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-2BESTUUR.
Voorzitters Ir.G.Wansink,SekretarisvandeNationaleRaadvoor
LandbouwkundigOnderzoekT.N.O.,DenHaag.
SekretarissDr.Ir.D.W.Stolp,HoofdvandeAfdelingGroenteen
FruitvandeDirektieTuinbouw.
Ledens
Ir.W»vanSoest,DirekteurvanhetProefstationvoorde
Groenten-enFruitteeltónderGlas,Naaldwijk.
Prof.Dr.Ir.G.JiVervelde,DirekteurvanhetInstituut
voorBiologischenScheikundigOnderzoekvanLandbouwgewassen,Wageningen,
VakatureIr.P.A.denEngelse.
Adviserendeleden%
Prof.Dr.V.J.Koningsberger,HoogleraarindeAlgemene
Plantkunde,Utrecht.
Prof.Dr.M.H.vanRaalte,HoogleraarindePlantenfysiologie,Groningen,

-3PERSONEEL (per1januari1964)2
Direkteur:Dr.I.deHaan,Wageningen.
Onderzoekers!
Mej.Drs.S.deBoer,Bennekom.
Dr.J.Bruinsma,Bennekom.
Dr.J.vanDie,Bennekom.
Dr.Ir.H.C.M*deStigter,Bennekom.
Dr.H.Veen,Bennekom.
2vacatures?WetenschappelijkambtenaarI klas,
Wetenschappelijkambtenaar;
Middelbaarhulppersoneel:
P.Brouwer,Bennekom.
Mej.H.Bosveld,Renkum.
Mej.E.Eilermeyer,Wageningen.
Mej.L.D.Sjerp,Wageningen.
J.Swart,Bennekom.
C R .Vonk,Wageningen.
vacature:Analiste.
Administratie:
P.H.Paauwe,Wageningen.
Mej.K.L.Leuning,Wageningen.
vacature:Steno-typiste.
Laboratorium-personeel:
J.H.W.Jansen,Wageningen.
Tuinpersoneel:
W.F.A.Fintelman,Wageningen.
G.vanLaar,Wageningen.

4YERSLAGOYERDEWERKZAAMHEDENY M HET^C,P»O.,Iff196?.
1.Algemeengedeelte.
Bestuursmutaties.
Devacatureontstaandoorhetaftredenvan
Ir.P.A.denEngelsekonin1962nognietwordenvervuld.
Personeelsaangelegenheden.
DepersoneelsformatievanhetC.P.O.mochtin19^3
intotaal 19personenbedragen,waarvan8academici.
Gedurende 1965dedenzichdevolgendemutatiesvoors
Per 1«juni19^3verlietMej.C A . Kruytdedienst
bij"hetCentrum"omeentijdelijkebetrekkingbijhetI.T.T.
teaanvaarden.
Op1aprilaanvaarddeMej.E.EllermeyereenbetrekkingbijhetC.P.O..ZewerdaangesteldalsadjunctanalistebijDr.deStigter.
Dewetenschappelijkestafondergingeenuitbreiding
doorhetindiensttredenvanDr.H.Veenop1september1963.
Wegenshetgebrekaanwerkruimteinhethuidigegebouwkon
Dr.VeennietophetC.P.O.geplaatstworden.Gelukkigwerden
deDirekteurenhetBestuurvanhetI.T.A.L.bereidgevonden
aanDr.Veengastvrijheid teverlenentotdathetnieuwe
laboratoriumvanhetC.P.O.gereedzalzijn.
Op16septemberverlietMej.J.Vosdedienstbij
hetC.P.O.|zijwerdopgevolgddoorMej.K.L.Leuning.
Op1oktobergingMej.M.deBruin,hersteldvan
haarziekte,overnaarhetLaboratoriumvoorInsecticiden
Onderzoek.ZijwerdopgevolgddoorMej.H.Bosveld,diereeds
vanaf1maart 1963alstijdelijkvervangstervanMej.deBruin
indienstwas.
Mej.L.D.Sjerpdeedop1decemberhaarintredeop
hetC.P.O..
Mej.E.Gerritsennamop31decemberafscheid,om
eenbetrekkingteaanvaardenaaneenziekenhuisinEde,waar
zijtotmedischanalisteopgeleidzalworden.

-5Huisvesting.
Het lagindebedoeling vandeRijksgebouwendienst
om deaanbesteding vanhet nieuwe laboratorium tegenhet
einde van 1963te doenplaats vinden.
Tengevolge van de onzekere situatie ophet gebied
van lonenenprijzenmoest deze aanbesteding uitgesteld
worden.
Volgens eenmededeling van dedirekteur vande
Rijksgebouwendienst ligthet inde bedoeling de aanbesteding
inhet voorjaar van 1964te laten geschieden.
Het is zeer tehopen dat de aanvang vandenieuwbouw niet wederom uitgesteld wordt omdat dehuidige accommodatie op de ontwikkeling vanhet onderzoek sterk stagnerend
werkt.

Belangrijkste aanschaffingen.
Isotopen apparatuur-automatische meetketen (Philips)
Fractiecollector-LKBRadiRac.
Vacuumpomp (Cenco Hyvac28).
Diepvrieskast.
Elektrische schrijfmachine.
pH-meter (electrofact).
Beckersbalans R 10 (200gr.- 10 mgr.).
Apparatuur voor dunnelaagchromatografie.
Berkelbascule.
Buitenlandse reizen.
Br. I.deHaanbezocht op 6meihet Botanisch
Laboratorium vandeUniversiteit teLeuven.
Dr. deHaan en Dr.Bruinsmanamen op 7m ei deel aan
het 15 Internationaal Symposium overFytofarmaçie en
Pytiatrie te Gent,voorwelk symposium Dr.Bruinsma een
voordracht hield.
Op 13en 14junibrachten Mej. Drs.S.deBoer en
Dr. J. vanDie eenbezoek aanhet "Agrikulturchemischesund Bodenkundliches Institut"vandeUniversiteit Göttingen
voor eenbespreking over rhizosfeer-onderzoek, zie gestencild
verslag no. 15vanhet G.P.O..

6Van 4tot 11 julimaakte Dr.deHaan eenreisnaar
Frankrijk en Zwitserland. InFrankrijk "bezochthijhet
"Laboratoire duPhytotron",dat onder leidingvanDr.J.P.Nitsch
bezichtigd werd enhet "Station Centrale de Physiologie
végétale" teVersailles waarmet dedirekteur Dr.Y. Coïchet
onderzoek vandit laboratorium besprokenwerd.
InZwitserland werd het "Laboratoire de Physiologie
végétale"van deuniversiteit van Lausanne bezocht,het
"Pflanzenphysiologisches Laboratorium" van deuniversiteit van
Zürich enhet "Eidgenossische Versuchsanstalt fürObst"te
Wädenswil. Over dezebezoeken werd gerapporteerd in gestencild
verslag no. 14vanhet C.P.O..
Dr.vanDiewoonde van 15tot 20 juli dezomervergadering bijvan de "Society forExperimental Biology"
die teOxford gehoudenwerd.Na afloop bezocht hijWye College
inverband met aldaarverricht onderzoek over houtvatensap
enVerticillium aantasting bijhop.
Van 14tot 26 julimaakte Dr,Bruinsma eenreisnaar
Oxford en Londen om zichop dehoogte te stellenvanhet
onderzoek overgroei-enremstoffen enoverherbiciden aldaar
Q

enten eindehet 5 Internationale Bestrijdingsmiddelen
congres bij tewonen.Hierover isgerapporteerd inhet intern
Terslag C.P.O.no.2.
Mej. deBoerbezocht op 18en 19julihet "Institut
fürPflanzenschutz"van de Landwirtschaftliche Hochschule
Hohenheim om ziehop dehoogte te stellenvanhet onderzoek
over onderlinge beïnvloeding van planten; zie gestencild
verslagno. 16vanhet C.P.O..
Van 19-20december bezocht Dr.-J.Bruinsma de2
conferentie van de "Columa" (Comité français de lutte contre

0

lesmauvaises herbes)teParijs.
Samenwerking met andere instellingen.
Evenals invoorgaande jarenwerd met Prof.Ir.
G.A.W. van de Goorvanhet Internationaal Instituut voor
Landaanwinning en Cultuurtechniek regelmatig contact onderhouden
inzake het onderzoek over de invloed van toenemende kalium
concentraties op de schadelijke werking vanhoge keukenzout
concentraties bijmais.

7Het contact met Dr.F.P. Ferwerda vanhet Instituut
voorVeredeling van Landbouwgewassen,om te trachten klonen
vanwinterrogge gedurende enige jarenvegetatief tehouden,
werd voortgezet.
Dr. deHaannam regelmatig deel aande vergaderingen
van dewerkgroepen» ïaaohtvorstbestrijding,Plant^yc^-.r::,•,:CCCJ1vormen enz.enKasklimaat|van de laatst genoemde werkgroep
indefunctie vanvoorzitter.
Dr.vanDieadviseerde Ir*Vijverberg (l.P.0.)over
de samenstelling vaneenmogelijke synthetische voodr.rjeoplocsing
voorbladluizen.
Dr.vanDiewerkte samenmet Dr.D.Mulder (Boom en
Vrucht,Kesteren)over de fysiologische aspecten vanhet
onderzoek over appelkanker.Een aantal verbindingen werdenverstrekt waarvan Dr.Mulder dewerking invitro zalnagaan.
Erwerden eenaantal analysen verricht van zowel gezond als
aangetast plantenmateriaal.Verderwerd tenbate vanhet onderzoekvan Dr.Mulder eenvolledige scheiding verricht vande
phenolenfractie vanappelbast waarvan doorhem invitro de
activiteit getoetst zalworden.
Evenals in 1962werden ook in 1963door Dr.vanDie
opverzoek vanDr.P.M,L.Tammes (P.D.)onderzoek verricht
aanphloeem exudaten vanAgave envanYucca flaccida. Genoemd
onderzoek is inmiddelsuitgegroeid tot een gezamenlijk proje1-h.
Dr.vanDiehield regelmatig contact met de elders
inNederland ophet gebied van de stikstofvoeding en aminozuur
stofwisseling werkende onderzoekers (debotanische laboratoria
vandeuniversiteiten teGroningen enLeiden enhet I.B.S.te
Wageningen).
Dr.vanDie adviseerde enige chemici vanhet Biochemisch
Laboratorium te Leiden over onderzoek-mogelijkhedenophet
gebied van de "crown-gall"vorming.
Met het Botanisch Laboratorium te Belfast (N. Ierland)
waar,met steunvan de Agricultural Research Council,eenuitvoerig onderzoek begonnen isophet gebied van de stikstofvoeding,werd doorDr.vanDie opbepaalde punten eensamenwerking aangegaan.Eengezamenlijke publikatie is invoorbereiding.
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Inverband met debetekenis van aminozuren voor enige
fytopathologische problemenwoonde Dr.vanDie een bijeenkomst
van deWerkgroep voor Inwendige Therapie bij.
Door Dr*vanDie werden besprekingen gehouden met
Dr. Schoorel,Dr.Bekendam enDr.de Tempe vanhet Proefstation
voor Zaadcontrôle inverband met toekomstig onderzoek overde
eiwitten vanpeulvruchten,hunontwikkeling enkieming.
Met Dr.Germing (i.T.T.)en Ir.Pierik (Lab.voor
Tuinbouwplantenteelt)werd door Dr.vanDie samengewerkt over
hetmeten van licht inkassen en ophet veldmet behulp vande
fotochemische omzetting vananthraceen indianthraceen.
Dr. deStigter enDr.vanDiewoonden verscheidene
doorhet I.T.A.L. georganiseerde besprekingen bijoverautoradiografie enhetmetenvan zwakke bêta-straling.
Dr.Bruinsma enDr.vanDiewoonden de vergaderingen
bijvan deWageningse Biochemische Contactgroep eneen aantal
colloquia vanhet Laboratorium voorPlantenfysiologisch Onderzoek
van de Landbouwhogeschool.
Dr. de Stigter gaf adviezen over diverse opstellingen
voor proeven metwatercultures aanhet Botanisch Laboratorium
teGroningen.
Insamenwerkingmet Dr.Ir.L.Bravenboervanhet
Proefstation voor de Groenten-enFruitteelt onder Glaste
Naaldwijk werd door Dr.de Stigter eenproef opgezet omtrent
de invloed vanhet onderstamblad op de entchlorose bijkomkommer.
Dr. de Stigter voerde besprekingen met enkelemedewerkers vanhet Proefstation voor deFruitteelt indevolle
grond teWilhelminadorp omtrent ernstige incompatibiliteitsverschijnselenbij eenpeer/kwee entcombinatie met Hardytussenstam. Erwerden doorhembastmonstersverzameld voor
anatomisch onderzoek.
Dr. deStigter gafenkele adviezen en technische hulp
bijvriesdrogen.
In samenwerking met Drs.J. van den Toornvande
Rijksdienst voor de Usealmeerpolders,Biologische Afdeling te
Kampen,werd doorDr.deStigter eenoriënterend proefje opgezet
omtrent demogelijkheid vanhet gebruik vanhet radioaktief
14
koolstofisotoop Cinekologisch onderzoek bijriet.

Mej. deBoer onderhield regelmatig contact met
Dr. Ir.J.J. Jonkervan deAfdeling Landbouwkundig Onderzoek
vande Directie vandeWieringermeer (iJsöelmescpalders)over het
onderzoek inzake de invloed van devoorgewassen op vlas.
Als lid vande Contact Commissie voor Biologische
Bodemverbetering woonde Mej.deBoer debijeenkomsten van deze
commissie regelmatigbij.
Dr. Bruinsmavoerde een aantalproevenuit overde
beïnvloeding vangroei,ontwikkeling enopbrengst vanplanten
in samenwerking met onderzoekers vanhet I.B.S., hetP.A.W.,
het I.B.V.L., het Rijksproefstationvoor Zaadcontrôle,het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt,het R.T.C,teLisse,
het I.B.te Groningen,het P,,G.V.teAlkmaar en deS.N.UiF.te
Middelharnis (naderebijzonderheden zijnvermeld inde verslagen
vandeProjektenno. 1,3 en 5).'
Dr. Bruinsma verstrekte inlichtingen over denevenwerking vanbestrijdingsmiddelen opdegroei,ontwikkeling en
opbrengst vangewassen en ophet microbenleven in de grond,
over demeting van ontwikkelingsfysiologische verschijnselen
bijgranen,over de stofwisseling endebepaling van chlorophyll
en over de invloeden vanverschillende groei-enremstoffenen
ontbladeringsmiddelen bijdiverse cultuurgewassen.
Door Dr.Bruinsmawerden redacteuren van landbouwtijdschriftengeadviseerd omtrent de fysiologische aspecten
van op tenemen artikelen.Hijhield regelmatig contact met
binnen- enbuitenlandse industrieën ophet gebied vanbestrijdingsmiddelenengroeistoffen.
In samenwerking met het R.T.C, teBarendrecht werden
tuinders geadviseerd omtrent degekoelde bewaring vanwitlofwortels. Eenadviesbetrof debewaring van 400 tonwortels.
Voor Ir.A.J.Reestman (P.A.W.)werden doorDr.Bruinsma
monsters van aardappels onderzocht ophun gevoeligheid voor
gibberellinezuur en ophun aminozuursamenstelling.
Dr.Bruinsma nam deel aandebijeenkomstenvan de
WerkgroepWitlofvraagstukken ende Fotosynthese-contactgroep.
Hijdoceert het vakplantkunde voor de akte M.0. Landbouw.
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Vergaderingen.
Op 24oktober werd eenvergadering georganiseerd om
plantenfysiologen werkzaam aan onderzoekinstellingen buiten
Wageningen in degelegenheid te stellenmet het onderzoek dat
ophet C.P.0.gedaanwordt kennis temaken enmet de onderzoekers
vangedachten tewisselen.
Deze bijeenkomst werd door 25belangstellenden bijgewoond.
Naeenalgemene inleiding ioordedirekteurwerden
door de volgende medewerkers voordrachten gehouden;
Mej. Drs.S* deBoer sprak over;Interacties tussenplanten,
Dr. J. Bruinsma;Fysiologische neveneffecten vanbestrijdingsmiddelen,
Dr. Ir.H.C.M,de Stigter;Interacties tussenwortel, stengel
envruchtgroei,
Dr. J.van Die;Stikstofstofwisselingbij cultuurgewassen.
Bezoekers.
In 1963werden ophet C.P.0.50bezoekers ontvangen,
waarvan 39buitenlanders.
Speciaal het bezoek van dehoogleraren Prof.Dr.
H.Wanner enProf.Dr.A.Eutihauseruit Zürich met 15studenten
kanvermeld worden.
De overige buitenlanders waren afkomstiguit;
Australië 2, Canada 2,Engeland 6, Israël 1,Schotland3>
Senegal 1,Verenigde Staten 2, West Duitsland 1,Joegoslavië 1,
Zwitserland5«

Publikaties enVerslagen.

J. Bruinsma;

The effect of a spraywith 4,6-dinitro-o-cresol
( D N O C ) onnitrogennutrition andyield of

winter rye (Secale cereale). Plant and Soil
18, 1-20.Publikatie C.P.0.no.19.
J. Bruinsma en
S.S.Patil;

The effect of 3-indoleacetic acid, gibberellic
acid and vitamin E onflower initiation in
univernalised Petkuswinter ryeplants.

11Die Naturwissenschaften 50 s505 (19^3)•
Publikatie C.P.0.no.21.
J.Bruinsma:

Luminar-Objektive imDienste derMakroPhotographie.Zeiss Informationen VI.(47)5
10-11 (1963). Publikatie C.P.0.no.22.

J.Bruinsma:

Chemical control of crop growth and
development.Neth. J. agric. Sei.j_0,409-426
(1962). "TheFundamentals of DryMatter
Production and distribution",Wageningen (1963)
Publikatie C.P.0.no.24.

J.Bruinsma;

The quantitative analysis of chlorophylls
a andb inplant extracts.Photochem. and
Photobiol. 2, 241-249 (1963), en C.Sironval,
"Chlorophyll Metabolism", PergamonPress,
Oxford (1963). Publikatie C.P.0.no.25.

J.Bruinsma;

«--Tocopherol (vitaminE)as aplant growth
regulator. Chem.Weekbl._5J_,599 (1963).
Publikatie C.P.0.no.27.

J.Bruinsmas

Laconservation desracines de chicoréewitloofavant le forçage.Report 16th.
Internat.Hortic.Congress 2,484-490 (1963).
Publikatie C.P.0.no.30.

J.Bruinsma;

Debewaring vanwitlofwortels voor de late
trek.Groenten enFruit22» 439-441 (1963).

J.Bruinsma;

Over de opbrengstverhogende werking van een
DNOC-bespuiting inwinterrogge. Landbouw en
Plantenziekten 1963? 12-15.

J.Bruinsma;

Verslag van eenreisnaar Engeland, 14-26 juli
1963. InternVerslag C.P.0.no.2.

S.deBoeren
J.vanDies

Verslag van eenbezoek aan de Universiteit
Göttingen op 13en 14juni 1963.Gestencild
verslag no. 15vanhet C.P.0.,december 1963.

S. deBoer;

Verslag van eenbezoek aan de Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim op 18en
19juli 1963.

12Gestencildverslagno.16vanhetC.P.0.,
december1963»
I.deHaan;

VerslagvaneenbezoekaanenkeleplantenfysiologischelaboratoriainFrankrijken
Zwitserland,4-11 juli 1963.Gestencild
verslagno.14vanhetC*P»0.,24sept.1963>

J.vanDie:

Pathwaysoftranslocationandmetabolic
14 Lconversionsofroot-absorbed C(U)
GlutamicAcidintomatoplants.Acta
BotanicaNeerl. VI (3),269-280,1963.

Voordrachten;
J.Bruinsmas

Overdeopbrengstverhogendewerkingvaneen
DNOC-bespuitinginwinterrogge.Landelijke
vergadering specialistenplantenziekten,
Plantenziektenkundige Dienst,Wageningen,
11januari 1963.

J.Bruinsma:

Deopbrengstverhogende werkingvaneenDN0Cbespuitinginwinterrogge.Jaarlijkse
bijeenkomstonkruidspecialisten,Plantenziektenkundige Dienst,Wageningen,19maart
1963.

J.Bruinsma;

Overdevariabiliteitvanhetopbrengstverhogendeffectvaneenbespuitingmet4»6dinitro-o-cresol(DNOC)inwinterrogge
(Secalecereale L.). 15eInternationaal
SymposiumvoorFytofarmaçie,Gent,7mei1963•

J.Bruinsma;

a-Tocopherol(vitaminE)asaplantgrowth
regulator.JointmeetingBiochem.Soc.and
Ned.Ver.v.Biochemie,Leiden,17mei1963.

J.Bruinsma;

Fysiologischeneveneffectenvanbestrijdingsmiddelen.FysiologendagC.P.0.24okt.1963.

S.deBoer;

Interactiestussenplanten.Fysiologendag
C.P.0.24okt.1963.

13
H.C.M,deStigter?Interactiestussenwortel-,stengel-en
vruchtgroei.FysiologendagC.P.O.24okt.1963.
H.C.M,deStigter;Enkeleaspectenvanwerkmetmeloen-en
komkommerentingen.StafvergaderingProefstationvoordeGroenten-enFruitteeltonder
GlasteNaaldwijk.11dec.1963*
J.vanDie

Omzettingenentransportvanenigeanorganische
enorganischestikstofverbindingen inde
tomatenplant.ColloquiumgehoudenophetLab.
v.PlantenfysiologischOnderzoekvande
Landbouwhogeschool.2juli1963-

J.vanDie

Destikstofhuishoudingbijkultuurgewassen.
VoordrachtgehoudenvoordeFysiologendag
C.P.O.24okt.1963.

J.vanDie:

PhloeemexudatiebijYuccaflaccidaHaw.
Voordrachtgehoudenopdevergaderingvande
fysiologische sectievandeKon.Nederl.
BotanischeVereniging.16nov.1963.

- 142.Verslagvanhetonderzoek.
I.Interactiestussenplanten.
Projektno. 11.Interactiestussenplanten(Drs.S.deBoer)
1.Interactie tussenpopulierenhaver.
OpproefveldenvanhetBosbouwproefstation "DeDorschkamp"
teWageningenvertoondenpopulierenmethaveralstussencultuureen
sterkegroeiremming.Menheeftdezebeïnvloedingvanpopulierdoor
haveraaneenspecifiekeinvloedvandehavertoegeschreven.Dit
wasaanleidingomophetC.P.O.teonderzoekenofookandere
factorenb.v.worteluitscheidingsproducten eenrolzoudenkunnen
spelenbijdeinteractietussenpopulierenhaver.
Invoorjaarenzomerzijnindekasenkeleproevengenomen.
Omconcurrentieomvoedingsstoffen,waterenruimtezoveelmogelijk
uitteschakelenisgebruikgemaaktvanwaterculturesmetcirculerendevoedingsoplossingen.Devoedingszouten zijniedereweek
aangevuld,nabepalingvanhetgeleidingsvermogenenhetnitraatgehaltederoplossingen.
Hetresultaatvandezeproevenwasdathaverplantensamen
metpopulierenopeenzelfdevoedingsoplossinggekweekt,steeds
groterwarendanhaverplantenalleenopvoedingsoplossing.De
populieren,diemethaveropdezelfdevoedingsoplossingstonden,
warensomsneer,inanderegevallenmindergegroeiddandepopulieren
alleenopvoedingsoplossing.
Eenconclusieovereenonderlingebeïnvloedingvanpopulier
enhaverkanhieruitnognietgetrokkenworden,daarernaarlater
bleekenigebezwarenaandezeproevenwarenverbondens
a.Populieren (houtigegewasseninhetalgemeen)lenenzichmindergoed
voorproevenovergroei-interactiesomdathetplantenmateriaal
nietvolkomenhomogeenis;bovendienzijndeplantenvanverschillende jaargetijdennietmetelkaartevergelijken.
b.Bijproevenmethoogopgroeiendeplantenishetinkassenniette
vermijdendatsommigeplantenmeerlichtkrijgendanandere.Het
lichtkandanalsconcurrentiefactoreenrolspelen.
c.Omconcurrentieomvoedingsstoffengeheeluitteschakelenishet
volgensKolb (teStuttgart-Hohenheim)noodzakelijkomdevoedingsoplossingenzeerveelvuldig (omde3-4dagen)totdeoorspronkelijke
samenstellingterugtebrengen.

- 15Daarhetmet dehuidige outillage enpersoneelsbezetting thans
niet mogelijk isom dit onderdeel vanhetprojekt goeduit tevoeren,
isbesloten dit gedeelte tijdelijk te latenrusten.

2. Vruchtwisseling.
Wanneerplantenniet gelijktijdig,maarna elkaargroeien,
kunnende exudaten ofderestenvanhet eerste gewas eeninvloed uitoefenen ophet volgende gewas.Dit doet zichvoor ingevallen van
vruchtwisseling enbodemmoeheid. InOostelijk Flevoland heeft o.a.
Dr. Ir.J.J. Jonkergeconstateerd, dat vlasdoor diverse voorgewassen
verschillend beïnvloed kanworden.Vlasgroeide daarna koolzaad en
suikerbiet minder goed;nahaver enaardappels was degroeibeter.
Ditwashet aanknopingspunt om eenonderzoek inte stellennaarde
werkingvanwortelexudaten envan derestenvandezeplanten opde
groei enontwikkeling van vlas.
a.De invloed vanwortelexudaten vanverschillendeplanten opdegroei
van vlas.
Proeven hierover zijn zouitgevoerd, dat het voorgewas
(koolzaad, suikerbiet,haver enaardappel)opbuizenmet perliet steriel
werd opgekweekt.Met deze buizenwaren kolvenmet voedingsoplossing
verbonden,waarin de stoffen,die eventueel door dewortels worden
afgescheiden opgevangen zouden kunnenworden.Deze vloeistof werd in
cultuurbuizen overgebracht,waarop danvlasplantjes werden gekweekt.
Oriënterende proeven lieten ziendat de groei vanvlas op deze
wortelexudaten geremd ofbevorderd kanworden.Dit onderzoek wordt
voortgezet.
Ookmet planten,gekweekt opplastic zakken gevuld met een
steriel schuimagar-voedingsoplossing medium is geëxperimenteerd.
Deze methode was voor dit onderzoek mindergeschikt.
b

' ?S_i-Yi2®E_IS5_I®r5cili-l-lend'e plantenresten opdegroei vanvlas.
In oktober isindekas eenuitgebreide proef opgezet met vlas
oppottenmet perliet,vermengd met gedroogde engemalen plantenresten
entervergelijking ook oppottenmet Oostelijk Flevolandgrond vanverschillende herkomst,alofniet gemengd met dezelfde plantenresten.
Allepotten kregen voedingsoplossingen.
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Bijdeze proef zijn onderstaande resultaten verkregens
1.Opperliet.
1.1 restenvan tarwe,gerst ofhaverbeïnvloeden devlasgroei
niet,
1.2 restenvankoolzaad geven eengeringe groeiremming vanhet
vlas,
1.3 restenvan aardappelloof envan suikerbietenkoppen roroorzaken een sterke groeiremmingvan vlas.
2. Op Oostelijk Flevolandgrond.
2.1 devlasgroei isvrijwel gelijk opgronden,waarop koolzaad,
suikerbiet,haver ofaardappelen hebben gegroeid enook op grond,
dienogniet in cultuur isgeweest,
2.2 restenvanhaver ofkoolzaad beïnvloeden devlacgroeiniet,
2.3 restenvan aardappelloof geven een sterke groeiremming,
2.4 restenvan suikerbietenkoppen bevorderen degroeivanvlaü.
Doorverder onderzoek moet worden aangetoond ofdeze groeiverschillei
door dewerking vanmicro-organismen wordenveroorzaakt ofdat
specifieke stoffen indeplantenresten degroeibeïnvloeden.,

II. Debeïnvloeding van de fysiologie vanhogere planten doormiddel
van chemische middelen.
Projektno. 1.Onderzoek naar de invloed van organische spuitmiddeleu
op de rust vanknollen enbollen. (Dr.J. Bruinsma).

Sinds i960isonderzoek verricht naar de invloedvanherhaalde bespuitingen vanplanten gedurende het groeiseizoen met
fungicide dithiocarbamatenop de rustvandeknollen ofbollen,in
welk stadium deze planten naderhand overwinteren.Demogelijkheid
van zulk een invloed is theoretisch aanwezig (zie publikatie C.P.O
no. 15)en zoupraktisch ernstige consequenties met betrekking tot
debewaarbaarheid vanknollen enbollen kunnenhebben,
Met medewerking van Ir.J.C.Hesen (i.B*V.L.), J\L.Koer'
(S.N.UiF.,Middelharnis)enP.Hoogetrep enM. deïtooy (lL?,C,
Lisse)isde invloed nagegaan vans
zineb (zinkaethyleenbisdithiocarbamaat)bijaardappel,
zineb enmaneb (mangaanaethyleenbisdithiocarbamaat),bijuier.
zineb,maneb,ferbam (ijzerdimethyldithiocarbamaat), mengearuaraaav.

- 17(zineb +maneb + ferbam), thirani(TMTD,tetramethylthiuramdisulfide)
enmetiram (polymeer van zineb;thiram=3:1)bijtulp.
Bijalle proeven waren deuitkomsten gelijkluidendseen
meetbaarverschil inde ontwikkelingssnelheid vande spruit trad
nergens op.De conclusie,dat inhet algemeen vandithiocarbamaatbespuitingengeenbeïnvloeding van derustvan knollen enbollenbehoeft tewordenverwacht,wordt ineenpublikatie naderuitgewerkt.
Hetprojekt is inmiddels afgesloten.

Projekt no. 5.Onderzoeknaarde invloed vanhetherbicide 4>6dinitro-o-cresol (DNOC}opgroei,ontwikkeling^
stikstofhuishouding en opbrengst vanwinterrogge.
(Dr. J. Bruinama)
Uit het aan dit verslagjaar voorafgaande onderzoek bijkt
de opbrengstverhogende werking van de DNOC-bespuiting inwinterrogge teberusten opeenverlengingvandevegetatieperiode,gepaard
gaande met een sterkere groei en stikstofopname.Hierover verscheen
inde loop vanhet verslagjaar publikatie C.P.O.no.19«
Deversterkte groei en stikstofopname zijn echterhiermede welbeschreven dochniet verklaard. Omna tegaan,inhoeverre
deDNOC-bespuiting werkt viabladbeschadiging en inhoeverre via
eenpartiele bodemsterilisatie, eventueel wortelbeschadiging, isin
het verslagjaar eenveldproef ondernomen,waarin de invloed van een
DNOC-bespuiting opgroei en ontwikkeling, op stikstofopname enop
opbrengst vanwinterrogge isvergelekenmet die vande volgende
blad- en/ofbodemcorroderendemiddelen;H ? S0.,prometryn en diquat.
Deproef isuitgevoerd in samenwerking met Dr.W.B.Deijs,Dr.
W.H.vanDobben,Dr.W.van der Zweep enR.Sijtsma (I.B.S.).
Deproef ismislukt,doordat de ongunstige weersomstandigheden in
1963het optreden vanhetDNOC-effectverhinderden; hetgeen
overigens overeenstemt met de conclusies omtrent de afhankelijkheid
vanhet effect van klimaatscondities inde eerder geschreven doch
nog teverschijnen publikatie C.P.O.no.28.De proefwordt in
enigszins gewijzigde vorm herhaald.
Intussenwerd het vermoeden sterker,dat denitrificatiesnelheid indegrond een schakel kan zijntusseneen DNOC-bespuiting
enhet effect op dewinterrogge.
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Indien de gevoelige nitrificeren.debacteriën door de bespuiting
worden geremd,hetzij inhun ontwikkeling hetzij inhunnitrificerend
vermogen,kan de stikstof,die inN H — vormwordt toegediend, meer
geleidelijk voor deplant beschikbaar komen endit zoueen aantal
van dewaargenomen verschijnselenkunnenverklaren. Teneinde ditna
tegaanwerd een tweede veldproef voorbereid,waarin de stikstof
geheel als 1IH. en oververschillende tijdstippen verdeeld,wordt
toegediend. Behalve degebruikelijkewaarnemingen aanhet gewas
zal ook getracht worden de snelheid vanhetverdwijnen vanhet
KH. uit degrond na tegaan.Daarnaast zal inpercolatieproevenin
het laboratorium degevoeligheid vannitrificerende bacteriën voor
verschillende herbiciden worden onderzocht.
Ineenproef opwatercultures wordt nagegaan,ofaande
wortels toegediend DNOC een invloed heeft op debovengrondse groei
vanroggeplanten buiten een invloed opwater-en zoutopname om.
Yoorlopig lijkt het ofDNOC inderdaad naar debovengrondse delen toe
vervoerd wordt zodat getracht zalworden omover radioactief gemerkt
DNOC debeschikking tekrijgen.

Projekt no.3« Onderzoek over de fysiologie vanwitlof.
(Dr.J. Bruinsma).
Het onderzoek isbeëindigd, de resultaten zijn neergelegd
inpublikatie C.P.0.no.30enineenartikel voor de tuinders in
"Groenten enFruit".In samenwerking met het R.T.C,te Barendrecht
wordt geadviseerd over degekoelde bewaringvanwitlofwortels voor
de late trek.

Projekt no. 12.Onderzoek naar de invloedvanorganische-fosforirisecticidenop de fysiologie vankiemplanten.
(Dr. J. Bruinsma)
Aandit onderzoek iseerst inhetnajaar weer aandachtbesteed. Zadenvan Trifolium subterraneum envan Lolium perenne
bleven onbehandeld ofwerden bevochtigd metmelk envervolgensbepoederd met adsorptieve kool ofmet adsorptieve koolmet systox of
phosphamidon. De zadenwerden inal danniet met stoom gesteriliseerde
grond gekiemd en deontwikkeling van dekiemplanten vervolgd.
Inhet algemeen trad op de gesteriliseerde grond eenveel
betere groeiop.

-19Deze groeiverbetering konniet verder door de toegediende
insecticiden verhoogd worden, doch dat waswellicht eenconcentratiekwestie;bij onderaardse klaver werkten beide insecticiden toxisch,
bij engels raaigras alleen systox.Bijonderaardse klaver leekde
placebo behandeling eengroeistimulerend effect op teroepen.

Projekt no. 15. Onderzoek naar de invloed van groei-enremstoffen
op debiosynthese van chlorophyll bijkiemplanten.
(Dr. J. Bruinsma)
Het onderzoek naar de invloed vangibberellinen enantigibberellinen op debladgroenvorming bijgeëtioleerde tarwe-kiemplanten opende bijzonder interessante perspectieven. De resultaten
waren echter door dewisselende milieucondities zovariabel,dathet
onderzoek voorlopig gestaakt is,tot overdeklimaatkamers vanhet
nieuw tebouwen laboratorium kanwordenbeschikt.Ook voorhet
nauwkeurig vaststellen van de chlorophyll a/b-verhouding ontbreekt
voorlopig deapparatuur.Een Cary spectrophotometer isvoordit
type onderzoek zeergewenst.Over debepaling van de chlorophyllen
a enb inplantaardige extracten verscheen depublikatie C.P.0.
no. 25.

Projekt no. 14« Onderzoek naar de gibberelline-achtige_werkingen
van «-tocopherol (vitamine E ) .(Dr.J. Bruinsma)
Het onderzoek samenmet de gastmedewerker S.S.Patil, in
het vorige verslagjaar, leverde als onverwacht resultaat op,dat
eenhormonale hoeveelheid oc-tocopherol (vitamine E)in staat bleek,
evenals gibberellinezuur,debloei-inducerende werking vankoude
bijwinterrogge tevervangen (ziepublikatie C.P.0.no.21).
Daar een synthetisch isomerenmengselwerd gebruikt,kan
eenverontreiniging met groeistofniet aansprakelijkworden gesteld
voor deze reproduceerbare "chemische vernalisatie".
Nagegaanwerd,of a-tocopherol ook anderegibberellineachtige werkingen bezit,bijvoorbeeld ophet gebied van stengelstrekking,vankiemrustbreking envanparthenocarpe vruchtgroei.
Ophet laatste gebied isgeen onderzoek verricht.
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Ineenproefmet medewerking vanBr. Chr.J. Gorter
(Tuinbouwplantenteelt) isgeconstateerd, data-tocopherol de stengelstrekking bevordert bijde erwtedwergressenGloire deQuimper,
Petit Breton enMeteor enniet bijhetnormale ras Alaska. Ondanks
herhaalde pogingen bleek dit resultaat niet reproduceerbaar. Bij
dwergmaïs (Prof.Phinney's rasd'5) isherhaaldelijkwaargenomen,
dat omstreeks 10

M a-tocopherol de stengel kan doenuitgroeien,

zowel tengevolge vandeling alsvan strekking vande internodiumcellen (Publikatie C.P.0.no.27).Het effect treedt echterniet
altijd op,waarschijnlijk tengevolge vanmilieu-omstandigheden.
Debreking van de kiemrust van zaden (granen,grassen,
enkele dicotylen)envanaardappelen (7rassen)werd meestal wel door
gibberellinezuur dochniet door overeenkomstige concentraties
a-tocopherol bewerkstelligd. Be proeven op dit gebied zijn gedaan
in samenwerking met Dr.Ir.J. Bekendam (Zaadcontrôle),Dr.
J.C.Hesen (l.B.V.L.)en Ir.J.A. Reestman (P.A.W.).
Het ontbreken van demogelijkheid,het plantmateriaal onder
geconditionneerde omstandigheden op tekweken en te doen reageren
op degroeistofbehandelingen,maakt eenvruchtbare voortzetting van
het onderzoek onmogelijk. Dit staat ookhet onderzoek naarde
actievecc-isomeerennaar de activiteit vanandere tocopherolen in
deweg.Het projekt isdaaromvoorlopig afgesloten tothet gereedkomenvan deklimaatkamers inhetnieuwe gebouw.

Projekt no. 1$. Onderzoek over dekiemrustbrekingmet behulp van
groeistoffen. (Dr.J. Bruinsma)
Bit onderzoek betreft de chemische kiemrustbreking bij
aardappels enbij zaden.Bijaardappels worden opgrond van literatuurgegevens envan incidentele waarnemingen verschillen verwacht inde
kiemrust van knollen,die zijn ontwikkeld aanplanten,waarvande
moederknol opverschillende tijdstippen isgepoot endieverschillendebemestingen verkregen.
Getracht wordt,de diepte vandekiemrust af te leidenuit
dereactie op eenbehandeling met gibberellinezuur bijknollen,die
afkomstig zijnvanveldproeven van Ir.A.J.Reestman (P.A.W.).
In samenwerking met Br.Ir.J.Bekendam (Zaadcontrôle)
wordt gezocht naar eenalgemeen bruikbare methode ommetbehulp van
eengibberellinebehandeling de kiemrust van zaden zo spoedigte
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niet-vitalezijnteonderscheiden.
Hetonderzoekverkeertnoginhetbeginstadium.
Pro.jektno.16.Onderzoeknaardetoepassingvangroei-enrem 2jo£;
fenindeplantenteelt.(Dr.J.Bruinsma).
Inditprojektwordtgetrachtmogelijkheden,diein
publikatie C.P.0.no.24ophetgebiedvandechemischeregulatie
vangroeienontwikkelingzijnaangeduid,verderuittewerkenin
samenwerkingmetonderzoekers,diedepraktische toepasbaarheid
ervannagaan.Voorlopigbevathetprojekttweeonderzoekingen.
1.Hettegengaanvanlegeringbijgranen.
InmiddenEuropaheeftmengoedeervaringenopgedaanmet
deremstofCCC(Cycocel(2-chlooraethyl)trimethylammoniumchloride),
dievooralbijtarwedehalmkorterendikkerdoetworden,zodat
hetlegeringsgevaarvermindert.
Inoriënterendeveldproevengedurendehetverslagjaar,in
samenwerkingmetIr.N.M.deVos (P.A.W.),Dr.W.H.vanDobben
(I.B.S.)enIr.P.F.J,vanBurg(I.B.,Groningen)bleekeen
CCC-bespuitingzowelinwinterroggealsinwintertarwemogelijkhedentebieden,terwijlzelfsbijsterkeoverdoseringgeennadeligeinvloedkonwordenwaargenomen.Dezeveldproevenzullen
meersystematischwordenvoortgezet,zomogelijkookmetandere
remstoffen.
Inmiddelsbleekuiteenkleineproef,datookzaadbe^-1
handeling,totin10 Mtoe,geenschadelijkeffectopwinterroggeheeft.
2.Bepoederingmet2,4-Densporenelementenbijaardappels.
ProeveninCanada,U.S.A.enGrootBrittanniëtoondenaan,
dateenbepoederingvanaardappelplantenmet sublethaledoses
2,4-dichloorphenoxyazijnzuur(2,4-D)eneenmengselvansporenelementen (Fe,Zn,Cu,Mn)kanleidentoteenkrachtigergewas,
dateenverhoogderesistentietegeninfectiesbezitendateen
kwalitatiefenkwantitatiefbetereopbrengst levert.Dewerking
vandesporenelementenzounietzoseereenvoedendezijn,als
weleenantagonerendetegendeherbicideuitwerkingvanhet 2,4-D,
zodatdegroeibevorderendewerkingzichbeterkanuiten.Dit
effectisontdektdoordegroeistofdeskundige Prof.Wort
(Vancouver),
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Alvorenslaboratoriumproevenopditgebiedteondernemen,
wordtinsamenwerkingmetIr.J.A.Reestman(P.A.W.)enDr.
A.H.deWilligen (Aardappelverwerking,Groningen)onderzochtof
heteffectookondernederlandse teeltconditiesinhetveldoptreedt.Ookditonderzoekbevindtzichinhetvoorbereidende
stadium.
Projektno.17«Onderzoeknaardeinvloedvanherbicidenopde
biosynthesevanchlorophyll.(Dr.J.Bruinsma)
Van3-amino-1,2,4-triazool(amitrol)isbekend,dathetde
vormingvanchloroplastenbijkiemplantenverhindert,zodatdese
alaalbino'sopkomen.
Ookzijnantagonistenbekend,diedezewerkingvanamitrol
kunnentenietdoen.DoorCIBAontwikkeldefluorhoudendeureumderivatenbrengeneveneensalbinismeteweeg,dochoverdeaardvan
dezeherbicidewerkingisnietsbekend.Inproevenmettuinkers
opagarplaten,voorzienvanknopvoedingsoplossingenherbiciden,
werdaangetoond,datdewerkingvandezeureumderivatenaanzienlijk
sterkerisdandievanamitrol.
Gezochtwordtnaarhetaangrijpingspuntvandezestoffen
indebiosynthesewegvandechlorophyllen.Hetonderzoekbevindt
zichnoginhetbeginstadium.

III.Chemischfysiologischonderzoekoverdestikstofhuishoudingvan
kultuurgewassen.
Projektno.4«3estikstof-koolhydraat stofwisselingvantomatenplanten.
(Dr.J.vanDie)
Hetmeesteonderzoekwerdhetafgelopenjaarverrichtaan
vraagstukken,dieverbandhoudenmethettransportvandestikstofverbindingenindeplant.Alsbasisdiendendeeerdergedanewaarnemingen,dateendeelvanuitdewortelsafkomstigglutaminezuur
hetxyleemvatalsaanvankelijketransportwegverlaatenlangsandere
wegengetransporteerdwordtnaardegroeiendeplantendelen.Een
hypothesewerdopgesteld,datdeeiwitsynthese injongeweefselsop
eenofanderewijzevoorlaatstgenoemdtransportaansprakelijkis.
Omdezetetoetsenenverderuittebouwenwerdhettransportvan
andereamino-zureneveneensonderzocht.
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Tweehiervan,ni. L-proline-(u)

14

Cenglycine-1- Czijn zg.eiwit

amino-zuren. Twee andere amino-zuren,a-amino-iso-boternunr-l- C
enY-aminoboterzuur-1- Czijndaarentegen zg.niet-eiwit aminozuren;zijwordenals zodanigniet ineiwitten ingebouwd.
Y-aminoboterzuur isechterwel eenbelangrijke,vannature inde
tomaat voorkomende verbinding in tegenstelling met a-amino-isoboterzuur.
De duurvan de opname-en-distributie-experimenten metgenoemde amino-zuren werd beperkt tot ca.60minuten,waarna van
bladeren,bladstelen en stengel deactiviteit werd bepaald,die
aanwezigwas inoplosbare en zg.onoplosbare vorm.
Uit de analyses bleek,dat alleen de onderzochte eiwit
amino-zuren glutaminezuur,glycine enproline bijvoorkeurnaarde
groeiende plantendelen vervoerd werden.De beide niet-eiwit aminozurenvertoonden echter eenander distributiepatroon, dat geheel
inovereenstemming wasmet een zuiverxyleemvaten transport.
Inhet algemeenbleken er correlatie's tebestaan tussen:
14
a.Het eiwitgehalte
itgehalte
enhet
enhet Cgehalte
Cgeh;
vanhet blad,indien een
eiwit amino-zuurwas opgenomen.
14/
b.Het eiwitgehalte vanhet blad endeverhouding eiwit- C/amino
zuur- 14
Cinhet bladna opname van eeneiwit amino-zuur.
c. De omvangvanhet transport van eeneiwit -ofniet -eiwit
amino-zuur naar de jonge plantendelen ende verhoudingvande
14
concentra' van C
concentratie
indebladsteel met die inde bijbehorende
blaadjes.
d. De concentratie van

14
Cafkomstig vanniet-eiwit amino-zuren in

eenblad endeverdampingssnelheid per eenheid van oppervlakte
vandat blad.
Eerder genoemde hypothese over derol van deeiwit stofwisseling bijdedistributie vanamino-zuren gedurende ennahun
transport door dehoutvaten,werd opgrond van deverkregenresultatenaanzienlijk uitgebreid. Dehoofdpunten zijns
1.Amino-zuren worden,indien zijinhetxyleemvat aanwezig zijn
getransporteerd inde richting vande centravan transpiratie.
2. Indien debetrokken amino-zuren zg.eiwit amino-zuren zijn,
worden zijgedurende dit houtvaten transport over degehele weglengte continue uit dehoutvaten geabsorbeerd doorhetaangrenzende xyleem parenchym.
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3.Hetabsorptiemechanismestaatinrelatiemetdeeiwitturnover
indiecellen.
4.Eenmaalinlevendweefselopgenomeneiwitamino-zuurwordtgetransporteerdvancellenmeteenlagere-naarcellenmeteen
hogerenetto-eiwitsynthesesnelheid.
Anderonderzoekwerdhetafgelopenjaarverrichtoverzg.
bladsteelexudaat,datishetbloedingssapdatuitdebladstelenvan
eentomatenplantverkregenkanwordenindiendeblaadjesverwijderd
zijn.Geblekenis,datdeamino-zuurconcentratie inhetexudaathoger
isnaarmate debladsteeljongeris.Deconcentratie'slopenbovendienparallelaandiewelkegevondenwordeninhetbijbehorendebladsap.Waarschijnlijkbevathetxyleemdataanhetwatertransport
deelneemtnogeenaantalelementenwaarvandedwarswandenweliswaar
verdwenenzijn,maarwaarintochnogcytoplasmavoorkomt (inovereenstemmingmetdedenkbeeldenvano.m.Preston(1952)enHylmo
(1953))-Dezexyleemelementenkunnendaardoorineenzeker metabolischevenwichtstaanmethetplasmavandeomringendecellen.
Hetnaaansnijdenvandebladstelenuittredendebloedingssapkan
zodoendeamino-zurenonttrekkenaandeomringendeweefsels.Het
mechanismevanditlateraalamino-zuurtransportzalwaarschijnlijk
lijkenopdatwatbetrokkenisbijdeovergangvanamino-zurenvan
wortelcellennaarwortelhoutvaten.
Dezeproefresultaten geven duseenaanwijzing,datlateraal
transportvanamino-zureninstengelenbladstelennietalleen
plaatsheeftvanuitdevatennaardeomringendecellen,dochookin
omgekeerderichting.
Projektno.18.Onderzoekoverhettransportvanassimilatenen
biocidenindeplant,m.b.v.YuccaflaccidaHaw.
(Dr.J.vanDie)
(insamenwerkingmetDr.P.M.L.Tammes,P.D.)
Hetisgebleken,dathetexudaat,datopgevangenkanworden
uitdebloeiwijzevanYuccaflaccida-nadatvanhetdistaleeinde
eenstukjeisafgesneden-alleeigenschappenheeftvaneenphloeem
exudaat.Hetbeziteenhoogdrogestofgehalte,waarvanca. 90fo
uitsaccharosebestaat.Hetgehalteaanmonosaccharideniszeer
laag.Deverhouding(K+)/(Ca++)iszeerhoogendepHis8.0-8.2.
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concentratie krn ca.0.0S Molairbedragen,hetgeen zeerhoogis.
Glutamine ishet hoofdbestanddeelvan deamino-zuurfractie.
Door devond regelmatig tevernieuwen kangedurende ca.
1maand uit debloeiwijze exudaat worden opgevangen,waarbij
bloedingssnelheder.ivan ongeveer 0.1-0.5ml.peruur optreden.
Inhet afgelopen jaar zijnuitvoerige analyses verricht.
14
Tevens ishet transport van Cvanuit eenbladnaderonderzocht.
Hierbij isgebleken dat het exudaat aanzienlijke hoeveelheden van
deze

Cbevatte,die gelokaliseerd was inde saccharose fractie.

Er isdus alle aanleiding toe teveronderstellen dathet exudaat
werkelijk representatief ismet actieffunctionnerendphloeem-sap.
Uit hot onderzoek isgebleken,dat er een dagelijkse
periodiciteit bestaat ir,zowelbloedingssnelheid als de concentratie
van de

Csaccharose inhet exudaat.Gedurende deurenvan de dag

isdebloedingssnelheid het hoogst ende saccharose concentratie het
laagst, torwij1gedurende denacht de situatie omgekeerd is.De
totale hoeveelheid assimilaten diepernacht met het bloedingssap
wordt afgegeven (volume x concentratie)is 'snachts en 'smorgens
aanzienlijk hoger "ruiindenamiddag.
Yucca flaccida is dushoogst waarschijnlijk eengoed
object voorr.aderonderzoek vanhet phloeem transport,zowel van
assimilaten alsvan toegediende biociden,waarvanmen phloeem
transport veronderstelt.Eenbruikbaar object voor dergelijk'biocidenoïiderzockbeecaat infeite nogniet.
Dij dit onderzoek ishet afgelopen jaarhulp ondervonden
vanProf,Dr.H.J.Venema (L.H.,Arboretum),die enige Yucca's ter
beschikking stolde envanDr.W.B.Deys (i.B.S.)bijdeanalyse van
enige macro- enmicro-elementenvanhet exudaat.
Een tweetal publikaties over dit onderwerp zal binnenkort
verschijnen.

IV.De invloed vankaliura-ionenop debeschadiging van deplant door
hoge keu'jpjoirt-co_roenJ-raties_._
££2J®]?!JLJ19-'._£r.^ ö invloed vankalium-ionenop debeschadiging vande
plant doorhoge keukenzout-concentraties. (Dr.I.de Haan)
Voorbaande proevenhebben aangetoond dat,bij aanwezigheid

-26van3gramNaCl (51,3m.molNaCl)perliterHoagland-oplossing,
verhogingvanhetkaliumgehaltevan2moltot+6m.molKClper
litereengroeiverbeterendeinvloedheeft.
DaardeschadelijkewerkingvandehogeNaCl-concentratie
aandewateronttrekkendewerkingvandezewordttoegeschreven,zou
degroeiverbeterende invloedvandeverhoogdeKCl-concentratieop
dehydratntieverhogendewerkingvanhetkaliumophetprotoplasma
kunnenberusten.
Daarlithiumdehydratatievanhetprotoplasmanogmeer
versterktdankaliumwerdnagegaanoftoevoegingvanLiClaande
voedingsoplossingeengroeiverbeteringveroorzaakt.
Erwerdeninhetafgelopenjaartweeproevengenomen.
Deeersteproefwerdbegonnenop4april '63.Doorruimtegebrek
moestnoo^zakelijkerwijsvaneenvrijdonkergedeeltevandekas
gebruikgemaaktworden.Hierdoorenmededoorhetvrijdonkere
voorjaarmisluktedezeproef.
Eentweedeproefwerdgenomenineenlichterekasvan24
julitot27augustus.Degroeivandeplantenwasweliswaarbeter
maarnognietoptimaal.
Hetresultaatvandezeproef(22)wordtinonderstaande
tabelweergegeven.DevoedingsoplossingwaseenHoaglandoplossing
waaraan3gramperliterNaClgecombineerdmettoenemendehoeveelhedenKClofLiClwerdentoegevoegd.
Gemiddeldenvanzesplanten.
Oplossingen

lengtein
cm.
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1.normaalzonderNaCl
:

2,

'

+51,3m.mol

3.

"

+ "

4.

"

5*

"

NaCl
+

4,5 "
+51,3m.mol
2,5 "
+51,3m.mol
6

KCl
NaCl+
LiCl
NaCl+
KCl

versgewicht

drooggewicht

467,4

57,5

11,7

97,5

64,4

9,4

14,7

114,0

94,7

12,8

13,5

136,5

109,1

13,1

12,3

117,3

80,9

10,6

13,1

'fodroge

stof

DeplantendieextraKClofLiClindeoplossingontvingenvertoondeneenbelangrijkegroeiverbeteringvergelekenbijde
plantenvanoplossing2dieditnietkregen.DeplantendieLiClin
devoedingsoplossing (4)ontvingenontwikkeldenzichgemiddeldnog
ietsbeterdandoplantendieextraKClkregen.
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Ditwijst erdus op dat deze verbetering niet aan een
specifieke werking vanhet kalium-ion toegeschreven moetworden,
maarwaarschijnlijk op dehydraterende werking vanhet Li-ion op
het protoplasmaberust.

V. Onderlinge beïnvloeding van spruit-,wortel-envruchtgroei.
Projekt no.2.Onderlinge beïnvloeding van spruit-,wortel- en _Y£uchtgroei. (Dr.Ir.H.C.M,de Stigter)
Evenals vorig jaar (zieverslag 1962), werd ook dit jaar
niet aan do entchlorose vankomkommer als zodaniggewerkt,ten
minsteniet indeeigenwàterkultuur-opstelling,maarwerd dezeopstelling gebruikt voor eenvoortgezet vergelijkend groeionderzoek
vangeënte meloen enkomkommer.De onder "Samenwerking met andere
instellingen"vermelde proef in samenwerking met Dr.Ir.L.Bravenboer
teNaaldwijk, omtrent de invloed van onderstamblad ophet optreden
vanentchlorose,verliep negatief,daarnergens entchlorose bleek
op tetreden»
Naast hetvergelijkend groeionderzoek van geënte meloen
enkomkommer op C.ficifolia,werd het effectnagegaan vaneenmeer
ofminder sterke ontbladering van de onderstam van meloen/Cucurbita
ficifolia ( M / F ) , inhetbizonder op dewortelgroei van de onderstam.
Debeïnvloeding van dewortelgroei vanM/F dooruitwendige toediening van stoffenwerd opkleine schaal voortgezet.
Tenslotte werd begonnenmet het anatomisch onderzoek van
Cucurbita-onderstammateriaal.

1-Groeivangeënte meloen enkomkommer met verschillende aantallen
enderstambladeren.
Naast deObjektenmeloen/C.ficifolia (M/F)enkomkommer/
C.ficifolia ( K / F ) , werd dit jaarin ditvargelijkend groeionderzoek
ook betrokken dekombinatie Cficifolia/c.ficifolia ( F / F ) , daar
hierbij eventueel eennog kleiner effect vanhet onderstamblad
verwacht zoukunnenworden danbijK/F,invergelijking totM/F,
reeds werd gevonden.Alle drie genoemde kombinaties,M/F,K/P en
F/F, werden inhet bezit gelaten van 1,2,4of8onderstambladeren.
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Lengte groeimetingenwerden verdicht,evsn-l.svers- endrooggewicht^bepalingenvan ent,onderstamblad enwortels bijde
beëindigingvan deproef.Debedoelingwas,ook zetmeel-en
andere bepalingen tedoen,maarwegens enkele onvolkomenheden in
deuitvoering van deproef isdit achterwege gelaten.Hoewel
kwantitatief deuitkomsten enigszins anderswarendan in 1962,
kan toch gezegd worden dat ze inkwalitatieve zinergeheel mee
overeenkwamen: terwijl bijM/F sterke positieve korrelaties optraden tussenhet aantal onderstambladeren endegroeivan ent en
wortels eneen sterkenegatieve korrelatie met het droge stof
gehalte van demeloen-ent (toe te schrijven aanverschillen in
zetmeel gehalte),warenbijK/F enF/F depositieve korrelaties
veelminder sterk endenegatieve korrelaties afwezig of zelfs omgeslagen in zwakpositief.

2. Ontbladering van.de onderstam bijM/F en F/F.
Tot dusverwerd als onderstamblad altijd aangehouden één
ofmeer vollediguitgegroeide bladeren,door eengrotere of
kleinere topvan de onderstamscheut teverwijderen.Dit jaaris
ineenaantal proevenhet effect nagegaan vanhet aanhouden van
eengrotere ofkleinere hoeveelheid vanhet jongere onderstamblad,
doorhet oudsteblad teverwijderen.Gelet werd op de groei van
de ent,de onderstamwortels endehergroei van de onderstamscheut.
Verwijdering vanalhet volgroeide onderstamblad leidde
bijM/F tot eentijdelijke stilstand vandewortelgroei;deze
stilstand duurde langernaarmate alleen het allerjongste blad
intr1.-'; gelatenwerd. Stilstand vandewortelgroei trad ookop
bijhet aanhouden vanéénvolgroeid blad bijeen overigens ophet
topje na ontbladerde onderstamscheut, terwijl de controleplanten
metuitsluitend éénvolgroeid onderstamblad dewortelgroei alleen
vertraagd werd.Eénvolgroeid onderstamblad met eenverder geheel
ontbladerde onderstamscheut waarvan bovendien ook noghet
uiterste topje werd verwijderd,gafeveneens alleeneen sterke
vertraging van dewortelgroei,diepasnaderhand overging in
stilstand, nl. tegen de tijd dat eenaantal zijscheutjes begon
uit tegroeien.Deze,enandere verschijnselen,moeten toegeschreven worden aan een ook vroeger reeds gevonden ontbreken van
at-aimilatentransport vanmeloen-ent naar onderstam,welke laatste
dus aangewezen is op eigen reserves enfotosynthese.
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Hierbijgaatdaneenconcurrentieoptradentussendewortels
enerzijdsenhetonvolgroeidebladanderzijds,waarbijhetgroeiendebladdesterkstepartijblijkt tezijn.
Eenenanderwordtbevestigd doorautoradiogrammenvanmet
Cbehandeldeplanten;wordtde

Ctoegediendaaneenbladvan

demeloen-ent,dangaandegevormdeassimilatennochnaarde
wortels,nochnaarhetonvolgroeidebladaandeoverigensont14
bladerdeonderstamscheut.Wordtde Cdaarentegentoegediendaan
eendaartoeaangehoudenvolgroeidonderstamblad,aaneenoverigens
ophetjongstebladnaontbladerdescheut,dangaandeassimilaten
inzeeroverwegendematenaarditsnelgroeiendebladeninveel
minderematenaardewortels.
Overeenkomstigdeverwachting,isdesituatiebijdeF/F
controlesgeheelverschillend.Hiervindtwèlassimilatentransport
plaatsvanentnaaronderstam.Dewortelgroeireageertdusniet
ofnauwelijksopdediversebehandelingenvanhetonderstamblad,
terwijleenzeersnellehergroeioptreedtingeheelontbladerde
onderstamscheuten,dooraanvoervanassimilatenuitdeent.
M/Fplanten,waarbijvanhetbeginafopééncotylnaalle
onderstambladwerdverwijderd,vertoondenaanvankelijkgeenof
zeerweinigwortelgroei % opeenbepaaldmomentechterbegoneen
sterkewortelvorming;hoofdzakelijkadventiefwortelsuithet
14
hypocotylvandeonderstam.Werd inditstadium Ctoegediend
aaneenbladvandemeloen-ent,danbleekuitradioautogrammen
datereenaanzienlijkassimilatentransportplaatsvondvanent
naaronderstam.Ditkomtovereenmethetreedsvroegergevonden
herstelvanM/Fplantenmetgeheelontbladerdeonderstam,waarbij
14
ook Ctransportwerdwaargenomenalshethersteleenmaalbegonnenwas.Hetisdusnogmaalsgebleken,datdetransportblokkeringinM/Fnietabsoluutis.
3-Beïnvloedingvandewortelgroei.
Pogingen,destengel-ofwortelgroeivanM/Fmetontbladerdeonderstam teverbeterendoortoedieningvanstoffen,
viabladofwortels,verliepentotdusvernegatief.Dit jaaris
geprobeerddewortelgroei testimulerendoortoedieningvaneen
water-extraktuitgehomogeniseerde onrijpeCucurbitazaden,al
dannietverdund (100$,10$of 1$),direktviadewortels,ofvia
dehollebladsteelvanhetweggesnedenonderstamblad.
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Beidewijzenvantoedieninggaveneennegatiefresultaatsdedoor
ontbladeringgeïnduceerdegroeistagnatiewerdnietopgeheven.V/el
blevendedirektmetzaad-extraktbehandeldewortelslangerin
taktdandesnelverslijmendeniet-behandeldewortels.
Waarnemingenaansmeer-preparatenvanwortelpuntenmet
stagnerendelengtegroeiwezenuitdatdekerndelingengewoon(?)
doorgaan.
4.Anatomischonderzoekt
DaardeM/Finkompatibiliteitsverschijnselenineerste
instantietotuitingkomeninhetphloeemvandeonderstam,is
hetvanbelang,gedetailleerdegegevensteverkrijgenomtrentde
toestandvanhetonderstamphloeemindeverschillendeentkombinaties (M/F, K/F, F/F)enonderverschillendeomstandigheden(meerofminderbladaandeonderstam).Metditwerkisin
ditverslagjaareenbegingemaakt.Aandehandvaneenserie
dwarscoupesdoordeonderstamwordtnagegaanwelkevaatbv.ndel(s)
waarschijnlijk demeestbelangwekkendegegevenszal(zullen)verschaffen,waarnavandezevaatbundel(s)radialelengtecoupes
wordengemaakt.Indeeersteplaatswordendematevanzeefvat
kollapsenvancallose-afzettingbekeken,maardaarnaastookde
relatievehoeveelheidphloeemencambiumtenopzichtevanb.v.
hethoutofhettotaledwarsoppervlakvandestam.
Alseerstevoorlopigresultaatkanreedswordenvermeld
datnaarmateM/Fmeeronderstambladheeft,erminderzeefvat
kollapsencallose-afzettingindeonderstamgevondenwordten
datK/Fmet één onderstamblad (K/F+1)dezeverschijnselenook
aanzienlijkmindervertoontdan M/F+1.

VI.Groeistoffysiologisch onderzoekbijhogereplanten.
Projektno.19.Deintracellulaire localisatievangroeistof.(Dr.H.Veen)
Inhetkadervanditprojektwordeneenaantalmicroautoradiografische techniekengetoetstophunbruikbaarheid.Het
transportvangroeistofvandeplaatsvantoedieningnaarhetweefsel,
waarhetzijnwerkinguitoefent,werdbestudeerdmetbehulpvande
14.
macro-autoradiografie.Hetonderzoekwordtuitgevoerdmet ^C-gemerkb
indolyl-azijnzuuren C-gibberellinezuur.
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Projektno.20.DeinvloedvanTIBAophetcalciumtransport.
(Dr.H.Veen)
Ditprojektwordtinnauwe samenwerkinguitgevoerdmet
Dr.R.V.RechenmannenDr.A.Ringoet (beidenvanEuratom,I.T.A.L.).
WanneerTIBA(tri-jood-benzoëzuur)opplantenwordtgesproeid,wordenverschijnselenwaargenomenwelkesterkdoendenken
aaneenverlaagdgroeistof-niveauindeplant.ZoveroorzaaktTIBA
eenremmingvandegroeivaninternodiën,eenverminderingvande
apicaledominantieenheefteenduidelijkeffectopdeabscissievan
knoppen*DaarstaattegenoverdatTIBAhettransportvancalciumin
deplantbevordert,eenfenomeenwatnietvangroeistoffenbekendis.
Hettransportvan Ca45
zalbestudeerdworden.
Naasteenaantalconventionele techniekenzoals;
macro-autoradiografie enactiviteitsmetingenmetbehulpvantelapparatuurzalookgebruikgemaaktwordenvanhalfgeleiders,welke
ontwikkeld zijndoorDr*Rechenmann.Metditzeergevoeligeinstrumentwordthettransportvandetracerdoordeplantopdirekte
wijzegevolgd.
Projektno. 21.Apicaledominantie.(Dr.H.Veen)
Inverbandmetditprojektvondeenuitvoerigliteratuuronderzoekplaatsenwerdeneenaantalvoorlopigeexperimentenverricht
metLensculinaris.
Hetaccentvanhetonderzoekvaltenerzijdsopgroeistoffen
vanhetindoltype,gibberellinenenkininen,anderzijdsopdebouwstenenvoordegroei,suikersenaminozuren.Devoortgangvandit
projektwordtechterverhinderddoorhetontbrekenvaneenphysiologischedonkerekamer,waarinhetmateriaalgeëtioleerdkanworden
opgekweekt,terwijleencontroleerbaarlichtregiemkanwordeningesteld.Tevensiseendergelijkeruimtenoodzakelijkvoorhetuitvoerenvanverschillendegroeistoftoetsen.
Hetligtnietindebedoelingin1964naderopditprojekt
integaan.

