties vanvoorkomen tussen telkens twee soorten
(17,64,66,68,70))entypen,eveneens onderscheidenvolgens defrequentie vanvoorkomen,maarmet toekenning vanvoorkeur aangoed ofslecht gewaardeerde soorten (56,60).
Wat de associaties betreft,onderscheidenvolgens groepenkenmerkende soorten,aande
rijhiervankoneennieuwe:het Festuceto-Agrostidetumtenuis,wordentoegevoegd,terwijl
aandetweehooilandassociaties:hetMolinietumenhet Arrhenatheretum een scriptiewerd
gewijd.
Behalve aandeoecologie der soorten (autoecologie) {k, 25, 33,71)werd ookaande
oecologie der diverse gemeenschappen (synoecologie ofwel óecologische sociologie)
(19,62,67)ende oecologie vandehoedanigheidsgraad (58,69,72)denodige aandacht
besteed.Wel nagegaan,maar nognietgepubliceerd, ishetverband tussen combinatiesvan
frequente soortenenstandplaatsen,benevens eenbeperkte ontkoppeling vande samenhang
tussenhoedanigheidsgraad enmilieu.

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Project nr.321. Sociologisch enoecologisch onderzoekvanakkeronkruidbegroeilngen.
A.Onderzoek naarde ontwikkeling der akkeronkruldvegetatieInverband met dievanhetgewas
indeloopder vruchtwisseling

Verslag 1962:
Evenals vorig jaarwashetzandperceel indeWagenlngseEngintweegedeeltenbebouwd,
nudezuidelijke helftmet aardappelen'endenoordelijkemetrogge.Doorhet zeerlate
voorjaarwerd pas eind mei eenopnamevandeonkruidvegetatie inderogge gemaakt,enzelfs
toenwashetonkruid nogzeerweinig ontwikkeld.Welviel opdaterzeerveel kiemplanten
vanknopkruid aanwezigwaren,eengevolgvanhetfeitdat opdezehelftvanhetperceel
vorig jaar aardappelen stonden.Ookhethakvruchtonkruid witteganzevoetwasdit jaarweer
talrijker.
Doorverschillende omstandigheden kondendeopnamenvandepercelen inRhenenen
Andelstdit jaar nietwordenvoortgezet.Ookbovengenoemd perceel konslechts eenmaal
worden opgenomen,alwerd hetwellater inhet seizoennogtweemaalbezocht.
Bestedetijd:
prof.dr.D.M. deVries (onderzoeker):1dag
Mej.E.H.Zeiler
:3dagen
Aantal onderzochtemonsters;
Grond:geen
Plan1963:
Hetligt indebedoelingweer opallevroegerbezochte percelen (WagenlngseEng (zand),
HaarwegenAndelst (klei),Rhenen (zand))opnamenuit tevoeren.
Benodigde tijd:
prof.dr.D.M. devries: 3dagen
Mej. E.H. Zeiler
:30dagen
Laborante
:10dagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond:10
B. Onderzoek naarde invloed vandezuurgraad opde onkruidbegroeiingbijverschillendeopeenvolgende gewassen opeenzelfde proefveld
C.Oecologisch onderzoek van praktijkpercelen
Aandezebeide onderdelen isinI962nietgewerkt.Zewordenvoorlopig aangehouden.
D. Onderzoek insamenwerkingmet andere instituten
Verslag1962:
Ophetgrondbewerkingsproefveld vanhetLaboratoriumvoorLandbouwplantenteelt werd
inmeieen opnamevande onkruidvegetatie verricht.Wederomvertoondendemeest oppervlakkigeendediepste grondbewerking (resp. cultivator en36cmdiepploegen)dedichtsteonkruidbezetting.Vandeveelvuldigvoorkomendeonkruidenbleekmuurzichdit jaarvande
verschillende grondbewerklngsdleptennietveel aantetrekken.Ganzevoet enmeldekwamen
hoofdzakelijk opde ondiepbewerkte baanvoor,zwaluwtong juistweer opdediepstbewerkte.
Het gewaswasdit jaarzomergerst (Delta); erwasgras ondergezaald.Hetvolgend jaarligt
erkunstweide,wat eenbijzondere invloed opde onkruidontwikkeling kanhebben.
Hetonderzoek opdedrie organische stofbedrijvenvanhet InstituutvoorBodemvruchtbaarheid indeNoordoostpolder werd dit jaar intensieveruitgevoerd danvoorgaande jaren.

Project nr.321
- 2Opnamenwerdengemaakt op9m ei (bietenpercelen),21 juni (erwtenpercelen)en31augustus (gerststoppel).Bijdeeerste tweegewassenbleekwederomhetKlaverland (groenbemestingmetvlinderbloemigen en/of gras)dezwaarste onkruidbezetting tehebben
(resp.5en.2$),.vooraltengevolgevaneengroteraantalplantenvanakkerdistel en
kleinhoefblad.DeWisselweide (groenbemesting hoofdzakelijk doorkunstweide)had
onder debieten enerwtendelaagste onkruidbezetting (resp.1en \$), Bovendienkwam
hier onder dezegewassen geenkleinhoefblad voor.DeKunstmestakker (geenorganische
bemesting)lagtussenbeide in (resp.2en 1%onkruidbedekking).Degerststoppel gaf,
wat onkruidbedekking betrof,weinigverschil tezien.(Klaverland 1%, WisselweideI/o,
Kunstmestakkerli$.)
Bestede tijd:
prof.dr.D.M. deVries (onderzoeker]
Mej. E.H. Zeiler
H.Mooi

1 dag
22dagen
4-dagen

Plan1963:
De samenwerkingmethetLaboratorium voorLandbouwplantenteelt enmethet
Instituut voorBodemvruchtbaarheid zalwordenvoortgezet.Deresultatenvande opnamen
indeNoordoostpolder zijnvandienaard,dathetzeker aanbeveling verdient op'dese
wijzedoor tegaan.De opnamen indevoorzomer gevenmeestal duidelijker verschillen
teziendandie indestoppel.
Benodigde tijd:
prof.dr.D.M. deVries
Mej. E.H.Zeiler
H.Mooi

1 dag
25dagen
5dagen
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Probleemendoei:Ditprojectbeoogteenverruimingvandebijproject355
(Potentiëleenactueleindicatievangraslandplanten.A.
Chemischonderzoekvanminnendeenmijdendeplanten,tezamen
groeiendopoudegraslanden)verrichte toetsing teveldevan
dewerkhypothese,datmijdende soortendebetreffende voedingsstofbeterkunnenontsluitenofsnellerkunnenopnemen
danminnende soorten.Mochtditjuist zijn,danzoudenbij
tezamengroeienopeenzelfde standplaatsmijdende soorten
eenhogergehalteaanhetbetreffendemineraalmoetenvertonendanminnende,althansbijovereenkomstigeproduktiviteit,ofinelkgevaleenhogereverhoudingvanhetbetreffendekationtenopzichtevandesomderkationen.Inderdaad
laathettotnutoeverzameldemateriaalinverscheidenegevallenhetveronderstelde tegengesteldeverband zientussen
bovengenoemde waardenendeuithetoecologischeveldonderzoekvanproject1afgeleide soortelijkeindicatiegetallen.
Daarnaastisechterdeindrukverkregen,datook-anderefactorenalsoecologischebehoefteofgroeiefficiëntieeneventueleinvesteringindewortelseenmeerofminderbelangrijkerolkunnenspelen.
Uitditmetbovengenoemd doelterverklaringvaneen
oecologischverschijnselopgezetteonderzoekkwamenechter
nietalleenvoor sommige soortenverrassend hogeoflagemineralengehaltentevoorschijn,maarbleekinhetalgemeennog
veelteweinigbekend tezijnomtrentdechemischespecificiteitdergraslandplanten.Ditzalwelhieraan toegeschreven
moetenworden,dat'de chemische samenstellingvanhetgewas
mindervanuitbotanischdanweluitlandbouwkundig oogpunt
bekekenis,namelijkvooralinverbandmetbemestingstoestand
engroeistadium.Behalveeenverderebijdragetotoplossing
vanhetprobleemderminnend-enmijdendheidbeoogtditnieuweprojectdanookmeerenbeteregegevens teverkrijgenover
devaakgroteverschilleninchemische samenstelling tussen
deplantesoortenvanhetgrasland.Indeeersteplaatszal
ernaargestreefd wordendevoornaamstegraslandplantenin
jonggroeistadiumopzouiteenlopend mogelijke standplaatsen
onderlingtevergelijkeninchemische samenstelling.Tentweedezullensteekproefsgewijsnogmeer soorten,vooralDicotylen,
bijhetonderzoekbetrokkenwordenteneindesoortenopte
sporenmethogegehaltenaanbepaalde stoffen.Tenderdedient
hetaantal chemischebepalingenuitgebreid teworden,indie
zin,datnaastdegehaltenaanruweiwit,macro-elementenen
koper,ookdieaanas,ruwe celstofenoplosbarekoolhydraten
alsmededeverteerbaarheidvanheteiwit (pepsine-zoutzuur)
bepaald zullenworden.Tenslottezalhetinteressant zijn

Motivering

Werkwijze

_2nietalleen soorten,maaruiteindelijk ookondersoorten bij :
het onderzoek tebetrekken.
":0pgrondvandebotanische samenstelling kunnenmilieueigenschappenvanhetgrasland wordenbenaderd endekwantitatieve enkwalitatievewaarde ervanwordenaangegeven.Door
degroteverschillen,dieerinchemische samenstelling •
tussendegraslandplantenbestaan,zalgedegenkennishiervaninbelangrijkematekunnenbijdragen toteengegronde,
op cijfersgebaseerde herwaardering derplantesoorten.Het
spreektvanzelf,dathierbijookdeverteerbaarheid vanbelangis,,zowelwat eiwitalskoolhydratenbetreft.Hogeof
lagegehaltenaanbepaalde stoffen (b.v.K,Mg,Na enCu)
zijnuiteraard vanrbelanginverbandmethetoptredenof
verhelpenvanziektenvanhetvee.Bovendienkankennisvan
de chemische samenstelling onshetoecologische enplantengeografischegedragder soortenhelpenverklaren:(Project
355).
Vergelijkingen,zoals totnu toemeestgemaaktzijn,
in chemische samenstellingvanplantesoorten,verzameld in
verschillend groeistadium,zelfsvanverschillende sneden,
en (of)vanverschillende standplaatsenheeftweinigzin.
Welisveelbelovend,zoalshierbeoogd,allerleiplantesoortenin.dit,opzicht tevergelijkenmetbepaaldeijksoorten,liefstvanwijdeoecologische amplitude,waarmede zij
opkleineplekken tezamenvoorkomen.i'Doetmen ditookopzo
armmogelijke standplaatsen,danbestaat demogelijkheid,
datmende,oecologischeminimumgehalten zallerenkennen
enookverhoudingeninminerale samenstelling tenopzichte
vandeijksoorten zalvinden,die omgekeerd zijnaandenormale,v/elkeeigenzijnvoor standplaatsen,-waar desoorten
b.et,erthuiszijn.
•-..•/.
:Vanhomogeneplekken tergroottevan4tot.6m ,behorende
totallerlei soortengrasland,.wordtalhetgrasafgesneden,
,waarnade chemisch teanalyseren soortenophet laboratorium
wordenuitgezocht."Vanelkemonsterplekwordtbovendieneen
grondmonstergenomen.
De tesorterengrasmonsterswordengrondiggemengd,
waardoor hetgeoorloofd is,hetuitzoekenvanplantesoorten
bijhetbereikenvaneenvoldoende hoeveelheid testaken.De
monstersworden'voorgedroogdindedroogstoofvanheteigen
laboratorium endaarna.gewogen..
Deuitgezochte soortenzullen.wordengeanalyseerd op
droge stof,'ruw-enverteerbaarruw eiwit,ruwec.elstof,oplosbarekoolhydraten,mineralen (allemacro-elementen engedeeltelijk koper)'enas.Voor deinterpretatie vandeanalyseresultatenishétbelangrijk over eenvoldoend aantalgegevensvantezamengroeiendeplantesoorten te'beschikken.Bij
deinzending vandemonsters zaldanookineerste instantie
devoorkeurwordengegevenaandealgemenegrassen enenkele
belangrijkebijbestanddelen.HetWordt,nodiggeacht omdebelangrijkste soortenvan tenminste10plekken..teverzamelenom
eenidee tekrijgenvandevariatie.Eveneensinvergelijking
met deijksoortem witbol,rood zwenkgras,kropaar,Dngels
raaigras enruwbeemdgras,zalvoorverscheidene anderesoortennaarminstens3gevallengestreefd worden.omalthansgemiddeldewaarden teverkrijgen.Vanmindergewone soortenzal
enpassant slechtsoriënterenderwijsmateriaalwordenverzameld.

Vroegere onderzoekingen

Samenwerkingmet

^intern
•vextern

Geraamde tijd (vandirect
bijhetonderzoekbetrokkenpersoneel)

Geraamdeuitgaven
(waarinbegrepenvoor
bijzondere aanschaffingen)

Aanvullende opmerkingen

- 3Reedsindevorige eeuwwerd doorverschillendeonderzoekersaandachtbesteed aande chemische samenstelling
vandeafzonderlijkegraslandplanten,Daarbijwashet
meestal debedoeling eeninzicht teverkrijgeninde
voederwaardevandeverschillendeplcintesoorten,die
inhooivoorkomen.Somsbeperktehetonderzoek zichtot
groepenplantesoortenalsgrassen,klaversenkruiden.
Bij demeesteonderzoekingenwerdenalleen deorganischebestanddelenbepaald; somsookdegehaltenaan -*
fosfor,kali enkalk.Omstreeks1930werdeno.a. door
Peldt,Voltz,Pagan enVanItallieuitvoerigeonderzoekingenverrichtnaar devoederwaardevangrassoorten,
welkeafzonderlijk ofineenvoudigemengselswarenuitgezaaid.Daarbijwerdvooralgeletophetverbandgroeistadium envoederwaarde.AlleenVanItallie onderzocht
enigegrassoortenafkomstiguitblijvendgrasland.In
latere jarengeschiedde ditopuitgebreidere schaal
doorSchulze (1953)enBrunner (1954).Deresultaten
vandezeonderzoekingen hebbenvoor onseenbeperkte
waarde,omdatmateriaalvanverschillende snedenis
samengevoegd.Waardevolonderzoekwerdverricht door
WöhlbierenKirchgessner (1957),dochderesultaten
hebbenbetrekking opgraslandtypen (dievanPransraaigras engoudhaver),waarvaninonsland slechtseen
geringe oppervlaktevoorkomt.
Uithetbovenstaande kanv/ordenafgeleid,datde
resultatenvangenoemde onderzoekingenvooronzeomstandigheden slechtseenzeerbeperktewaardehebben.
Dit temeer omdatdemeestegewasmonstersinbloeiende
toestandverzameld werden.Mede hierdoor is slechtseen
kleingedeeltevanhetomvangrijkemateriaalvooronze
doeleindenbruikbaar.
Gedurende deperiode1957t/m1962werdendoor
DeVriesinhetkadervanproject 355Areeds211
monstersvanverschillende plantesoortenverzameld.De
analyseresultaten geven reeds eengoedbeeldvande
grotevariatiein chemische samenstelling tussende
plantesoorten.Indevolgendepublikatieswerdenreeds
voorlopigeresultatenvan dit onderzoekmedegedeeld.
Vries,D.M. deundY/.Dijkshoorn:einigeProblemein
BezugaufdenMineralstoffgehalt vonG-rünlandpflanzen•
NeueErgebnissePutterbaulicherForschung,D.L.G.Verlag,Prankfurt (Main),1961,88-96.
Vries,D.M. de:Indicatie enconcurrentie inverband
met de chemische samenstellingvangraslandplantenJaarboek1962,Verslagen enMededelingen derKoninklijkeNederlandseBotanischeVereniging overhetjaar
1961,uitgegeven1juni1962teAmsterdam,p.44-45ir.J.G.P. Dirven (Afdeling Landbouwplantenteelt
GraslandcultuurA.L.G.60)
prof,dr.D.M. deVries:
80dagen (eerste 2jaren40dg.)
ir.J.G.P.Dirven
290dagen (2jaren70dagen,
3 jaren50dagen)
jaren50dagen)
A.A.Kruijne
;
250dagen(5
Laboranten
: 750mandagen (5jaren150mandg.)
i///J.700,—
Omschrijving
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Project nr. 380.Chemische samenstelling vanplantesoorten inoud grasland,
(nieuw)
Plan1965:
Insamenwerkingmetde AfdelingLandbouwplantenteelt enGraslandcultuurzalhetonderzoeknaardeverschillen inchemische samenstelling tussenplantesoorten inoud grasland
wordenvoortgezet (oud project nr. 355^), Inde teverzamelen gewasmonsters zullenzowel
deorganische alsminerale bestanddelenwordenbepaald.Het isdebedoeling ookenigeondersoortenbijhet onderzoek tebetrekken.
Metdeverwerkingvande analyseresultaten uitde jaren1957-19^2zalwordenvoortgegaan. Ookdeanalyses uit deliteratuur zullenworden samengevat.
Benodigde tijd:
prof.dr.D.M. deVries (onderzoeker)
ir. J.G.P.Dirven (onderzoeker)
A.A.Kruijne
Laboranten
Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas (botanisch):
Gewas (chemisch):
Grond
:

15-20
60
15

40dagen
70dagen
50dagen
150mandagen

instelling : I n s t i t u u t voor B i o l o g i s c h en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen

Dienstoforganisatie:
Projectnr.:
Codering:
Ontvangen:

Project nr.: 3 8 I

i
Titel

Onderzoekvanslootvegetaties

Afdelingshoofd/
proJ. leider

prof.dr.D.M.deVries

Onderzoeker(s)

prof.dr.D.M.deVriesen
B.'J.Hoogers (analist)
Plaats(en)

verschillende gedeeltenvanhetland
Probleem en doel

Motivering

Aanvang

1963

Vermoedelijke duur

Afgesloten

5 Jaar

Erwordtvoorhetonderhoudvanwatergangen steedsmeer
metchemischemiddeleningegrepeninslootvegetaties.
Voorhetafstemmenvanzo'ningreepopdeaardvande
vegetatieenvoorhetvaststellenvandeuitwerkingder
behandelingishetnodigdevegetatietekarakteriseren.
Vooreenscherpeonderkenningvandebedoeldeuitwerking
moetenookdezonderingreepteverwachtenautonomeverschuivingenindesamenstellingdervegetatiebekendzijn.
Debijzondereaardvanhetobjectisdereden,datzowel
overdevoorkomendevegetatiesalshundynamiekinhet
seizoenenoverdejarenteweinigbekendis,evenals
overdebestewijzevanopnemenenkarakteriserenvoor
hetgenoemdedoel.
Daardoorgaansookuithetecologischmilieureeds
belangrijkeaanwijzingenoverdeaarddervegetatieverwachtkunnenworden,dientookenigeverderekennisvan
deecologiederslootvegetatiesontwikkeldteworden.
Ditprojectbeoogtdehierbovennodiggeachtekennis
teverbeterenenbekendtemaken.Hierbijzullenniet
alleendehogereplanten,maarookmossenenwierenworden
betrokken.
Ditprojectontleenteenbelangrijkdeelvanzijn
betekenisaanhetonderzoekonderproject jók: Onkruidbestrijdinginenlangswatergangen,maarheeftookbelangvoordevegetatiekunde.
Deervaringenuitanderesectorenvandeplantensociologie zijnvoorditdoelzeernuttig.Zedoenook
zekergoedeuitkomstenverwachten.Deaardvanditobject
maakthetechterwelnodig,dataanhetonderzoekaangepastemethodenbeproefdeningevoerdworden.Voorlopige
uitkomstenhebbenreedsaangetoond,datervorderingen
gemaaktkunnenworden.

Werkwijze

Omdeveranderingenindevegetatieté;"Vervolgen,wordt
vanelkderbetrokkensloteneenstukuitgezochtmet
eenzohomogeenmogelijke vegetatie.Erwordteenvolledigesoortenlijstopgemaaktvandehogereplanten,de
mossenendeophetoogzichtbarewieren.
Devegetatiewordt in3lagenverdeeld,en.wel:de
bovenhetwateruitstekendeplantendieindegrond ..
wortelen (eventueelverdeeld inlagereenhogere),de
aandeoppervlaktekomendedrijvendelaagentenslotte
deonderwaterplanten,bevattende'zoweldeplantendie
indegrondwortelenmaarnietbovendewaterspiegel
uitkomen,alsdezwevendeplanten.Vaniederesoort
zaldandeaanwezigheids-,belangrijkheids-endominantiefrequentiebepaaldworden.
Voorhetuitgebreidedochslechtseenmalige,sociologischeen'oecologischeonderzoekwordtdezelfde
analytischemethodetoegepast.Daarnaastwordengrondsoort,diepte,breedteenhelderheidvanhetwater,en
eventueelandereeigenschappenvanhetmilieu.vermeld.
Voorhetverwerkendergegevensbestaateenkeuze
uitenigeindesociologiegebruikelijkemethodes.

Vroegere onderzoekingen

•Voo,E.E.vanderandV.Westhoff:Anantecological
studyofsomelimnophytesandhelophytesinthearea
ofthelargerivers.Wentia5 (1961)163-258.

intern
Samenwerkingmet /
\extern:

AfdelingOnkruidbestrijding
Mej.dr.J.Th.Kosterendrs.
Rijksherbarium teLeiden

Geraamde tijd (vandirect
bijhetonderzoekbetrokkenpersoneel
:
Geraamdeuitgaven
(waarinbegrepenvoor
bijzondere aanschaffingen)

Aanvullende opmerkingen:

prof.dr.D.M.
B.J.Hoogers

C.vandenHoekvanhet

deVries:10dagen (eerste2jaren5dagen)
:halvetijd

ƒ49.OOO,
Omschrijving

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH EKSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Project nr.38i.Onderzoek vanslootvegetaties.
(nieuw)
Plan196;:
Voor eenonderzoeknaardeseizoens -enjaarlijkse schommelingen inde samenstelling
dervegetatie,zullenvan enige sloten opnamengemaaktworden opdevolgendewijze.
Van elkderbetrokken slotenwordt eenstukvan50meteruitgezochtmet eenzohomogeen
mogelijkevegetatie.Deze afstand wordt in10strokenvan5meter verdeeld.Vanelke strook
wordt eenvolledige soortenlijst opgemaaktvandehogereplanten,demossenendeophetoog
zichtbarewieren.
Devegetatie wordt in3lagenverdeeld enwel:debovenhetwateruitstekende planten
die indegrond wortelen (eventueel verdeeld inlagere enhogere),deaandeoppervlaktekomendedrijvendelaagentenslottedeonderwaterpianten,bevattende zoweldeplantendieinde
grond wortelenmaar nietbovendewaterspiegel uitkomen,alsde zwevende planten.Van iedere
soortwordt per strookenper laagnagegaan ofdezequauitwendig volume,deeerste,tweede
ofderde plaats Inneemt,Metbehulpvandeze gegevens kanvanfeflere
socrtde aanwezighelds-,
belangrijkheids- endominantiefrequentlebepaald worden.Aansluitend wordt detalrijkheid in
eenvijfdelige schaal aangeduid endesoclabiliteitbenevens deontwikkelingstoestand vermeld.
Voor hetuitgebreide doch slechts eenmalige,sociologische enoecologische onderzoek
wordt dezelfde analytische methode toegepast.Daarnaastwordengrondsoort,diepte,breedte
enhelderheid vanhetwater eneventueel andere eigenschappen vanhetmilieuvermeld.
Getracht zalworden omvoor laatstgenoemd onderzoekeen75-tal slotenoptenemenvolgens
debovenbeschreven methode.O.a. zullen sloteninde omgevingvanWageningen,deBetuwe,de
Eempolder,Sneek enineenveengebied vanZuid-Holland wordenuitgezocht.
Voortsworden diegebiedenbijvoorkeur bezocht dieuithoofdevanprojectnr.564een
geregeld bezoekvereisen.
Benodigde tijd:
prcf.dr.D.M. deVries (afdelingshoofd): 5dagen
B.J. Hoogers (onderzoeker)
:120dagen

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
VI. Afd.Landbouwdierkunde
Project nr.377.Debodemfauna enhetwortelmilleu.
Verslag1962:
Deeisenwelkeregenwormenaanhunmilieu stellenwerden'ookditjaarverder bestudeerd.
Geblekenis,datdetemperaturenwaarbijwormenwordengehoudeneenbelangrijke invloed
hebbenopdedarmvulling,waarbijopnamenpertijdseenheid enpassagesnelheid eenrolspelen.
Hoeweldeopnamebij+10Cmaximaal isblijktdedarmvullingbij8°Choger tezijn;blijkbaarisookbij10°Cdepassagesnelheid doordedarmgroot.Hethiergesignaleerdeverschijnselkanmededegrote seizoensvariatie inhetgewichtvanversgewogenwormenverklaren,een
methodereedsbijvorige gelegenheden door onsverworpen,docheldersnogvrijveel ingebruik.
Inverband methetverschijnsel vandediapausewerd vrijveel onderzoekverricht,waarbijinhetbijzonder wordt gedacht aandeinvloed vandedoordewormenafgescheidenslijmprodukten.Vandevele onderzochte stoffenblijkt lysinealleverschijnselenvandiapauseen
overbevolking zeerversneld tekunnenveroorzaken,zonderdatnogisaangetoond datdeze stof
innormale omstandigheden dezeverschijnselenveroorzaakt.
Hetlijktwaarschijnlijk,datregenwormen cellulose alsvoedselkunnengebruikenin
tegenstelling tothoutmeel.Drogenvanfiltreerpapierbij110Cmaakthetechtervoor opname
doorwormenongeschikt.Deaanwezigehoeveelheidvocht speelt overigensbijdeopnameeenbelangrijkerol.Wanneer 5mlgedestilleerd water perschijf filtreerpapierjZi 9o m wordt gegeven
blijkt geenofzeerweinig celluloseteworden opgenomen.Met2mlwordtdemax.hoeveelheid
geconsumeerd.
Hetborenvandiepeplantgatenvoordefruitteelt enhetbehandelenvandezegatenmet
tuinturfengoed aantastbare organische stoffen,bleekindeN.O.P.eenzeer goedewerkwijze
voorhetintroducerenvanregenwormen innieuwe gronden.
Ongestoorde grondkolommenvan1mdiepte eneendiam.van30cmwerdengebruikt omappelbomentekwekenvolgenshet "split-root"-systeem. Zeerdemonstratiefkanworden aangetoond,
dateengrasmulchmetwormeneenveelbeterebewortelingindeondergrond veroorzaakt danhet
veel toegepaste zwarthoudenvandebovengrond.
InverbandmetdeverdenkingdatCollembola,althansinpotproeven,degroeivanklaver
door ondergrondse beschadiging zoubenadelen,werdenenkele proevengenomenomditeffectna
tegaan.Erkonnietmetzekerheid worden aangetoond,datschadekanworden aangericht;algemeengeldtdatCollembolawelklemplanten kunnenaantastenmaarweinig schadedoenaanvolwassenplanten.
Aangezien incacao-afvalkalkeengoede organischemeststofwordt gezien,werd doorons
nagegaanhoedebewaringmoetworden ingericht omzosnelmogelijkvandegeconstateerde
schadelijkewerkingvanhetversemateriaal tezijnbevrijd.Entenvanhetversemateriaal
met tuingrond enhetopslaaninvlakkehopenwelkebevochtigd moetenwordenbleekhet
gunstigst.Ookdirectmengenmetdetebemestengrond isgunstig,mitsmendaarnaminstens
eenweekmetplantenwacht.
Plan1963:
Erzalwordengetracht doormiddelvaneenanalysevandedoordewormengevormdeslijmstoffen,nategaanofinderdaad lysine eenbelangrijk afscheidingsprodukt is.Erwordtop
grotere schaaldantotnutoenagegaanwelke factorendealgemene "conditie"vanregenwormen
beïnvloeden,enhoelangdenawerking hiervan is.Bijallerlei proeventreedt steedshet
bezwaar opvandekennelijke ongelijkheid bijogenschijnlijk gelijkwaardige dieren.Omdestatistische betrouwbaarheid vandeverkregenresultaten tevergroten,isditeenbelangrijk
probleem.Daarnaast zalwordengetrachtdevoederbehoefteendemogelijkheden vanverwerking
vanbepaalde voedingselementen nategaanmetfiltreerpapieralsbasis.
Insamenwerkingmetdebiologische afdelingvandeDirectieWieringermeer,zalinde
0.-Fievopoldereenaantalwormesoorten inreincultuureninverschillende combinaties worden
uitgezet opeenzestal aaneensluitende terreinenmettoenemende ontwateringsdiepte opoverigensvergelijkbaregronden.
InsamenwerkingmetdeRijkstulnbouwconsulentvoorBodemaangelegenhedenwordenophet
terreinvanhetInstituut grotebakkenvanpolyester geplaatst,waarinbuizenmetongestoordegrond wordengezet.Erzalwordengetracht ombehalvedegebruikelijke buizenmeteen
diametervan30cmookbuizenvan50cm$teplaatsen.Diversewaarnemingenmoeten aantonen
ofeenplan tothetstichtenvaneenkascomplex voor experimentele bodemverbetering
("pedotron")uitvoerbaar is enaandegewekteverwachtingen zalvoldoen.

Project nr. 377

Benodigde tijd:
dr.Ir.J.Doeksen

Hoofdassistent
Hulpkrachten

(onderzoeker): 200 dagen
: 230 dagen
: 400 mandagen

VI.1
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
VI. Afd. Landbouwdierkunde
Project nr. 378.Dierkundig onderzoek inverband met intensieve beweiding.
Verslag 1962;
Ineenkalveropfokproefmet12stierentradengeengroteverschillen optusseneengroep,
royaal opgefoktmetmelkeneengroepwelke na5weken inhetgeheel geenmelkontving,doch
uitsluitend krachtvoer enwater. Hetgrootste effect ophetgroeitempoblijkt inbeidegroependegroottevandekalverenbijdegeboorte tehebben.Zoals teverwachtenwas,isdeverteerbaarheid vankrachtvoer doorzeer jongedierenlagerdannormaalwordt aangenomen.Men
magdanooknietdenormenvanvoederwaarde vanmelk enkrachtvoer opdeze jongedierentoepassen endientnaarverhoudingmeer krachtvoer tegeven,waarbijmeneengelijkegroeivan
demelk-enderuwvoedergroep kanverkrijgen.
Plan1963:
Voor zover istevoorzien zalaandit project inhetkomende jaarslechts inzoverre
wordengewerkt alsnodigblijkt insamenwerkingmet derdenenvoorzoverdemogelijkheden
vandeoutillage hettoestaan.

