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AFDELING PLANTENTEELT,hoofd ir.A.Sonneveld
1.Teelt enconserveringvanbieten;groenbemestingsgewassen,ir.W.A.P.Bakermans
Nadelaatste oorlogwerd opvrijgrote schaal onderzoekverricht naardefactorendiedebietengroei oponzelichte grondenbeperken.Momenteel beperktditonderzoekzichtotminofmeer toevallig door deomstandigheden optredende problemen.De.
grotehoeveelheid verkregengegevenswordt echter nogter afsluiting intensiefbewerkt,
waarbijookdenodige aandachtwordt besteed aandeliteratuur.Dezebewerkinglevert
inzichten op,diewellicht ookvoor andere gewassenvanbelangkunnenzijn.
Hetzelfde geldtvoordebewaring endehoudbaarheid vanvoederbieten.De bewerking
vandeopditgebied verkregengegevens isreedsbijnagereed enderesultaten zijn
samengevat ineenuitvoerig verslag.Ditverslagwordt ingedeeltengepubliceerd.De
betreffende publikatieswordenpersklaargemaakt.
Mede doorhetgebruikvanmeer enzwaardere machines komen ersteedsmeer klachten
overslechte structuur vanonze landbouwgronden.Naar aanleiding hiervanneemtdebelangstelling voorgroenbemesting indelaatste tijdweer toe.Hierbijzijnervele
vragenrondom dekeuze,de teelt enhet gebruikvandezegewassen gerezen.Degroenbemestingsgewassenworden opgrond hiervan inhet onderzoekprogramma opgenomen.Voorlopigzalditonderzoek eenoriënterend karakterdragen.
Proj. nr. 64 Onderzoek naar de factoren,dierendabele bietenverbouw oponzezandgrondenbeperken.
Proj. nr. 213 Bewaringvanvoederbieten.
Proj. nr,368 Teeltvan groenbemestingsgewassen.
2.Voedergewassen, ir.J.C.Bosman
Hetoptredenvan'Phytophthoraendehogekostenvandebestrijdingvandezeziekte
zijneenernstige belemmering geblekenbij,hetdoen ingangvindenvandeteeltvan
pootaardappelen alsstoppelgewas.Nudelaatste jaren steedsmeerrassenterbeschikkingzijngekomen,die voor Phytophthoramin ofmeerresistent zijn,wordthetonderzoek opbescheiden schaalvoortgezet omtezienhoedezerassen zichwat hunresistentie
tegen Phytophthora zowel alswathunopbrengst betreft,gedragenbijdeteelt alsstoppelgewas.Het isgebleken datonder deextremeweersomstandigheden vandelaatste jaren
het
indeherfst gewonnen pootgoed duidelijk,ensoms gunstig,fysiologisch kan
v
afwijkenvandat,geteeld inhetmeer normale seizoensgedeelte.Naar aanleidinghiervan
zaldeinvloed vandeuitwendige omstandigheden opdefysiologische toestand vanhet
geoogstepootgoed naderwordenbestudeerd.
Uitrecente literatuur isnaarvorengekomendatbijdezaadteelt vanklaversde
bestuiving inderegel niet debeperkende factorzouzijn,ookniet bijminder gunstige
weersomstandigheden.Wel zou'danopgrote schaal abortie,rotting envoortijdigekiemingvanhet zaad plaatsvinden,voordat kanworden geoogst.Bovendien ishetvermoeden
gerezen,datonvoldoendebestuivingvaneendeelderbloempjes inhethoofdje doorongunstigeweersomstandigheden totopgrotehoogte kanworden gecompenseerd doordatdan
bijeengroter deelvandelaterbloeiendebloempjes aanhethoofdjehetzaad uitgroeit
watniethet gevalzouzijnaisbijdéhet eerstbloeiende bloempjes debestuivingnormaalzouzijngeweest.Nagegaanzalwordenofdezewaarnemingen onder onzeklimaatsomstandighedenkunnenwordenbevestigd. Zo ja,danwordthet onderzoeknaardemogelijkhedenomdebestuiving tebevorderenminderurgent enzalmeer aandacht dienenteworden
besteed äanhetvoorkómenvanhetverlorengaanvanhet gevormdezaad.

- 2Proj. nr.292 De teeltvan aardappelen alsstoppelgewas.
Proj. nr.357 De teeltvanvoedergewassen.
Proj.nr.J>6l Zaadzetting bijrodeklaver.
5.Ontwikkeling enactiviteitvanhetwortelstelsel,dr.R.Brouwer
Uithet totnutoeverrichte onderzoek isnaarvorengekomendatdeboven-en
ondergrondse delenvandeplant eenzeer sterkewederzijdse invloed opelkaaruitoefenen.Voor depraktische plantenteelt ishethierbijvooral vanbelang,datde
omstandigheden inhetwortelmilieueengrote invloed blijkenuit teoefenenopde
omvang endesamenstellingvan debovengrondse delen enopdewijzewaarop de asslmilatenniet alleen over de onder-enbovengrondse delen,maar ookover elkder
bovengrondse delen afzonderlijkwordenverdeeld. Bovendien zijn aanwijzingenverkregendatdereactiesbijverschillende plahtesoor-tenuiteenlopen..Hetwordt
daaromvanbelang geacht dathetonderzoek naar dereactie opverschillendeomstandigheden1-nhetwortelmilieu intensiefwordtvoortgezet endateenaantal
plantesoorten inhet onderzoekwordtbetrokken.Gshooptwordt opdenduureen
verklaring tekunnengevenvoordeeffectenvandiverse cultuurmaatregelen bij
uiteenlopendeplantesoorten enookaandeze cultuurmaatregelen meerrichtingte
kunnengeven.
Proj. nr.359 Onderzoekbetreffende deontwikkeling endeactiviteitvanhet
wortelstelsel.
4.Klaver,ir.G.C.Ennik
Ondanks intensief onderzoek inde afgelopen jaren ishetnog slechtsonvollediggeluktdefactorenaantegevenwaardoorhetklavergehaltevankunstweiden
envannieuw blijvend grasland inzeerveelgevallen tewensenoverlaat.Wel
bleekhettotopzekerehoogtemogelijk om aantegevenwaaropdientteworden
gelet omniet aldirect nadeinzaai eenteleurstellend resultaat teverkrijgen.
Toch ishetvanbelanghet onderzoekvoort tezetten,enerzijds omdat deklaver
inhet grasland steedsmeer indebelangstelling komt testaan inverband metde
chemische samenstellingvanhet gewas endeinvloed daarvanopdegezondheid van
hetvee,anderzijds omdat hetbijheteventueel overgaan opmeermodernebedrijfssystemenmogelijk isdat opgroter schaal nieuw grasland zalworden ingezaaid dan
nuhetgeval is.Hetprobleem vandeverdwijnende klaver injong grasland"word't
daarmeevannogmeerbetekenis.
Twee facettenvanhet onderzoek zullenindekomendetijd vooral indeaandacht staan.Dit isindeeerste plaatshet stimulerende effect,'datregelmatig
bijdeklaver iswaargenomen vangrondontsmettingmethet nematocideDD.Erzijn
aanwijzingenverkregen dat ditnietalleenofzelfs in 'tgeheel niethetgevolg
isvanhet dodenvanvoorklaver schadelijke nematode«. Daarnaastbelooftde
bestuderingvanhet probleem onder geconditioneerde omstandigheden enmetbehulp
vantheoretische beschouwingen everdeconcurrentie tussenverschillendeplantesoortenmeer inzicht teverschaffen inde invloed vanverschillende factorendan
detotnugevolgdemethodemetbehulpvanveldproeven.
Proj. nr.220 Onderzoeknaar deoorzakenvan onvoldoende ontwikkeling vanklavers.
(Cl1657, IBS158t/m 162,164,166en391)
5.Fysiologisch onderzoek aanaardappelpootgoed, Mej. ir.N.Krijthe
Deopbrengst van aardappelenwordtmedebeïnvloed doordekwaliteitvan
het pootgoed op.hetmomentvanpoten.Dezekwaliteit heeft drie verschillende
aspecten.Twee daarvankunnendoordegebruiker meer ofminder goedwordenbeoordeeld: degezondheidstoestand (certificaat vandekeuringsdienst)ende
.kiemingstoestand.Nietzondermeer tebeoordelen isde inwendigeoffysiologische
toestand vandepoters.Deze fysiologische toestand wordtbeïnvloed doorvelerlei
omstandigheden zoalsdebewaring indewinter,hettransport e.d.Verder isgebleken
datpootgoed vanverschillende herkomstbijgelijkebehandeling nade oogsttoch
uiteenlopende fysiologische toestandenkanvertonen.
Deverschilleninfysiologischetoestand zijnuiterlijk aandeknollenniet
tezienenkomen eerst aanhetlichtwanneerhetpootgoed wordt gebruikt.Door

devoorgeschiedenis vandiverse partijenpootgoed globaal nategaankondenbijeen
vroeger onderzoek deoorzakenvandezeverschillen nietwordenopgespoord. Erwordt
daarom eenonderzoek opgezetwaarbijsystemisch één factorwordt gevarieerd endeanderenzogoed mogelijk constantworden gehoudenomlangs dezeweg deinvloed vanverschillende factoren afzonderlijk tekunnen opsporen endebelangrijkste tekunnen
aanwijzen. Indeeerstvolgende jarenzalvooral aandevolgende factoren aandacht
worden besteed: a.debewaringvóórhetplantenvandeknollen,waaruithetpootgoed
zal groeien,b.deplantmaatregelen, c.debemesting end.hetklimaat.
Proj. nr.367 Deinvloed vandevoorgeschiedenis opdekiemkrachtvanpootgoed enop
dehoedanigheid vandeeruit groeiendeplanten,
6. Zaadwinning eninzaaivanweideplanten; Vleésprodukt.ieopintensief geëxploiteerd grasland,'ir.A.Sonneveld
De inzaaivangrasland ende invloed vande cultuurmaatregelen enhetgraslandgebruikopdeontwikkeling enhetgedragvanhet jongegrasland blijvennogsteedsde
aandacht vragen.Bijde invoeringvanmodernerebedrijfssystemenzullendezeproblemen
wellichtvannogmeerbelangkunnenworden.De inzaaivangrasland zoudanminderrekeningbehoeven tehoudenmetdeeisendiedebeweiding steltenerzoumeer aandacht
kunnenwordenbesteed aandebruto-opbrengsten enaanhetgeen deplantenveredelinghiertoezoukunnenbijdragen.Bestuderingvananderemengselsamenstellingen envandeinvloed van anderegebruikswijzen ophetgedragvande jongegrasmatzoudannodigkunnen
zijn.
Deneigingommeervleestegaanproduceren inplaatsvanmeermelkneemtnogsteeds
toe.Hoewel krachtvoeder enbouwlandprodukten hierbijeengroterol spelen,blijfthet
gewenst degroeivanhetvee nategaan ophet grasland. Omdatvoldoende rentabiliteit
peroppervlakte-eenheid zalmoetenwordenverkregenzalhethierbijvanbelangzijn
vooral dereacties tebestuderen opgrasland datzwaarwordtbemest enintensiefwordt
gebruikt.
Ookishetvanbelangnategaanofdedierenevengoed ofzelfsbetergroeien
wanneer het gras ingemaaide toestand wordtverstrekt (b.v. ineenopenloopstal)dan
wanneerhet gewasdoorhetveezelfophetgrasland wordt opgenomen.Wanneer hetgewas
ingemaaide toestand wordtverstrektzullendeverliezenaangras inelkgeval geringer
zijn.
Proj. nr.245 Onderzoek naardewaardevoorverschillende gebruikswijzen indepraktijkvan typen enselecties. (Graciv 51-4, 51-5en51-7,IBS24l)
Proj. nr,348 Veldonderzoek betreffende de aanlegvangrasland. (Interprov. series
500en501,Cl2388)
Proj. nr.350 Stengelvorming en-zaadzettingbijgrassen.
Proj. nr.358 De invloed vanbemesting enbeweidingsmethode opdegroeiendeslachtkwaliteit vanhetweidende vee. (IBS169,205,422,U25)
II AFDELING ONKRUIPBESTRIJDING,hoofd'dr.ir.W.vanderZweep
1.Tuinbouw,dr.ir.J.L.P. vanOorschot enD.vanStâalduine
Inverschillende takkenvande tuinbouw wordt -vooral bijdetuinbouwproefstations-dooronkruidspecialisten onderzoekverricht overpraktischeproblemenbijde
onkruidbestrijding.Door regelmatigebesprekingen binnendeSubgroepTuinbouw vande
Werkgroep OnkruidbestrijdingT.H.0.blijvendeonderzoekingenbij,deverschillende
teeltenvoortdurend opelkaar afgestemd.Debindingwordtbevorderd door de.detachering
bijhet I.B.S.vandeheerD.vanStaalduinedoor deWerkgroep OnkruidbestrljdingT.N.0.
Voorhet eigenonderzoekmoet inverband met deveelheid van teelten indetuinbouw eenkeusgemaaktwordenuitdebelangrijksteproblemen.Deonkruidbestrljding in
aardbeien neemthierbijeenbelangrijke plaats in.Indegroenteteelt wordt speciaal
aandacht besteed aande invloed vandegrondsoort opdewérkingvanenkeleonkruidbestrijdingsmiddelen.Vandekortelings ontwikkeldeherbicidenwordendegebruiksmogelijkhedenindetuinbouw beoordeeld enuitgewerkt.
Bijdechemische onkruidbestrljding indetuinbouw nemen degroeistoffenslechts
eengeringeplaats in,terwijlkiemingsremmersenstofwissellngsremmers daarentegenvan
groot belang zijn.Verschillende middelenworden ombepaalderedenenvóór deopkomst
vanhetgewas toegepast.Ditkaninsommige gevallen totschade aanhetgewasleiden.
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Het isdaaromnoodzakelijkomde invloed vandezemiddelen ophetkiemende gewasna
tegaanonderbepaalde constante omstandigheden inklimaatcellen enkassen.Ookbestuderingvanderelatieve gevoeligheid vangewassen enonkruiden ishierbijvanbelang. Onderzoek indezerichting kanookmeer inzichtverschaffen over deremming
vanbepaalde fysiologische processen doorverschillendemiddelen.
Proj. nr. 323 Onkruldbestrijding indetuinbouw.
1.3 Invloed vanchemischemiddelen opdegroei,dr.ir,J.L.P. vanOorschot,dr.ir.
W.vander Zweep
Voorhet gebruikvanherbiciden indepraktijkwordt zeerveelmoeitegedaan
omdoormiddel vanveldproevendetoepassingstechniek zonauwkeurigmogelijkte
omschrijven. Aaneendiepergaande bestudering vandewerkingvandestoffenop
gewasenonkruid envande factorendiehier invloed opuitoefenenwordtbetrekkelijkweinig aandacht besteed,hoewel talvanproblemen slechtsdoor eenmeer
fundamenteel gericht onderzoek opgelost kunnenworden.Enkelevandezeproblemen
kunnenhier genoemdworden.
Eendiepgaandebestuderingvandepenetratie enhetvervoervanbestrijdingsmiddelen inoverblijvende onkruiden alskleinhoefblad enlidrus zal ongetwijfeld
meer inzicht opleveren inde totnu toevaakongunstige ervaringen bijdebestrijdingvandezeplanten;mogelijkhedenvoordoeltreffenderbestrijdingkunnen
aandehandvanditonderzoek aangegevenworden.
Viabeter inzicht inde activiteit vanherbiciden indedampfase zalde
toepassingsmogelijkheid vandezeProdukten scherper omschrevenworden enkunnen
schadegevallen, zoalsmet chloor-IPC invlas enblauwmaanzaad zijnopgetreden,
worden tegengegaan.
.
Eendegelijker bestudering vandeInvloed vanherbiciden opdegroeivan
plantenenvande invloed vanklimaatsfactoren opdezewerking isgerechtvaardigd,
aangezienuitditonderzoek eenbeter inzichtmagwordenverwacht inbijde
praktijktoepassingen-vandezemiddelen gedanewaarnemingen alsonvoldoendeonkruiddodende werking,gewasremming engewasstimulering.Verbeterde toepassingstechnieken kunnenuit ditonderzoekvoortvloeien.
Proj. nr.365Laboratoriumonderzoek over de invloed van chemischemiddelen op
degroei.
2.Watergangen,onbeteélde terreinen engrondbewerklng,dr.H.G.vanderWeij•
Bijdebestrijding vanonkruiden inenlangswatergangen enoponbeteélde
terreinenbestaat eengrotebehoefte aanvereenvoudiging enverbeteringvantot
nutoegevolgdemethoden.Voor hetgehele gebied geldt alsprobleemhetvaakontbrekenvaneconomische,doeltreffendeen/of inmeer opzichtenveilige onkruidbestrijdingsmethoden.Dedoor eentoenemende verhogingvande arbeidslonen sterker
wordendeneiging chemische Produkteninteschakelenbijookdezevormenvanonkruldbestrijding,wordtnog onvoldoende gedektdoor onderzoekervaringen. Hierdoor
komtmen erindepraktijk toedeonkruiden oponverantwoordewijzemet chemische
middelen tegaanbestrijden.
Onderzoek opditgebied hoortbijtedragen tothetopde juistewijzeinzettenvanchemische Produkten,doormedebepalend tezijnvoor -äebeoordeling
der aandetoepassing verbondenveelzijdige consequenties envoorde advisering
doordaartoebevoegde instanties.
•
Binnenhetkadervaneenwerkgroep "Grondbewerklng"wordtdoor eenaantal
onderzoekers vanverschillende instituten onderzoek verricht.Hetdoelhiervan
istekomentoteenrationeler endoelmatiger grondbewerklng.Het aandeelvan
het I.B.S.betreft debestuderingvande invloed van grondbewerkingsmaatregelen
opdeonkruidflora,mede inverband met chemische bestrijding, enophetgedrag
vanonkrüidzaden.
Proj. nr. 36^Onkruidbestrijdinginenlangswatergangen enoponbeteéldeterreinen.
Proj. nr.353Grondbewerklng enonkruldbestrijding.

3.Akker- enweidegewassen,Biologie enecologievanonkruiden,-dr.ir.W.vanderZweepen
R.Sijtsma
''
*
••
Ook inde akker- enweidebouw blijftbehoefte bestaan aandoeltreffende envoorhet
gewasgeennadelige gevolgenmet zichmeebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen.Ondanks deontplooiingvande chemische onkruidbestrljding Isdepraktijk opditgebied nog
nietbevredigd.Ditkomt doorverschillende omstandigheden,waarvan erenkele genoemd
kunnenworden.
Bijdeonkruidbestrijding ingranennemendeklachten overDNOChand overhandtoe.
Degiftigheid ende toepassingstechniek vanhetmiddelmakendeomgang ermeemoeilijk,
terwijl daarnaast eenaantal onkruiden slechtbestreden7wordt.Nieuwe Produkten,meest
opgroeistofbasls,wordengeïntroduceerd,dochvoor,onze Nederlandse omstandigheden Is
erbehoefte aanmeerkennis overdegevoeligheid vanverschillende granenenonkruiden
voor dezeProdukten.
De introductievannieuwe teelten ismeest slechtsmogelijk,wanneer deonkruidbestrijdingvolkomen istemechaniseren ofchemischkanwordenverricht.Speciaalbijde
voor onsland jongegraszaadteelt bestaannogverschillende problemen,verbonden aande
bestrijding vangrasachtige- endicotyleonkruiden.
Ineenaantal gewassen,zoalsbietenenblauwmaanzaad, ishetnognietgeluktde
onkruidbestrijdingmet chemischemiddelen tevereenvoudigen.
Indeweidebouw zijndemeeste onkruidbestrijdingsproblemenopgelost,alblijft
voordebestrijding vanlidrusenenkele andereonkruiden debehoefte bestaan aaneen
eenvoudiger bestrijding.
Invele gevallenzijndekostenvanchemische ofandere bestrijding van onkruiden
nog tehoogenblijft dedrangbestaangangbaremethoden tevervangen doorgoedkopere.
Ditmaakthetnoodzakelijk nieuwemiddelen Inverschillende gewassen tebestuderen.
Bijhetbiologisch enecologisch onderzoekvanonkruidenwordt speciaal studiegemaakt vandebijoverblijvende onkruidenvoorkomende groeistadiums,ommeer inzichtte
krijgen inbijdezeplanten optredenderesistenties tegenonkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr.363Onkruidbestrijding inakker-enweidegewassen.
Proj. nr,283Onderzoek over debiologie enecologievanonkruiden.
III. AFDELINGFYSIOLOGIEENECOLOGIE,hoofd dr.W.H.vanDobben
1.Fysiologie vandegewassen,dr.Th.Alberda
BijhetonderzoeknaardeInvloed vankllmaatsfactorenopdevoornaamste graslandplanten,worden deze zovolledigmogelijk onderzocht.Naast degroei (gewichtstoename,
lengtegroei)wordt ookaandachtbesteed aandeontwikkeling (uitstoellng,bloei)enaan
de chemische samenstelling (voornamelijkaanoplosbare koolhydraten enorganische enanorganischestikstofverbindingen).
Het onderzoek dathetbestuderenvandeafzonderlijkekllmaatsfactorenbetreft,
wordtuitgevoerd inhet fytotron.Dezeuitkomstenwordengetoetst aanveranderingen in
ontwikkeling enchemische samenstelling,zoals die ondernatuurlijke omstandighedengedurendehet seizoenoptreden.
Deonderwerpen,diemomenteel speciaal deaandacht vragen,zijn:
a.deinvloed vandetemperatuur opontwikkeling endroge-stofproduktie
b. deinvloed vanverschillen instikstofvoeding opde chemische samenstelling
c.de invloed vandedoseringvandelichtenergie opchlorofylgehalte enproduktie
d.hetverkrijgenvaneenzogrootmogelijkegrasproduktiedoorervoor tezorgendat
delichtabsorptie,dewatervoorziening endebemesting zogoed mogelijkzijn.
Ditlaatsteonderzoekwordtmogelijk gemaakt doordesteunvandeStikstofmeststoffenindustrie,verleend viadeCommissievanBijstand inzakeStikstofonderzoek
A.W.-T.N.O.
Hetonderzoek isinéénproject ondergebracht:
Proj.nr.1^9Onderzoeknaar factoren,diedegrasproduktie beïnvloeden.
2. Aardappelen,drs.K.B.A.Bodlaender
De ontwikkelingvande aardappelwordtbestudeerd metbehulpvanfysiologische,
chemische enmorfologische methoden.'Hierbijwordt tevens deInvloed vanverschillende
factoren (zoalsklimaat,plantdichtheid,stikstofvoorziening, groei- énremstoffen)op
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instituten,o.m.het P.A.W.,hetI.P.O.enhet I.V.R.0.
De ontwikkeling vandeverschillende organen afzonderlijk enhun onderlinge
verhoudingenwordenonderzocht (proj, 328A ) .
De invloed.vanverschillende klimaatsfactoren (temperatuur,daglengte,lichtsterkte)zalbijeenaantalrassenbestudeerd worden.Kennis aangaande dereactie
vanverschillenderassenzalbijkruisings-enselectiewerk tepaskunnenkomen.
Bijhetonderzoekbetreffende deinvloed vanklimaatsfactoren zal geletwordenop
de interactievanverschillende factoren.Tevenswordtnagegaan, inhoeverre bij
denormalegroeivande aardappel inonsland dedaglengte eenrol speelt(Proj,228 B),
Voortswordt getracht -insamenwerking met deheer Lugt -doorwas optewekkendoor inwerkingvanklimaatsfactoren ofgroei-enremstoffen (proj. 328B ) .
Erwordt onderzochtwelke factorenbijeengroteplantdichtheid beperkend zijn
voor hetverkrijgenvaneenmaximale knolopbrengst inkgper eenheid vanoppervlakte.
Inhetonderzoek zuilen debemestingstoestand (N-gift),deondergrondse enbovengrondseruimte endelichtsterkte betrokkenworden (proj. 328C).
De stikstofhuishouding wordt inverband met deontwikkelingstadiums vande
aardappelplant onderzocht.Hierbijwordt gelet opdeverdelingvande stikstof
over deverschillende organen.Het effectvanlate stikstofgiftenwordt bestudeerd
(proj. 328D ) .
Uitvirologisch onderzoek isgebleken,dat inoudebladeren geenvirusvermeerdering plaatsvindt endat dejonge spruitengevaarlijk zijnvoor devirusverbreiding.
Derhalvewordt degroeivanbladeren enspruitenbestudeerd engetracht bijhet
telenvanpootaardappelen degroeivandeze spruiten teonderdrukken doorhetgewas
metremstoffen tebespuiten (proj. 328E ) .
Proj. nr,328Fysiologisch onderzoekbijaardappelen.
A.De ontwikkeling derverschillende organenenhun onderlinge
samenhang
B.De invloed vanhetklimaat opdegroeivande aardappelplant
C.Beperkende factorenbijgrote plantdichtheid
D.De stikstofhuishouding vande aardappel
E. Groeivanbladeren enspruiten enremmingvanspruitgroeli.v.m.
devirusverbreiding
3en"f
a.Reactievangranenenzaadteeltgewassen opklimaatsfactoren
b.De stikstofhuishouding vandezegewassen,dr.W.H.vanDobben enir.Th.A.Hartman
Hetklimaatsonderzoek omvat de invloed vantemperatuur,licht enneerslagop
groei enontwikkelingvangewassen.
Hierbijkomen fotoperiodicitelt,vernalisatie,hitte enregenschade ende
invloedvandetemperatuur opgroeienuiteindelijke afmetingenvanplantenaan
deorde.
Aansluitend bijhetklimaatsonderzoek wordt aandachtbesteed aandeverdeling
vanstofover deorganenvandeplant.
Bij proj. 339:Cultuurmethodenbijgranen isookhet concurrentieonderzoek
vandr.DeWitondergebracht.
Hetproefveldwerkmet stikstofbemesting isgericht opdelate,aanvullende
giften,diespeciaal opverdrogende grondenbijrogge engerst eenhoogrendement geven. Ookkunstmatige beregening ishierbijbetrokken.
Hetwerkprogrammetgranenomvateendeelvanhet10-jarenplanvanhetNed.
Graan Centrum enwordtdoor deze stichtingfinancieel gesteund.
Hetlaboratoriumonderzoek over destikstofhuishouding vangewassenwordtgesteund viadeCommissie vanBijstand inzakeStikstofonderzoek-T.N.0.
Enkele kleinere onderzoekingen over de invloed vanklimaatsfactorenworden
gesteund doorde P.S.C. (temperatuursinvloedenbijerwten),deStichtingOliehoudende Zaden (hitte-enregenschade bijmaanzaad)enhet Instituut voorGraanMeel- enBrood-T.N.0. (afrijpingvan tarwe).
Betreffende hetvegetatiefhoudenvanroggebestaat eensamenwerkingmethet
Instituut voor deVeredeling vanLandbouwgewassen.
Erwordt enigemedewerking verleend aanhet C.P.0.betreffendehetonderzoek
overdestimulerendewerkingvanDNOC.
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A.Stro-stevigheid enopbrengst inverband met de stikstofvoeding
B. Deverdelingvan stof over deorganenvan deplant
C.De invloed vande temperatuur,opgroei en ontwikkeling
1.De koudebehoefte (vernalisatie),
2.De invloed vande temperatuur opde snelheid van groeien deuiteindelijkbereikte afmetingen
3.Dehitteschade
.
D. De invloed vanhet licht
1.De daglengte (fotoperiodiciteit)
2. De lichtkleur
E. De regenschade
F.Hetvegetatiefhoudenvanrogge r
• - • . . ,
G.De afrijpingvan granen
Proj. nr.•339 Cultuurmethodenbijgranen
A.Rijenafstand en cohcurrentieproeven
B. Stikstofaanwendingsproevenbijgranen
5.Waterhuishoudingvangewassen,drs.G.F.Makkink
,Hetberekenenvan hetwaterverbruik van gewassen tevelde isvoor delandbouw,de
cultuurtechniek:endewaterbouw vanbelang.Dank zij het.lysimeteronderzoekenhetwerk
van deCommissie voorVerdampingsonderzoëkkon eenberekeningswijze ontwikkeld worden
dievoor de praktijkbruikbaar is.Hierin komengewasgrootheden voor die slechtsvoor een
deel aandeliteratuur kunnenwordenontleend. Onder project nr.360zullen enigeonderzoekingenwordenbegonnen resp. voortgezet omdeze grootheden eens vooralteb'epalen.
De efficiëntie vanhetwaterverbruik door deplant is,wanneer alleenhet lichtbeperkende factor is,constant.Bij gras, dat eenreeks opbrengsten inhetzelfde seizoen
levert, isgebleken (proj. 360)dat ditniet het geval is. De oorzaakmoet echter naar
allewaarschijnlijkheid inde ontwikkelingsfysiologie vanhet graswordengezocht.
De produktie bijwatergebrek is inhet algemeen evenredig aandehoeveelheid beschikbaarwater.Hierbijdoen zich echter enigevragenvoor over deefficiëntievan ditwaterverbruik tegenover de efficiëntie van de fotosynthese,dievoor depraktijk,inhet bijzonder voor degewassen- enrassenkeuze,vanbelang zijn.Daarom is eennieuw projectbegonnen omhetwaterverbruik alsverschijnsel zo gedetailleerd mogelijk teontledenparallel met deproduktie.
De onderzoeker heeft zitting lhdeVJerkgroepLysimeters T.N.O. (Techn. secr.), sectie
IICommissie Zoetwatervoorziening Gelderland,.WerkcommisslevoorVerdampingsonderzoëk,
ContactgroepLandbouwmeteorologie.
Proj. nr. 4-1Lysimeteronderzoekafgesloten.
Proj, nr.360Waterverbruik van gewassen.
Proj. nr.369Droogteresistentie van gewassen.

..'.

6.Theoretische plantenteeltkunde, dr.ir. C.T. deWit
Bijhet oplossenvan teeltproblemen ishet in sommige gevallenmogelijk praktisch
georiënteerde,theoretische beschouwingen tegevendiebestaande ervaring enexperimentele gegevens samenvatten en alsleidraad kunnen dienenbijhet vaststellen van teeltmaatregelên enhet doenvan onderzoek.
Erwordt veel aandacht besteed aan een onderzoek betreffende concurrentie enstandruimtebinnen eenpopulatie ende invloeden daarvanop de groei.
Experimenten hierover wordenuitgevoerd tezamenmet dr.Van Dobben (proj. 339).Met
dr. Dijkshoornwordt gewerkt aan concurrentieverschijnselenbijde opnamevan ionen•
(proj. 270).
. ,...
Ookwordt nogalwat tijd besteed aande apparatuurvoor hetmetenvan de fotosynthese
vanplanten.
Proj. nr. 351 Onderzoek naar hetverband tussen transpiratie enproduktievanlandbouwgewassen.
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MetdevanJulianS.Huxley afkomstige term "allometrie"bedoeltmendeverhoudingvanonderdeel tot geheel gedurende deontwikkeling vaneenorganisme.In
deze ontwikkeling treden fasenop,voorwelke fasenkarakteristiek is,datbinnen
éénzelfde fasede toe-ofafname ingewichtvanelkonderdeel (orgaanstelsel.of
stof)t.o.v.hetgeheel (ofander onderdeel)constant is.Hierdoor ontstaat een
diagram, datzoveelrechtelijnstukkenvertoont alserontwikkelingsfasen invoorkomen. Zo'n "distributiediagram", zoals deontdekkerVandeSandeBakhuyzenhet
noemde (omdathet deverdeling vandegeassimileerde stofsymboliseert), isreeds
bijaardappelen,bieten,tarwe,rund,rat,muis,mens,krab enz.aangetoond. Het
geeft aanleidingtotoverwegingen,dieeendieper doordringen indeoorzakenvan
deontwikkeling mogelijkmaken enduseenbeter inzicht indeopbouw vandeeindoogst (ofmelkgift b.v.)verschaffen (proj.3^1 A ) .
Speciaal t.a.v.ditonderwerpwordt ookveel gebruik gemaaktvangegevensvan
andere onderzoekers,dikwijls indevormvaneen samenwerking.
Nog afzonderlijkwordtbestudeerd,hoehetmilieu (vnl.daglengte,temperatuur oftoegediende stoffen -ook "groeistoffen")ophet organisme inwerkt,het
antagonisme tussenbloem enknolbeïnvloedt enhetontwikkelingsritme bijdeorgaanvorming zichtoedraagt (proj.3^1 B).
DeStichting Nederlands Graan-CentrumomvatookdeWerkgroepKouderesistentie,
waarindrs.Wittenrood zittingheeft enwaarvanhetprogrammauitgebreid istot
klimaatsresistentie,d.w.z.de studie derproduktiefactoren t.o.v.hetklimaat.
Degegevensvandeopinternationale schaal genomenzaaitijdenproeven zullenworden
geanalyseerd (proj.3^1CenD ) .
Proj,nr.3^1Ontwikkelingsfysiologie.
A.Deverhouding tussendeorganen inopeenvolgendeontwikkelingsstadiums (allometrie)
B. Fysiologie vandebloem-enknolvorming,vnl.met topinamboer
C.Kouderesistentie bijgranen
D. Gegevensvandeinternationale zaaitijdenproevenvandeStichting
Nederlands Graan-Centrum
IV AFDELINGSCHEIKUNDE,hoofd dr.W.B.Deijs
a.Werkzaamhedenvoor andere afdelingen ensamenwerkingmet andere instellingen
Voorlichting vanchemische aard,dr.W.B.Deijs enMej.ir. C.L.Harberts
Door.onderzoekers vanandere afdelingenvanhet I.B.S.alsmede dooronderzoekersvanhet P.A.W.envanhet I.B.V.L. wordenvantijd tot tijd scheikundig
onderzoek envoorlichting overbijzondere vraagstukken gevraagd. Hiervoormoet
geruime tijd vande scheikundigenbeschikbaar zijn.
Routine-onderzoek, inclusief samenwerking hiervoormet andere,ookbuitenlandse
laboratoria,Mej.ir.C.L,Harberts
Hetaantalroutinebepalingen,datvoorheteigenwerkendatvan P.A.W.en
I.B.V.L, jaarlijkskanwordenverricht,bedraagt ca.U5.OOO.Door eenregelmatige
uitwisselingvanmonstersmet diverse andere,ookbuitenlandse laboratoriawordt
medegewerkt aandevaststellingvan juistemethoden envoorschriftenvoorde
analysevangewassen.Allerleibepalingen,zelfs deeenvoudig lijkenderoutinebepalingen,vereisen steeds eennauwgezette controle.Ditbetreft ookdevoorbehandelingvanmonsters.Het opsporenvan arbeidsbesparende of -vereenvoudigende
apparatuur krijgt eveneensaandacht.
b. Speciale onderzoekingen
1 en k
Sporenelementen, dr.W.B.Deijs enir.J. Hartmans
Debetekenisvansporenelementenvoordegezondheid vanrundveewordtbestudeerd.Daartoewordenverschillende ruwvoedermiddeien,grond (kobalt),bloed,
mest enzonodig ookurine enmelkonderzocht opsporenelementen enmacro-elementen.
Onderdétenvanditonderzoekwordenverricht insamenwerkingmethet Instituut
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Akker- enWeidebouw enmet prof.E.Brouwer teWageningen. Speciale aandachtwordt'
besteed aankopergebrekbijrunderen.Gezochtwordt naar éénofmeer factoreninhet
voer,diedekoperhuishoudingvanhet dierbeïnviöédefc Mogelijk zijndeze factoren
vanorganische aard.Ookkandekoperhuishouding vanhetdierbeïnvloed wordendoor
anorganische bestanddelenvanhetvoer endoor deverhouding,waarindeze inhetvoer
voorkomen.Demogelijke interactie tussen sporenelementen onderlingwordtnietuithet
oogverloren.Nagegaanwordt inwelkevormhetkoperviademesthetlichaamverlaat.
Ir. Hartmansbestudeert ookindepraktijk opverschillende bedrijvendematevan
optredenvankopergebrekbijrunderen.Hierbijwordt getrachtnategaanvanwelke
factorendeverschillen indekoperhuishouding derdierenopdiversebedrijvenafhankelijk zijn.Dit onderzoek vindtvoornamelijk plaatsopdeveen-,zand- enkleigronden
vanFriesland insamenwerkingmethet ProvinciaalOnderzoekcentrumvoor deLandbouw
inFriesland.
Proj. nr.14-2Onderzoekbetreffende.kobalt,mangaaneneventuele andere sporenelementen
inverband metklachtenbij.rundvee.
Proj. nr.224Onderzoek naarde samenstellingvangras inverband,methet optredenvan
weidediarrhoe (kopergebrek)bijrundvee.
Proj. nr.356Onderzoeknaardeoorzakenvanhetoptredenvankopergebrek (weidediarrhoe)
inFriesland.
2. Opnamevanmineralevoedingsstoffen doorweideplanten,dr.W.Dijkshoorn
Doormiddelvanpotproeven enwatercultures wordt deopnamevanverschillendevoedingsstoffenuitdegroepdermacro-endiedermicro-elementen doorwéïdeplantenbestudeerd. Inhetbijzonder wordt aandachtbesteedaanhet ontstaanderverhoudingen,
waarin deze elementen indeplantenvoorkomen enaandeinvloedyaridegroeienvan
uitwendige omstandigheden,zoalsbemesting, temperatuur,bodemvocht endergelijke,op
deminerale samenstellingvanhetgewas.
Getrachtwordt algemenerichtlijnen tevindenvoor de interpretatievanwaarnemingen
indepraktijk envoormaatregelen,diezichzoudenkunnenlenentothet aanbrengenvan
«•anderlngen indeminerale samenstelling tenbehoevevaneenkwaliteitsverbetering van
het gras.Dit geschiedt indirect verband met deresultatenvanandereonderzoekers,
diedeinvloed vandeminerale samenstelling vanhetvoer opdegezondheid vanhetrundveebestuderen.
Daarnaast doetzichhetvraagstukvoorvandespecifieke behoefte aanminerale
voedingsstoffen voordeproduktle vanhetgraszelf.Dezebehoeftewordtbepaald door
degroei,dieeenmaat isvoorde intensiteit,waarmede processenverlopenwaarbijde
mineralevoedingsstoffenbetrokken zijn.De aanwezigheid vaneennognietindestofwisselingverwerkte voorraad tijdens degroeibetekent,datdeopnamevanhetdesbetreffende elementvoldoende snelverlopenkanomdeomzetting indestofwisselingte
kunnenbijhouden.
Omdespecifieke behoefte vandegrasproduktie aandeverschillende elementente
lerenkennen iseenmeer gedetailleerde bestuderingvande.minerale stofwisselinggewenst.Hierbijgaathetnietzozeer omde aard vandeprocessen,alswel omdehoeveelhedenderelementen indeplant,diedaarbijdirectbetrokkenzijnenomdeverschuivingen,dieviademinerale stofwisseling kunnenoptreden indehoofdgroepenvanorganischebestanddelen derplant.
Proj. nr.270Onderzoek naarmacro-enmicro-elementen ingewas enbodem,inhetbijzonder
naar factoren,welke deminerale samenstellingvangrasbeïnvloeden.
3.Analytische chemie,Mej.ir.C.L.Harberts
Mede opgrond vanliteratuurgegevens wordenvoor de analysevangewasmonstersmeer
modernemethodenuitgewerkt enwordendebestaandevoorschriften, indiennodig,verbeterd.Daarbijwordt inhetbijzonder gewerkt aande colorimetrlscheenspectrofotometrische
bepalingvanmacro-enmicro-elementen.Zonodigwordenookmethoden ontwikkeld voorde
bepalingvanorganische bestanddelen ingewassen.
Inverband methethypomagnesemievraagstuk bijrunderenwordt getracht nategaan
hoehetmagnesium ingewassen,speciaal gras, eninrundermestgebondenis.
Aandachtwordtbesteed aanhetvoorkomenvanblauwzuur'bevattendeglucosidenin
verschillende klaverrassen enaandechemische bepalingdaarvan.
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ophetgebied dergewasanalyse.
5.Kopziekte (hypomagnesemie)pijrundgse.» A,Kemp
Inde "Werkgroep OnderzoekKopziekte T.N.0."ishetde taakvanhet I.B.S.om
hetkopziekteprobleem vandelandbouwkundige zijde tebenaderen.Nadatditin
eerste instantiewerd gedaandoor opeengroot aantalbedrijven langsstatisti•sehewegnategaan,welkverband erbestond tussendiverselandbouwkundigefactorenenhet optredenvankopziekte,wordt thansvoor een juiste interpretatie
vandelangs statistische wegbereikte resultatenmeerdenadruk gelegd ophet
experiment doormiddel vanbeweidingsproeven enstalvoederproevenmetmelkkoeien.
Devoederproeven opstalwordenuitgevoerd insamenwerkingmet deafdeling
Fysiologie derDierenvandeLandbouwhogeschool.
Uitdeproefnemingen isgebleken,datdehoeveelheid endechemischesamenstellingvanhet genuttigde grasvandoorslaggevende betekenis isvoorhet al .
ofniet optredenvanhypomagnesemie.enkopziekte.Hetverdere onderzoek zalvoornamelijk gerichtzijnophetopsporenvandefeitelijke oorzakenteneinde.daaruitnadererichtlijnen tervoorkoming tekunnenaangeven.
Proj. nr. 35^Invloedvandebemesting ophetmagnesiumgehalte vanhetbloèdserumvanmelkkoeien.
6.Kwaliteitvan aardappelen;C.Lugt
De afnemingvanhet gebruikvan aardappelenvoordemenselijkevoedingwordt
medeveroorzaakt doordezeerwisselende envaak slechtekwaliteitvanhetaangebodenprodukt. Getrachtwordt na tegaanwelke landbouwkundige omstandigheden
opdekwaliteit invloed kunnenhebben.
Devolgende onderwerpen zijninstudie:
A.Milieu-,bemestings-enbestrijdingsmiddelenonderzoek enz. (proj.211).
• 1.Aandachtwordtbesteed aande invloed vangroeiplaatsofbodemtype opde
kwaliteit,medeinsamenhangmet jaar-enbemestingsinvloeden.
2. Inaansluitinghiermede eninverband methet zoekennaar eengeschikte
Bintje-vervangerwordt onderzoekverricht naardeeigenschappen diede
kwaliteit vanpommes-frites beïnvloeden.
3.Voor zover daaraanbehoeftebestaatwordt de invloed nagegaanVanbestrijdingsmiddelen ophet ontstaanvansmaakafwijkingen.
4. Gezochtwordt naar eeneventuele samenhang tussenvisuele kenmerkenvan
hetrauwe produkt ofobjectiefmeetbarekenmerken endekwaliteit vanhet
gekookteprodukt.
5. Aandachtwordt besteed aandeeisen,diede consument inhet buitenland
stelt enaandemogelijkheden aardappelen te telen,die aandezeeisen
voldoen.
B.Rassenonderzoek (proj.210)
Inverband metdelandbouwkundige bezwaren,dieverbonden zijn aande
teeltvandebekendekwallteitsrassen,zijnvelenieuwerassen inbeproeving.
Eentijdigoordeel omtrent degeschiktheid vandezenieuwerassenvoorconsumptieisvanbelang. Hiertoewordt eengroot aantalmonstersonderzocht,
afkomstigvanobservatie- envóórbeproevingsveldenvanhet Instituutvoor
Rassenonderzoek. Naast debeoordeling ingekookte toestand wordendedaarvoor inaanmerkingkomenderassen,voornamelijk inverband met devraagvan
hetbuitenland (exportvanpootgoed enconsumptieaardappelen),ookbeoordeeld
opgeschiktheid voorbereidingvanpommesfrites,.
Proj. nr.210Onderzoek opconsumptiewaarde van aardappelrassen.
Proj. nr.211Onderzoek betreffende de invloedenbuitenhet'ras,alsgrond,cultuurmaatregelen,bewerkingen,bereidingen e.d. opdeconsumptiewaardevan aardappelen.
.
7.I4ineralesamenstellingvanweideplanten, ir. P.deVries
Bijhetweidend veedoenzïchhier endaar inernstigemate ziekteverschijnselenvoor,dieinverband gebrachtwordenmet deminerale voedingvanhetweide-

- 11gras.Binnenhetraamvan proj. 332wordt eenstudie gemaaktvandemineralenhuishouding
vandeplant inhet algemeenenvandegraslandplanten inhetbijzonder.
Metbehulpvanderesultatenvandeze studiewordt gezochtnaar praktischemaatregelen
omeenzogrootmogelijke hoeveelheid grasvoort tebrengenvaneengoede samenstelling.
Onder goed gras'wordtverstaan gras, datbijgebruik alsenigvoer eengoedeproduktie
geeft,gepaard gaande,met eengoede gezondheid eneengoede:vruchtbaarheid..
Dezekwaliteitseisen,dievoortvloeienuithetkopziekteonderzoek,het koperonderzoek
eneventuele andere onderzoekingen,vormeneenuitgangspunt engeenpuntvanonderzoek.
Binnenhetkadervanproject 33^wordt.de kalihuishouding vangrond engewas.onder
praktijkomstandigheden bestudeerd.Daartoe zijn8beweidingsproefvelden oppraktijkpercelen aangelegd opverschillende grondsoorten enbijverschillendekaliniveaus indegrond.
Dezeproefveldenblijven 6jaarliggen.Binnenditprojectwordt samengewerktmethet
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid teGroningen.'De invloed vanhet jaargetijde envande
ongelijkeverdelingvandemest opbeweidepercelenvragenbijzondere aandacht.
Proj. nr.332Studievandemineralenhuishouding vandegraslandplanten,met alsdoeleen
zogrootmogelijke produktie aangrasvaneengoede samenstelling.
Proj. nr.33*+Handhaving enwijzigingvandekalitoestand vangrasland onderpraktijkomstandigheden. Cl2000en2221 t/m 2227.
Gemeenschappelijk.projectI.B.S.en.I.B.teGroningen.
V

AFDELINGVEGETATIEKUNDB,hoofd prof.dr.D.M. deVries
Deze afdelingheeft alsobjectenvanonderzoek devegetatie vangrasland,deonkruidbebegroeiingvan akkers endehinderlijke plantengroeivanwaterlopen.De samenstelling dier
vegetatiesuit plantesoorten enuitplantengezélschappen wordt bestudeerd insamenhangmet
hunmilieu.
Hoewel hetgrondleggendewerk,verrichtvoordeonderscheiding vangraslandplanten en
akkeronkruiden invegetatieve toestand eninjeugdstadium,grotendeels tothetverledenbehoort,blijft tochdeuitbreiding envervolmaking ervan enige aandachtvragen.Gedurendede
laatste jarenwerd vrijveel tijd besteed aandeherkenning vanmosseneh'wiersoorten,welke
laatstevaakmoeilijktedetermineren zijn.Dekennisderwaterplanten aandeafdeling isnu
zozeer ontwikkeld, datmetvoorbereidend sociologischonderzoekvanwaterloopbegroeiingen kon
worden aangevangen.Tenbehoevevanverdelgers vanlaatstgenoemde vegetaties zal'eendeterrainatieboekjenaar devegetatieve delen derwaterplanten,metuitzonderingvandewier.en,
worden samengesteld.
EvenalsInhetverleden zal ookindetoekomst aanafgestudeerden, studenten, assistenten
enanderewerkkrachten bijonderzoek,voorlichting enonderwijs gastvrijheid ophet'laboratorium enhulpwordenverleend bïjhunpogingenzichtebekwamen indeonderscheidingvan
graslandplanten enakkeronkruiden.
1,Experimentele vegetatlekundeenwaarderingvangraslandplanten, ir.J.P. vandenBergh
Het onderzoeknaar de invloed vandestanddichtheid ophetverloop,vandeconcurrentiestrijd zalwordenvoortgezet,waarna eensystematisch onderzoeknaar deinvloed vande
bloeitijd zalwordengedaan.Voorts zalwordengetracht door toepassingvand.econcurrentietheorievanDeWitniet alleende invloedvanb.v.verschillende K-giften ophetuiteindelijke resultaatvandeconc-urrentiestrijd tussen tweeplantesoorten kwantitatiefte
beschrijven,maar ookopdat tussendekationen,diedoor deze plantesoortenwordenopgenomen.
Naast defactorwaterbehoefte zullenook andere factoren inhet onderzoeknaarde
verschilkenmerkentussendroogte- envochtindicatorënwordenbetrokken.
Dewaarnemingen betreffende debotanische samenstelling endebruto-opbrengsten op
hetmineralenarmegrasland.opdeproefboerderij "DeOssekampen"zullenopdezelfdevoet
wordenvoortgezet.
Proj. nr.355Potentiële enactuele indicatievangraslandplanten.
B. Onderzoek naar deminnendheid enmijdendheid'vangrassoorten enhuntypen
t.o.v.'milieufactoren
C.Concurrentie vanplantesoorten opoud grasland bijverschillendebemestingenengebruikswijzen

- 122. Morfologie vanvegetatieve spruiten,A.A.Kruijne
Getracht zalworden deomstandigheden,waardoorhet optredenvanspruitheffersopbeweide percelenmet eenlangendicht gewasbevorderd wordt, nate
bootsen.
Verder zullendewaarnemingen aangrassenen,voorheteerst,aanenkele
Dicotylen onderverschillende milieu-omstandighedenwordenvoortgezet.
Proj. nr. 362Deongeslachtelijkeuitbreidingswijzevangraslandplanten ende
invloed vanmilieufactorendaarop.
3.Beschrijvende encorrelatlevevegetatlekunde,prof.dr.D.M. deVries enMej.
E.H. Zeiler
Alsonderdeelvandemethodologie derbotanische analysevandegrasmat is
eenhernieuwde toetsingderrangordemethode,dievoor ongelijkmatig beweid land
beterwordt geachtdandegewichtsanal'yse,gaande,waarbij,behalve deoorspronkelijke,ookherzieneberekeningswijzen vandebelangrijkheidspercentages zullen
worden toegepast.
•
Botanischonderzoekvangrasmonsters vanproefveldenwordtnog opvrijgrote
schaalverrichtvoor andere onderzoekers vanhet I.B.S.,voor andere instellingen
envoorRijkslandbouwconsulenten.Voor deeigen afdelingzalhetslechts tothet
langdurige proefveld AG-IBS1 (proj. 355C.)beperktzijn.
Hetnauwkeurigebotanische onderzoekvangraslanden,gekoppeld aangrondonderzoek (proj. 1 ) ,datvoorheen eenbelangrijk onderdeel vanhetwerkprogramma
der afdelinguitmaakte,maar sedert 195*+slechts incidenteelwerdvoortgezet,
zal in.1961opnieuw slechts speciale doeleindendienen.Deverdere verwerking
vanhet indeloopder jarenverkregen omvangrijkemateriaal tot oecologlsche
ensociologischemededelingen zalweerveel aandachtvragen.Wellicht kande
eerstegroteremededeling inverslagvormgereedkomen.
Aanhetprobleembetreffende de indicatie vanbodemeigenschappen door
plantesoorten zalverderwordengewerkt,ookwat decorrelatievewijzevan
aanvatting ervanbetreft (proj. 355 A ) . Overderesultatenvanhet chemisch
onderzoekvanbijelkaar groeiende plantesoortenopgrasland,dat ini960voor
het eerst totDicotylenwerd uitgebreid, zaleeneerstepublikatiewordensamengesteld.Hetverzamelen teveldezal in1961beperktwordentotdebelangrijkste
grassoorten teneindemeer gegevens teverkrijgen overhunrelatieve opnamevan
mineralen.
Het sociologische enoecologlsche onderzoekvanakkeronkruidbegroeiingen
(proj. 321)zalwordenvoortgezet,waarbijtevens eennieuwemethode totbepaling
vandedichtheid deronkruidbezetting zalwordengetest.
Voorts ligthetindebedoeling de samenwerkingmet deAfdelingOnkruidbestrijdingmetbetrekking tothetvegetatiekundige onderzoekvanwaterlopente
intensiveren.
Proj. nr. 1Sociologisch enoecologisch onderzoekvanpraktijkgraslanden.
Proj. nr. 321Sociologisch enoecologisch onderzoekvan akkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr.355 Potentiële enactuele indicatievan graslandplanten
A.Chemisch onderzoekvanminnende enmijdende planten,tezamen
groeiend opoude graslanden
VI AFDELINGLANDBOUWDIERKUNDE,hoofd dr.ir.J.Doeksen
Bodemfauna enweidehygiëne,dr.ir.J. Doeksen
Opdeze afdeling zijndrie objecten inonderzoek.
Bijdèbestuderingvandebodemfaunawordt niét alleengetracht eeninzicht
tekrijgen indebetekenisvande faunavoor debodemvruchtbaarheid, maar ooken
vooralwordt gezocht naarmogelijkheden het diereleven indegrond testimuleren,
waarbijuiteraard degrond enzijnstabiliteit alsprimairwordenbeschouwd.
Veel aandachtwordtbesteed aanhet toevoegenvanveensoorten -inhetbijzonder zwartveen-aandegrond enhet effecthiervan opdebodemfauna enomgekeerd.
De invloed vandeuitwendige factorenopdeproduktiviteit vanhet rundvee
wordt nagegaanmetbehulpvandestandaardkoe.Thanswordt gestreefd naarhetverkrijgenvaneenbeterinzicht indevoedselopnameendegroeivanzichontwikkelend

-13vee.Hetonderzoek naarmethoden omdevoedselopname vanweidend vee tebepalen (proj. 366)
geschiedt insamenwerkingmet deAfd.Graslandcultuur derLandbouwhogeschool onderde
dagelijkse leidingvanir.B.Deinum.
Debestrijding vandeleverbot,waarvoor eenmethode isuitgewerkt,blijkt indepraktijkinbepaalde gebiedenteleurstellende resultaten opteleveren.Gebleken is,datde
indeliteratuur vermelde endoor andereonderzoekers alsvaststaand aangenomen gegevens
over debiologievandetussengastheer vandebot,'deslakLimnaeatruncatula,onvoldoende,
tendele zelfs foutzijn.DeleverbotcommissieT.N.O. heeft thans eenbioloog aangesteld
om indezelacune tevoorzien.
Door onswordt getracht omdoorrationele greppelverzorgingverminderingvandeschade
doordeleverbot teverkrijgen.
Proj. nr.15Bodemfaunistisch onderzoek.
Proj,nr.20Onderzoek naarwetmatigheden ingroeienproduktievanhetrundvee,
Proj. nr.22Weidehygiè'nischonderzoek.
Proj. nr.366Bepalingvandevoederopname bijweidend vee.
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De codering (b.v.1,4-)inderechterbovenhoek van blz.1vanelkproject stemtovereen
metde codering betreffende afdelingen enonderzoekers inhetwerkplan.

1,1
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHEKSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 64.Onderzoeknaarde factoren,dierendabelebietenverbouw oponze zandgronden
beperken.
Verslag i960:
OphetNa-K-Cl-SOj-proefveld teHoogSoerenheeftroggegestaan.Dit gewasheeftgeen
reactie opdebemestingsvarianten teziengegeven.
De inherfst1959envoorjaar i960verzamelde gegevens omtrent degroeiendehoudbaarheid vanvoederbieten zijn samengevat ineenartikel voorhetMaandblad Landbouwvoorlichting.
Deresultatenvaneenboriumbemestingsproefveld zijnsamengevat ineenartikelvoorhet
Jaarboek i960.
DeKaukasische smeerwortel heeft dit jaar,evenals in1959> e e n lagere opbrengstgegeven
danin1958.Ditkomt grotendeels door detotjuni aanhoudende droogte,waarvanhetgewas
duidelijkheeftgeleden.
Omdekwaliteit vanhetgekuilde produkt nategaan,werd hetgewas ingekuild, zonder
kneuzen enzonder toevoeging.Deze silagebleekvollediggerot enwaardeloos tezijn.Thans
isdoorhet I.B.V.L. delaatstesnede ingekuild,waarbijhetmateriaalwerd gekneusd.Hetresultaathiervanwordt nogafgewacht.
Inmiddels staatwelvast,datdeindebuitenlandse literatuur vermelde grote opbrengsten
bijonsbijlange nietgehaald wordenenverder,dathetgewasveeldroogtegevoeliger isdan
wordtbeweerd. Hetproefveld wordt opgeheven.De dooronsbeproefdeKaukasische smeerwortel
iswaardeloos vooronzelandbouw.
Bestede tijd:
ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker):60dagen
Assistent
:80dagen
Laborant
:10dagen
Publikaties:
Zweerde,H.v.d.:Hetoptredenvanhartrot opeenproefveld metvoederbieten opzandgrond.
Jaarboek I.B.S.i960.
Zweerde,H.v.d. enG.v.d.Brink:Deopbrengstvanvoederbieten opdedrogezandgrondenvan
deVeluwe in1959.Landbouwvoorlichting 17(1960),714-718.
Plan1961:
Deresultatenvandesmeerwortelproefworden samengevat ineeneindverslag.
OphetNa-K-Cl-SOipproefveld teHoogSoerenwordenvoederbieten verbouwd.Hiermee ishet
belangrijksteproefjaarvoor ditproefveld bereikt.Voor devierdemaalwordthet proefveld
danmetverschillende hoeveelheden Na,K, ClenSOnbemest,zodat duidelijkereactiesverwachtmogenworden. Inverband hiermeewordtuitgebreid gewasonderzoek aangevraagd.
Benodigde tij^:
Onderzoeker
:50dagen
Assistent
:60dagen
Laborant
:10dagen
PersoneelB.G.D.: 8mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond: 6 (volledig onderzoek)
Gewas;120 (onderzoekopdroge stofenverder indedroge-stofgehaltenaanNa,K,Ca,Mg,
S0 U , ClenN)
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIGONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr,213.Bewaringvanvoederbleten.
Verslag i960:
Bijoriënterend onderzoek indepraktijkbleek,datdedroogtevan1959eenslechte
houdbaarheid gafbijdebietendienog tijdensdedroogtewarengerooid enIngekuild.De
bietendieinnovember,nadat erregenwas gevallen,warengerooid,warenechterbijnaeven
goed houdbaar alsnormaal.
Omdat erinhet algemeenweinigbietenwaren,zijndehopenmeestal smalenlaaggehouden,hetgeengedurende dezachtewintervanbelang isgeweest.Medehierdoor isdetemperatuur indekuilenmeestalvoldoende laaggebleven.De indrukwerd verkregen,datdedoor
onsgepropageerdemethodenvrijalgemeen enmetbehoorlijk succeszijntoegepast.
Bijdegezamenlijke bewerkingdergegevensleverdenentelemultipele regressieanalysen
rekentechnische moeilijkheden op,dienognietgeheel zijnopgelost.Overigenswerdendegezamenlijke bewerking ensamenvatting dergegevensvrijwel voltooid.
Voor decursus Arbeidsonderzoek vanhetI.L.R.werdendrielessengegeven overhetbemonsterenvangewassen.
Opdeophet I.B.S.gehoudenbibliotheekdagwerd eenvoordrachtje gehoudenovercoderingssystemen bijgebruikvanrandponskaarten.Opverzoekvanderedactievanhetmaandblad
"ModernKantoor",werd dezevoordracht insamenwerkingmetdeheerBelksmaomgewerkttot
eenartikelvoor ditmaandblad.
Bestede tijd:
ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker)
Assistent
Laborant

190dagen
70dagen
80dagen

Plan1961:
Voltooienvanhetverslag.Nabesprekenvanditontwerp-verslag met belangstellenden
enmetverschillende bijhet onderzoekbetrokken instanties,verzorgenvande eindredactie
enafsluitenvanhetproject.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Assistent
Laborant

100dagen
10dagen
30dagen
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 368.Teeltvangroenbemestlngsgewassen.
(nieuw)
Plan1961:
1.Inoverleg enInsamenwerkingmet enkeleRljkslandbouwconsulentschappenzullengegevens
wordenverzameld omtrentde teelt endegebrulkswijzevangroenbemestlngsgewassen inde
praktijk.Behalve degebrulkswijze endeverspreidingvandeverschillendegewassen,zullen
vooral degewaskeuze endeteeltmethodewordenbestudeerd.
2. Omeen inzicht tekrijgenomtrentdegeschiktheid vaneenaantal gewassenvoor gebruik
alsgroenbemester,zal
opzandgrond enopkleigrond een aantal gewassen tervergelijking
naast elkaarwordenuitgezaaid.Behalve debestaande collectiegewassenzal
hierbij
eenaantalvoor groenbemesting ongebruikelijkegewassenwordenbeproefd zoals:Afrikaantjes
(Tagetes), Goudsbloem (Calendula),Slaapmuts (Eschscholtzia)enz.Degewassenzullenin
hoofdzaak beoordeeld wordenopsnelheid vangroeien onkruidonderdrukking.
3.Omeenindruk tekrijgenomtrent dewaarde alsgroenbemester -dievooreendeel inde
doorworteling vandegrond gezochtmoetworden-zalvanenkelegewassenvolgens dedoor
dr.Brouwer ontwikkeldemethodiek,deverhouding tussen spruit-enwortelvormlngworden
nagegaanbijgroeionderverschillende omstandigheden. Gedachtwordtb.v,aaneenvergelijkingvan Serradella ensiletta.
Benodigde tijd:
ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker)
Assistent
Laborant
PersoneelB.G.D.

100dagen
80dagen
20dagen
16mandagen
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Project nr. 292.De teeltvan'aardappelenalsstoppelgewas.'
Verslag i960;
Begin augustuswerden 4proevenaangelegd, IBS428t/m 431.Voor 2hiervan,IBS428en
4-29werd opgewone tijd gewonnenpootgoed (zomerpootgoed)gebruiktvanderassenLibertas,
Lokhorst 51-02, Patrones,Remona,MinkesE464enOldenburger 51-640.Voor debeide andere
proevenwaspootgoed,afkomstigvandenajaarsteelt 1959beschikbaarvanderassenLibertas,
Ambassadeur,Maritta,RemonaenOldenburger 51-640.
Hetpootgoed werd ineen2°-celbewaard enop6Julinaareen15°-cel overgebrachtom-;,
voor tekiemen.Na12tot19dagenwerdendepotersbuiteninhetlichtgeplaatst,Deknollen
haddentoengoed ontwikkeldekiemen.
De aardappelenwerden 3en5augustus gepoot.Deopkomstvolgdena10à13dagen,waarbij
Patronesdevroegstewas.De Oldenburgervanhetherfstpootgoed vertoonde eenveelvluggere
opkomstdanvanhetzomerpootgoed; bijRemonawasdit,inietsminderemate,eveneenshetgeval.
Bijdeveldjes,bepootmetherfstpootgoed kwamenzeerweinigofin 'tgeheelgeenmisplaatsenvoor.Bijhetzomerpootgoed vertoondenOldenburger enLokhorst zeer veelmisplaatsen,
bijdeOldenburger totmeer dan50$,terwijl ookbij.Remonanogalwatmisplaatsenvoorkwamen.
HetbleekdatbijOldenburger enLokhorst onderzeeërvorming vnl. deoorzaakwasvanhetniet
bovendegrond komen;bijRemonaverhinderde eenzware aantastingdoorRhizoctoniadeopkomst.
Ookindepraktijkbijdezomerteeltisonderzeeè'rvormingwaargenomen;Oldenburger schijnt
hiervoornogal gevoelig tezijn.BijOldenburger,afkomstigvanhetherfstpootgoed;tradhet
verschijnsel nietop.Eenmogelijkeredenkanzijndatditpootgoed in1959ong.3maanden
latergerooid werd endus jongerwasdanhetzomerpootgoed,datbijhetuitpoteninaugustus
i960aleenjaaroudwas,enmisschiengevoeliger voorverschillende invloeden.Voortskanhet
abnormaalwarmeendrogeweer indezomervan1959vaninvloed zijngeweestopderesultaten
vanhetzomerpootgoed; bijdenajaarsteelt in1959warendeweersomstandigheden inditopzicht
waarschijnlijk gunstiger.
Bijalleproeventradveel ziekteop,vnl.bladrol enbont,bijsommigerasseninernstige
mate. ZowerdenbijLokhorst enMinkestotmeerdan60$ziekeplantenvastgesteld. Ondanksdit
werd bijMinkeseenzeerbehoorlijke opbrengstverkregen.
Phytophthorakwamdezeherfst inhevigematevoor,zodat eengoede indrukverkregenkoni
wordenoverderesistentie vanderassen.Libertas,eenrasmeteengoedeveldresistentie,was
zeerzwaar aangetast enverdweenpraktischgeheel.
Een aantal rassenbleek aanvankelijkbehoorlijkweerstand tebieden,dochlater inhet
groeiseizoen"kwamookhier ernstige schadevoor.Oldenburger enMinkesblevenechtergeheelof
nagenoeg geheelvrijvan Phytophthora-verschijnselen.
Teneindede invloedvaneenbespuitingmet eenzinkhoudend carbamaatnategaan,werd
dezebespuiting alsobject indeproevenopgenomen.Erwerd 5-maalgespotenmet'gunstigeresultaten.
Op9,10eh11novemberwerd gerooid; indetweedehelftvannovemberwerd déopbrengst
gesorteerd engewogen.Deverkregen cijferskondennognietvolledigwordenverwerkt,zodat
slechtsenigevoorlopigeresultatenwordengegeven.
I n volgend
overzicht'isdéopbrengst aanpootgoed (maten28/35 -t-35/45mm)vermeld
inkgper are,terwijl tevenshet'percentagemisplaatsen isgegeven.
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V a n enige rassen zijn deopbrengsten laag alsgevolg van hetzeer grote aantal m i s plaatsen. A a ndeze gegevens k a nweinig waarde worden gehecht. B i je e nvoldoend aantal
planten werd eenredelijke totzeer goede opbrengst a a npootgoed v e r k r e g e n , m e tMinkes
als hoogste (ong. 17tonper h a ) .
De gunstige werking v a ndebespuitingen'met e e nzinkhoudend carbamaat blijkt duidelijk, deopbrengst werd ia demeeste gevallen aanmerkelijk verhoogd. O o kb i j M i n k e s ,
b i j w e l k r a sgeen ofpraktisch geen Phytophthora voorkwam, viel e e nbelangrijke opbrengstverhoging te constateren; b i jOldenburger, eveneens zonder Phytophthora-aantasting, w a s
het effect geringer. B i jR e m o n a , m e teenmatige Phytophthora-aantasting,,l a gde,verhqging
van deopbrengst, in %u i t g e d r u k t , tussen diev a nderassen m e ternstige en geen
Phytophthora-aantasting in. D ebespuiting isindemeeste gevallen zeker rendabel geweest.
Bestede tijd:
ir. J.C.Bosman (onderzoeker)
Assistent
Hulpkrachten
Personeel B.G.D.
Aantal onderzochte m o n s t e r s :
Grond: 4 (20bepalingen)

1 3 0 dagen
35 dagen
80 mandagen
3 4 mandagen
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VanenigerassenzalmethetInhetnajaarvani960verkregenpootgoed eentweetal
proefjeswordenaangelegd.
Met
zomerpootgoed zullen2proevenwordengenomenmet7rassen enwel enniet
spuitenmet eenzinkhoudend carbamaat alsobjecten.Vandeserie i960zullen4rassen
wordenopgenomen.Lokhorst 51-02enRemonavervallen,daardezerassenweinigvoorde
toekomstbeloven.Deseriezalworden aangevuld met Ambassadeur,C.I.V.51-119en
Rademakers 5^-103.Dit allesvoorzoverdevoorzieningmetpootgoed geenmoeilijkheden
oplevert.
Teneindenaderegegevens teverkrijgen omtrent degewenste standruimte engrootte
vandestikstofgift vooreenzogunstigmogelijke fractieverdeling indeopbrengst (potermaat), ligthet indebedoeling eenproef tenemenmet 5plantafstandenen4stikstoftrappenbij1ras.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Assistent
Hulpkracht
PersoneelB.G.D.

120dagen
50dagen
60dagen
68mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond: 5 (25bepalingen)

1,2
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.361.Zaadzetting bijrodeklaver.
':

Verslag i960:
Opdeproefboerderlj "DeLaar"teEistwerden ineenpraktijkgewas rodeklaver voorzaadteelt2proeven aangelegd.
IBS426. Invloed vaneenmeer ofminder intensieve bestuiving door Insektenopdezaadzetting.
Deklaverwerd gedurendebepaalde periodenvoorhommels enbijenonbereikbaar gemaakt
doorgazenkooien overhetgewas teplaatsen.Dekooienwerdenvervaardigd vanbuismateriaal,
overspannenmetSaranhorregaasvanl8xl8mesh. Zehaddeneengrondoppervlakvan <)Q x90cm,
eenbovenoppervlakvan80x 80cmeneenhoogtevan1meter.
Devolgende objectenkwamenvoor:
a.hetgewasbleef steeds onbedekt
b.hetgewaswerd gedurende 1/3 vandetijd afgeschermd
(2dagenopen,1dagdooreenkooioverdekt)
c.het gewaswerd gedurende2/3 vandetijd afgeschermd
(1dagopen,2dagendooreenkooi overdekt)
d.hetgewaswerd voortdurend dooreenkooi overdekt
Deobjectenbenckwamen3-maalvoor,waarbijtelkens1daglatermethet afschermen
werd begonnen,ditmethetoogopweersinvloeden.Deproefwerd in3-voudgenomen.
Dekooienwerden op25julivoor deeerstemaalgeplaatst endaarnadagelijksvolgens
hetopgestelde schemaverwisseld.
Op23,26en27 septemberwerdendebloemhoofdjesvandeverschillende veldjes zoveel
mogelijkverzameld.
IBS427.Demogelijkheid van compensatie bijdezaadvormingbijrodeklaver.
De objectenwaren devolgende:
a.onbehandeld
b.vanhetbloemhoofdjewerd inverticalerichtingong.dehelftvanhet aantalbloempjes
verwijderd
c.vanhetbloemhoofdje werd ong.2/3 vanhet aantalbloempjes verwijderd.
Dit allesgeschieddebij3bloeistadia, nl.bealnvandebloei,ong.halvebloeienvolle
bloei.Dezebehandelingenwerdentoegepast op27 juli,4-augustus en23augustus. Perobject
werden25bloemhoofdjes behandeld engemerkt.Op8en9septemberwerdendebloemhoofdjesverzameld.
Deweersomstandigheden zijn inditeersteproefseizoenbijzonder ongunstiggeweest.De
voortdurende regenvalwas oorzaakdaterdoordehommels opveel dagenmaarweiniggevlogen
werd,waardoor debestuivingvandeklaverveeltewensenoverlietendezaadzetting slecht
was.Deklavervanhetpraktijkperceel (+10ha)zalwaarschijnlijk zelfsnietgedorstworden,
daarditdemoeitenietloont.Slechts enige dagen inaugustus enindetweedeweekvanseptemberwarendeweersomstandigheden gunstiger.Hetslechteweer deed tevensnogalwatbloemhoofdjesverlorengaan.
Hetverkregenmateriaalmoetnoggeanalyseerd worden.Bijhet oogstenbleekreedsdathet
steedsmetkooien overdekte gewasgeen zaad had gevormd.
Bestede tijd:
ir.J.C.Bosman (onderzoeker]
Assistent
Hulpkracht
PersoneelB.G.D.

110dagen
30dagen
20dagen
limandagen

PlanI961:
Hetverkregenmateriaal vandeproevenini960wordt geanalyseerd.Deproevenwordenop
dezelfdewijzevoortgezet,zomogelijk opeendichter bijWageningen gelegenperceel.
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Benodigde t i j d :
Onderzoeker
Assistent
Hulpkrachten
P e r s o n e e l B.G.D.

120
45
80
5

dagen
dagen
mandagen
mandagen
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIGONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.359. Onderzoek betreffende deontwikkeling ende activiteit vanhetwortelstelsel.
Verslag i960:'
Bijhet onderzoeknaar dereactievanverschillende gewassen opdeomstandighedenin
hetwortelmilieu isinditverslagjaarzowelhet aantal gewassen alshet aantal factoren
verderuitgebreid. Ookdeinteractie tussenfactoreninhetwortelmilieu enfactoren inhet
bovengrondse milieu isinhetonderzoek betrokken.De indit jaar gevondenresultaten,worden
hieronder puntsgewijsweergegeven aandehand vandebelangrijkste facettenvanhetonderzoek.
1.De temperatuurvanhetwortelmilieu
Demogelijkheid bestaat thansombijeenluchttemperatuur van20°Cnaastelkaarworteltemperaturenvan5°,10°,15°,20°,25°,30°,35°en40°Cterealiseren.Degroeivan
wortel,stengel enblad inhet jeugdstadiumbijdezeverschillendeworteltemperaturen is
onderzochtbijerwten,bruinebonen,koolzaad,vlas,haver enpaardebonen,terwijlvan
erwteneenvolledigelevenscyclus isonderzocht.
Erwten
Bijerwtenwerd gevonden dat inhet jeugdstadium deoptimaleworteltemperatuur bij
25 à30°Cligt.Indeloopvandeontwikkelingsperiode vers.chuift.ditoptimumnaareen
worteltemperatuur van15°C.De indrukwerd verkregen,dat dezeverschuivinghet gevolg
isvaneengereduceerde kaliumopnamebijdehogeworteltemperaturen. Naarmate deontwikkelingvoortschrijdt zoudandekaliumdeficlë'ntiebijdehogeworteltemperaturen.meer'en
meerdegroeigaanbeïnvloeden.BerekendUitdeopnamevan ionenuitdevoedingsoplossing
ishetkaliumgehalte indeplant bijworteltemperaturen van.5°C,10°Cen15°C;gelijk,
terwijl ditgehaltebijdehogereworteltemperaturen afneemt.VoorNgeldtdathetgehaltebij 5°,.10°en15°Cookgelijkismaarbijdehogereworteltemperaturentoeneemt.
Voor fosfaatgeldtditook.Bijplantendiebijeenworteltemperatuur va#20°C zijnvoorgekweekt endaarnaworden overgebracht naardeverschillende worteltemperaturengeldt ditzelfdevoor.:deverdere groeiperiode.Dezebijhetbeginvandeproefvolkomengelijkwaardigeplanten,gevendirectnahetoverbrengenopdeverschillendeworteltemperaturen een
gereduceerde kaliumopname boven20°Ctezien,terwijl denitraat ende fosfaatopnamemet
deworteltemperatuur blijft toenemen tot+30°C.De spruit/wortelverhouding ishetkleinst
bijdeoptimaleworteltemperatuur.Ditbetekent,datdewortelactiviteit.uitgedrukt in
spruitgroei per eenheid vanwortelgewicht entijd hetkleinst isbijdie temperatuur
waarbijdewortel hetbestegroeit.Het isnietwaarschijnlijk,datditberust opeensoort
luxewortelgroei.Voordeverklaringvanditverschijnselwordt gedacht aaneenlaagkoolhydraatgehalte\ai(tewartelonderomstandighedenvansnellegroei.Dezeproefresultatenzijn
vastgelegd ineenartikel:De invloed vandeworteltemperatuur opdegroei,endeopname
vanerwten (Jaarboek I.B.S. i960,23-36 (Mededeling108vanhet I.B.S.). Het isvooral
het aspect,dewortelactiviteit resulterende inspruitgroei,datnunaderonderzochtwordt.
De groeiuitgezet tegen deworteltemperatuur neemtvan5t.ot15°Congeveerrechtlijnig
metde temperatuur toe.Van15°Ctot30°Cisereengeringe toenamevandegroei inhet
jeugdstadium,diegeleidelijk overgaat ineengeringe afnameinhetouderestadium..Bijworteltemperaturenvan35°Cen40°Cisdegroeizeerveelminder.Vooralbij40°Cstervende
wortels afzodrazedevoedingsoplossing raken.Door deaanlegvanadventiefwortelsop
hethypocotylworden iederekeerweernieuwewortels gevormd dieechterbijhetbereiken
vandevoedingsoplossing eenzelfdelotwacht.Despruitgroei isgeringenberustgeheel
opdewater-enionenvoorziening diedoorde aëratievandevoedingsoplossing dooropspattendebijwqrtelsbereikt.
' . . ' ' • . ' , . .
Bruinebonen

•.

Het trajectvanworteltemperaturenwaarbijredelijkegroeiplaatsheeft isbijde
bruineboonkleiner danbijdeerwt.Bijworteltemperaturen van5°Cen10°Ctreedthier
nagenoeggeengroei op.Ditgeldtzowelvoordewortel alsvoordespruit.Van10°Ctot
25°Cneemtzowel dewortelgroei alsdespruitgroei toe terwijl 30%eengeringedalingte
ziengeeft.Ookbijditgewas is35°Cen40°Cduidelijk supra-optiwaal.Bijdezetemperaturenstervendewortels af.Bijdezebonenisdebladgroeigemakkelijktevervolgendoor
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- 2dagelijksemetingen.Hieruitbleek,datbijopkwekenbijdeverschillendeworteltemperaturen destrekkingder cellenbij..5°Cen10°Cnagenoeggeheel.achterwege.blijft,
Navoorkweken onderverschillende omstandighedenwerdenvergelijkbare spruitenmet
geheelverschillendewortelstelsels verkregen.Nubleekdatdebladgroeibijeen
worteltemperatuur van 10°C toenamnaarmate ermeerwortels aanwezigwaren.'Eengroot.
wortelstelsel kanookbijeenworteltemperatuur van10°Cdebehoeftenvandespruit
bijdebladgroeiVolkomen dekken.Ookreductie vanhet transpirerend oppervlak
geeft eenzelfde resultaat.Hieruitwordtgeconcludeerd datvooral dewateropname
bij:delageworteltemperatuur debeperkendefactor isvoordespruitgroei.Ditvolgt
•-. ookuitproevenwaarbijplantenwordenovergebracht vaneenhogere worteltemperatuur
naar eenlage.Indergelijke gevallen stoptdebladgroei Onmiddellijk terwijl ionenonthouding pasnaenkele dagengroeiremminggeeftvanwege de aanwezigheid vaneen
ionendepot indeplant.
Koolzaad enpaardebonen,,
Alhoewel deze plantendoorhungroeiinhetvroegevoorjaarmeer overeenkomst
vertonenmetdeerwtendanmet debruinebonenkomthunreactie opdeworteltemperatuur veelmeer overeenmetdievanbruinebonen.Beidehebben eenbetrekkelijk
nauw traject enwordenvooral bijeenworteltemperatuur van10°Crelatiefveel
sterker inhungroeigeremd dandeerwten.Ditverschijnsel wordtbegrijpelijkomdatwewetendatzowelbruinebonen alskoolzaad enpaardebonen eenzeergevoelige
waterbalanshebbenhe+çeenonderanderen totuitingkomtineenbetrekkelijk lage
optimalelichtintensiteit.Dit iseenoverweging temeer omdegroeiremming bijlage
. worteltemperaturentoeteschrijven aanwatergebrek.
2.DeaëratievanhetwortelmilieuBijditonderzoekwordt degroeivanplantenopgeaè'reerdevoédingsoplossing
vergelekenmet diewaarvan devoédingsoplossingnietgeaè'reerdwordt.Bruinebonen
blijken'zeergevoelig te-zijnvoor aëratie.Uitliteratuurgegevens blijktdatdit
ookvoor tomatenentabakgeldt.Daarnaast zijnerechterveelgegevens,dieerop
wijzendatergeeninvloed is,terwijl somszelfs eenremmingvandegroëïtengevolgevanaëratie optreedt.Uit oriënterende proevenmet eenaantalgewassenbleek
ditverschil inreactie tewordenbevestigd.Hetmerkwaardigeverschijnseldoetzich
voordatbijdieplantenwaarbijgeen invloed ofeenongunstige invloed vande
aëratiegeconstateerd werddegeaè'reerdeplantenmeer ofminder sterk'aanchlorose
leden,inelkgevalveelmindergroenwarendandeniet geaëreerde.Ondankshet
feit,dathet ijzer alscomplex gegevenwerd bleekdeze chlorose samen tehangen,
metdegelijktijdige toediening vanijzer enfosfaat.
Erwten
.:'BiJdezeplantenheeft indegebruikelijke proefopstelling deaëratievande
—voedingsoplossinggeen invloed opdegroei'inhet jeugdstadium,terwijl bijlangere
.proevendegroeidoor aëratiegeremdwordt.Inditgeval tredehsterkechloroseverschijnselen op,dieintensiever zijnnaarmate de fosfaatconcentratie inde
voedingsoplossing hoger is.Bijgroteplantdichtheden,veelwortels pereenheid
vanoppervlakte.voedingsoplossing,kaninsommigegevallen aëratiede groeibevorderen
vanwegedeindergelijkegevallengeringediffusie doorhetvlöëistofoppervlak.
,-.

Bruinebonen

:

':-'

-i•

"

-:'

'••'•'

j

Bijdezesoortgeeft aëratievandevoédingsoplossingnagenoeg eenverdubbelingvandegroei,Deresultatendievoor eendeelreeds zijnopgenomen inhet
vorige jaarverslag zijnvastgelegd inëenpublikatie:De invloed vande aëratie
vandevoedingsoplossing opdegroeivanbruinebonen (JaarboekI.B.S.1960,11-21
(Mededeling107vanhet I.B.S.). Hetbleekdatdeinvloed geheel konwordentoegeschrevenaaneenreductie inbladgroeienmetnameaaneenverminderde celstrekking.:
Koolzaad
Koolzaad isevengevoeligvoor aëratievandevoedingsoplossing alsbruine
bonen. Parallel-aan'eengróndwaterstandsproefvanir.SiebenvandeDienstZuider. zeewerken indépolder'OostelijkFlevoland werd degroeivankoolzaadplantenin

'••••• ; "
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- 3verschillende ontwikkelingsstadiums metenzonder aëratieonderzocht.Hierbijkwamhetniet
geaëreerde objectovereenmetdehogegrondwaterstand inhetgeaëreerdemeteengoedeontwatering.
Vlas enmaïs
Dezegevenbijaëratievandevoedingsoplossing vanHoagland lichte chloroseverschijnselentezien.MogelijkkanditvoorkomenwordendoordepHvandevoedingsoplossing ietste
verlagen.
Grasensla
Dezelijkenbijdegebruikelijke proefopstelling indifferentvoor aëratie.Erisechter
eenduidelijkkleurverschil waar tenemen.Bijhogelichtintensiteit eneenhogespruit/
wortelverhouding isaëratie echter ookhiergunstig. Indergelijkegevallen treedt zonder
aëratiebij'slaverbranding vandebladranden op (rand insla).
Uithetbovenstaande blijktvoldoende datbijdeinterpretatie vanderesultatenvan
aëratieproeven (evenalsoverigensvoor allefactoren inhetwortelmilieu)deinteractiemet
anderemilieufactorenvanhetgrootstebelang is.Deze interactie diezichuitinfunctionele
zinvormtdebasisvandeplantenteelt (zie onder).
3.Dezuigspanning inhetwortelmilieu
Aangeziennaastdestikstofdewaterbalans vandeplant alsdebelangrijkstegroeibepalende factorbeschouwd moetworden,wordt onderzoekgedaanoverde invloed vandezuigspanningvanhetwortelmilieu opdegroei.Het introducerenvanbekende constantezuigspannlngeninvoedingsoplossingen kanplaatshebbendoor ionentoevoegingen.Hetismogelijkde
normaal daarinvoorkomende zouten inhogere concentratie tegeven.Omopdezewijzehoge
zuigspanningen teverkrijgenmoet echterhetoplosbaarheidsprodukt vanCaStX overschreden
worden. Indeze gevallenkanhetKNO?inhoge concentratieswordengegeven.Naenigeonderlingevergelijkingenwordt echtervoornamelijk gebruikgemaaktvanNaCl alsosmotlcum.In
grondproeven isditookbruikbaar.Eenmechanischezuigspanningzoalsinuitdrogende grond
voorkomt isinproevennietopeenconstant niveau tehandhaven. Invoorkomende gevallen
hebbenwehiergewerktmet eengemiddeldezuigspanning tussenveldcapaciteitwaaropdoor
wateraanvullingsteeds teruggekomenwordt eneenbepaalde eindzuigspanning dieuithetwaterverliesdoorverdamping konwordenbepaald. Indeproeven issomsgebruikgemaaktvanvoortdurende aanwendingvanhetosmotlcum inanderegevallenvanperiodieke aanwending,waarbij
degroei indeverschillende periodenmet enzonderNaClmet elkaarvergelekenwerd.
Bruinebonen
Ineenserieproevenwaarbijbonenvanafdirect nadekieminggedurende drieweken
werdenopgekweektbijverschillende zuigspanningenvan0,3 tot5,3 atmosfeerwerd deinvloed
vandelichtintensiteit opdereactie nagegaan.Deproevenzijnuitgevoerd ineenkas-van
20°Ceneenjaar langelkemaand herhaald.Hetbleekdatindewintermaanden novemberen
december dezuigspanning tot 3,75 atm.geeninvloed opdegroeiheeft.Kennelijk isindie
tijd delichtintensiteit degroelbepalendefactor.Bijtoenemendelichtintensiteit inde •
maanden februari tot juliwordtde.invloed vandezoutconcentratie steedsgroter.Dezoutconcentratie heeftvoornamelijk invloed opdebladgroei.Daarnaast neemtookdedroge-stofproduktie pér'éénheidvanbladoppervlak (assimilatie)afnaarmate'dezuigspanningtoeneemt.
Dezereductie isechter veelkleiner dandoreductie inbladgroei.
Iri.proevenwaarbijdagenmetNaCl-toevoegingwerden afgewisseld doordagenopdevoedingsoplossing zonder toevoegingbleekdatkortdurenderemmingenvandebladgroei inde .
volgende periodekunnenwordengecompenseerd. Hetzieternaaruit,datdemeesteprofessen
normaal doorgangvindenendat alleendebladstrekkinggeremd wordt.Zodrahetwaterweer
gemakkelijkbeschikbaar iswordt dezeremming,mitsniet testerk,ingehaald.
Door een combinatievanzuigspanning enalofnietaërerenkonwordenvastgesteld dat
hetweglatender aëratiebijdehogerelichtintensiteiten ineffect overeenkomtmeteen•'"
zuigspanningsverhoglngvan+2,5 atmosfeer.Voor delageworteltemperatur.eniseendergelijkevergelijkingnognietgemaakt.
Erwtenenpaardebonen
Deresultatenmetdezeplantenkomenovereenmetdiebijbruinebonen.Bijvergelijking
van0,1 NNaCl enKNO bleekdeKNO,veel sterkereverwelkingsverschijnselengevolgd door
bladafstervingtegevendandeNaCl.Het feit,datditverschijnsel het sterkstnaarvoren
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- 4kwam bijdegeaéreerdeplanten doetvermoedendat doortegrote opname vergiftiging
is opgetreden.
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Vlas
Eriseenbegin gemaaktmeteenonderzoek naardeinvloedvandezuigspanning
inhetwortelmilieu opdevezelvorming bijvlas. Inoriënterende proeven leekde
vezellengte bijdehoge zuigspanning (5atm.)geringer tezijndanbijdecontrole.
Granenengrassen
De gevoeligheid vandeze gewassen vooreenhoge zuigspanning inhetwortelmilieuisveel geringerdandievanbonenenerwten.Zogeeftbijmaiseenzuigspanningvan10atm.eenongeveer gelijke groeiremmingals5atm.bijbonen.Inde
verslagperiode iseenvergelijking gemaakt tussendegroeivanjonge haver-en
gerstplantenopzandgrond enkleigrond (komklel).Hetbleekdatbijaanvullingvan
hetwater totveldcapaciteit omde1,2of3 dagendegroeiopzandgrond veel groter
wasdanopkleigrond. Uitgezet tegen deopdeze wijze verkregen gemiddelde pFvande
beide gronden bleek echterdegroeibijeenbepaalde pFinbelde gevallen gelijkte
zijn.Dealsregel kleinere afmetingenvandeplantenop<3ekleigrond kunnendanook
alseengevolgvandegemiddelde hogerepFbeschouwd worden. Ookindeze gevallen
werd eentijdelijke reductievandegroei indroge grond bijlatere ruimewatervoorziening weer gecompenseerd. Ditonmiddellijke herstelnaverlagingvandezuigspanningdatzowelindegrondproeveh (mechanische zuigspanning)alsindezoutproeven (osmotische zuigspanning door NaCl)werd gevondenwijst eropdatweook
inhetlaatste geval nietmet"zoutschade"temaken hebben gehad.
*+.Deionenvoorziening
Aangeziendebovengencemde factoren inhetwortelmilieu zoweldewatervoorzieningalsdeionenvoorzieningvandespruit kunnen beïnvloeden isook enigonderzoekverricht over de invloed vandeionenvoorziening opdegroei.Hierbijisvooraldeinvloed vandeionenvoorziening opdespruit:wortelverhouding onderzocht,waarbijthans speciale aandacht wordt besteed aandeinvloed vanwisselende ionenvoorzieningopdeze verhouding.Bijstikstof kon-wordenvastgesteld, dateentijdelijke
onthoudingnauitputtingvanhetN-depot indeplant praktisch alleen wortelgroel
tot gevolg heeft,terwijl omgekeerd tijdelijke N-toediening dewortelgroei volledig
stoptenalleen spruitgroei geeft.
Bestede tijd:

'

dr,.R.Brouwer (onderzoeker): allebeschikbare tijd
Assistenten
:alle beschikbare tijd
Publikaties:
Brouwer,R.:Deinvloed vandeaé'ratievanhetwortelmilieu opdegroeivanbruine
bonen. Jaarboek I.B.S. i960,11-21(Mededeling107vanhetI.B.S.}.
'Brouwer,R.enG.vanVliet:Deinvloed'vandeworteltemperatuur opgroeienopname
bij erwten."Jaarboek I.B.S. i960, 23-36 (Mededeling108vanhetI.B.S.).
Brouwer, R. : Stencilscursus Biologie a. Waterhuishouding, b. Mineralenhuishcuding, c. Groei,
Plan 1961:
Bij alle proeven wordt speciale aandacht besteed aandewijze waaropdeverschillende factoreninhetwortelmilieu invloed hebbenopdegroeiendeproduktie.Indeeersteplaats bleek hieruit datvaakineerste instantiedebladgroei beïnvloed werd.De
bladgroeiisalsproces veel gevoeliger dandebladfuncties. Zoisdedroge-s.tofproduktie
per eenheid vanbladoppervlak veel minder gevoeligdandebladgroei.Ditgeldtookvoor
de transpiratie.Bijvergelijkingvandegroeivan spruit enwortelbijaldeze verschillende factorenenvooralbijtijdelijke veranderingen indeomstandighedenvielhet
opdathierbij steeds dezelfde wetmatigheden naar voren komen.Ditleiddetotdeveronderstelling dat ev tussendeverschillende delenvandeplant onder alle omstandigheden
vaste,bijdieomstandigheden passende verhoudingen voorkomen.Ditkomt totuitdrukking
ineenbepaalde gewichtsverhouding. Hetvalt echter tevensopdat deze gewichtsverhouding
somseenslechte maatstaf is.Zoisbijvoorbeeld deblad/wortelverhoudingbijbruine bonen

•

••

Projectnr.359

-5ingewichtenuitgedrukt met enzonder aëratiedezelfde.Hetligt echtervoor dehand datde
wortel zonder aëratieminder gemakkelijk functioneert. Anderzijds isookhetblad onder deze
beide omstandigheden zeerverschillend, zobijv.t.a.v.dehuidmondjesfrequentieende
diktevande cuticula.Hetlijkt dusmeer zinvol de correlatie tussendeverschillendeorganenniet alleen gewichtsanalytischmaar ookfunctioneel tebekijken.De eersteresultaten
daarvanlijkenhoopvol,zodathetonderzoekvooral opdit aspectgericht zalwordenmetde
factoreninhetwortelmilieualsbasis.Hierdoor kaneventueel eenaansluitingmet enaanvullingvandeontwikkelingsfysiologie verkregenworden.
Benodigde tijd:
Onderzoeker: allebeschikbare tijd
Assistenten:idem
Aantal teonderzoekenmonsters:
Chemisch:5 0 0volledige analysen (org.bestanddelen+ afz.macro-elementen)

INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.220.Onderzoeknaardeoorzakenvanonvoldoende ontwikkelingvanklavers.
(Cl1657, IBS158t/m 162,164,166en391)
Verslag i960:

•••

1.Beweidlngsproefmetverschillende combinatiesvanbeweidingen stikstofbemesting
(Cl1657,Dijkgraaf,Wageningen).
Omdat onder invloed vandeuitzonderlijke droogte in1959debotanische samenstelling
zich minder snel aandeveranderde omstandighedenheeftkunnen aanpassenwerd deproefdlt
jaar nogvoortgezet. Inhetbeginvanhetseizoenwas ereenoverdadige grasgroei.Doorde
flinkeveebezetting konechter opdeomweidingspercelen optijd ingeschaard wordenende
proefverliepgoed.Later inhet seizoenwerd veellast ondervondenvandegroteregenval.
2.Voortzettingvanhetonderzoeknaar ziektenalsmogelijke oorzakenvanslechteklavergroei
insamenwerkingmet de P.D. (Afrlkanenproeven: IBS158t/m 162,164enl66).
Op2proefvelden (IBS159e n I B S 162)l s h e t l n h e t voorjaarvan1959 ingezaaide
gras-klavermengsel goed aangeslagen.Dezeproefvelden zijnniet omgespit.Derest...van.de
proeven isinhetvoorjaar omgespit enopnieuw ingezaaid.Doorhetnogal drogevoorjaar
lietdeaanslagvangrasenklavernogalwat tewensenover.Hoewel slechtsweinigopbrengstgegevens verkregenwerden,wijzendezetoch (evenals in1959)duidelijk inde
richting dat ergeeninvloed opdeklaverontwikkeling isoptemerkenmetAfrikanenals
•voorvrucht.Het isnietwaarschijnlijk datbijvoortzettingvandezeproevenzichnog
nieuwe gezichtspuntenzullenvoordoen.Daarom zijn.inaugustus aldezeproefveldenopgeheven.
3.Invloed vanuitdunningvangrasenvanbijzaaienvanklaver opdeklavergroei inoud grasland,insamenwerkingmet dr.ir.VanderZweep (IBS391)•
Inhetvoorjaarwerdenbanenvanoud grasland welennietbespotenmet dalaponmet
behulpvandelogaritmische proefveldspuit. Gecombineerd werdmetwel ennietbijzaaien
vanklaver.
Bijdehoogste concentratie ishetgrasafgestorven.Daardoorwerd opdieplaatsen
eengroteopbrengstdepressie gevonden.Deklaverheeftdelegeplaatsennietkunneninnemen.Vandebijgezaaideklaverwasnaenigemaandenzelfsnietsmeer tezien.Ditproefveldwerd daarom indezomer opgeheven.Wil dezemethode iets kunnenopleverendan
moetvermoedelijkreeds indeherfstwordengespoten enbijgezaaid metklaver.
4.Meer fundamenteel gericht onderzoekvandiverseproblemen inpotproeven.
Er iseenpoging gedaanhetDD-effect,datinhetveld optreedt,ineenpotproefte
reproduceren.Dit isinderdaad geluktineenproef
jeWaarDDwerd,
togepast
op2grondherkomsten.
Ineenander proefje,waarbijgras enklaver geteeld werdenopeenvoedingsoplossing,
:
waaraanDDwas toegevoegd,tradhet effectniet op.
•
'••
Metbehulpvaneendoor ir.VandenBerghontworpen apparatuur isbijeenoriënterendeproefnagegaan inhoeverre devochtigheidstoestand vandegrond invloedheeft.opde
gras-klaververhouding.Bijdelagerewaterstanden heefthetgrasde indegrond aanwezige
stikstofbeter ensneller benutdandeklaver.Bijdehoogstewaterstandenheeftdeklaver
veelmeer stikstofuitdeluchtgebondendanbijdelaagstewaterstanden.Bijdehoogste
waterstanden hebbengrasenklaver,wat destikstofvoorziening betreft,tendeleofin
hetgeheel niet omdezelfde "ruimte"gedrongen.Bijdelaagstewaterstanden drongende
soorten inditopzichtmeer omdezelfde "ruimte".Omdeinvloed vande lichtintensiteit
opdeconcurrentie vangrasenklaver nategaanwerden2seriesvan12Mitscherlichpotten,
gevuld met stikstofarme grond eningeplantmetwitteklaver enEngelsraaigrasinuiteenlopendemengverhouding.Eénseriewerd gedurende degroeibelichtmeteenlichtsterkte
van 6.10 ergcnr^sec-1 eneenanderemeteenlichtsterkte van3.10^"erg cnT^sec-l,Door
degeringebemestingmet stikstofwerd hetgraszodanig inzijnontwikkeling geremd,dat
hetgeenverschilmaakteofhetveel ofweiniglicht ontving.Deklaver,diezelf,met
behulpvandewortelknolletjes,voorhaar stikstofvoorzieningkanzorgen,reageerdewel
zeersterkopdelichtintensiteit.Bijdelagelichtintensiteit kondeklaver zichtoch
nietontwikkelen,ookalwas dehoeveelheid grasperpotgering.Deontwikkelingvanhet
graswerd nietbeïnvloed door deontwikkelingvandeklaver.Hieruitvolgt datergeen
directe overdrachtvanstikstofvandeklaver aanhetgrasheeftplaatsgevonden.
Bijhetvergelijkenvandeuitkomstenvanproevenonderverschillende omstandigheden
vormenveranderingen indegrond eenstorende factor ophet concurrentleverloop.Omdeze
tevermijden isgeprobeerd gras enklaver naast elkaar opeenvoedingsoplossing telaten
groeien. Inprincipe isditgelukt.

Project rir. 220
- 2 Bestede t i j d :
i r . G.C. Ennik (onderzoeker): 100 dagen (begin september voor + 1 j a a r vertrokken naar
de U.S.A.)
Assistent
: 250 dagen
Personeel B.G.D,
: 71 mandagen
Aantal onderzochte monsters:
f12F$
Botanisch:^2^-G# (volledig)
i,38 &% (gras^klaver-onkruid)
i 38 ds-bepalingen
Chemisch :i_ ^
52o re-bepalingen

.

Plan 1961:
1.Afwikkeling beweidingsproef'CI1657.Inhetvoorjaarnogéénkeerbemonsterenvoor
frequentieanalyse
2.Voortzettingvanhetonderzoeknaar ziektenalsmogelijke oorzakenvanslechteklavergroeiinsamenwerkingmetdeP.D.DemethodemetAfrikanenalsvoorvruchtzalnogeens
benaderd worden ineenpötproef(zieVerslag i960,punt 2). Nagegaanzalwordenoféén
vandecomponentenvanDDhetgunstige effectopdeklavefgroeiveroorzaaktofdatdeze
componenten cumulatiefwerken.
3.Meer fundamenteel gericht onderzoekvandiverseproblemeninbakken-enpotproeven.
Hetisinprincipe geluktgrasenklavernaast elka'aropeenvoedingsoplossingte
kweken.Nuzalgetrachtwordeneenconcürrentieproefvangrasenklaveroptezettenop
ëënvoedingsoplossing enopgrond.Ditomdatingrond veranderingen optreden,waardoor
degroeiomstandigheden voordeklaververslechteren.
Inaansluitingopdewaterstandsproef (zieVerslagi960,punt k) zalineenreeks
pottenmetverschillende bevochtigingvanboven'weer nagegaanwordeninhoeverrede
vochtigheidstoestandvandegrond invloed heeftopdegras-klaververhouding,nugecombineerdmetwel-ehgeenstikstofbemesting. '
Benodigde tijd:'
Onderzoeker
:verblijftnogtotmedio sept.1961indeU.S.A.
Assistent
:250dagen
PersoneelB.G.D.: 26mandagen
Aantalteonderzoekenmonsters:
Botanisch: 12F^
Chemisch :300re-bepalingen

'
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Projectnr.367.Invloed vandevoorgeschiedenis opdekiemkrachtengroeivanpootaardappelen.
Verslag i960:
(vóór proj. 367)
Detijd isbesteed aanhet:
-Rangschikken enverwerkenvanproevenvanvoorgaande jaren
-Samenstellenvanverslagen,eventueel publlkatiesoverdeze proeven
-Samenvattenvanhet invoorgaande jarengedane onderzoek overhoudbaarheid enkiemkracht
vanpootgoed enhetvaststellenvanverschillen tussenpootgoedpartijen (projectl8l
C.I.L.0. -I.B.V.L.)
-Voorbereiden proef1961 -project 367
Publlkaties:
Publikatie
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
(ev.publ.)
Verslag

Verslag
Verslag
Samenvatting

:European PotatoJournal: "Degroeibijde aardappel" (titelnogniet
vastgesteld)
:Enkeleonderzoekingen over dekiemrust endekiemgroelbijaardappelen.
proeven1956,1958,1959
:Beschadigingvan aardappelklemenbijautomatisch pot3nendedaaropvolgende kiemgroei,proef1959
:Wortelgroei aanaardappelklemen directnahetplanten,proef1957
: Hetuitgroeienbijaardappelenvan30à H-O cmlangekiemennahet
planten,proef1957
: Gegevens overhetverschil ingroeibij "korte"dagenbij "lange"dag
vanenkeleMidden-Amerikaanse rassen,wilderassen eneenkruisingsnummer
: Onderzoek naardebloemvormingvanaardappelplanten bijverschillende
daglengte,proef1958
: Invloed vanbijbelichtingtotl8uur daglengtemet verschillende
lichtsterkten opdebouw enbloemvormingvanAlpha,proef1958
: Houdbaarheids-enkiemkrachtsonderzoek194-9-1960(inbewerking)

Plan1961:
Erzeiziektevrijpootgoed geoogstwordenvaneenbemestingsproefveld metovermaatN,
PofK.Tijdens degroeivanditpootgoed zullenwaarnemingen gedaanwordenennadeoogst
zal aanhetmateriaal derustperiode (eventueel ookderustbreking),deinvloed vande
bewaartemperatuur,dekiemkracht endegroeinahetuitplantenwordenbestudeerd (dit
laatstewaarschijnlijk indekas).
Hiernaast zullen ter oriëntatie plantenmet dezelfdebemestingsobjectenindeeternietbakkenophet terreinvanhet I.B.S.wordengeteeld engeoogst.Hetonderzoekvandit
materiaal zal indekastot in1962voortgezetworden,evenalshet kiemkrachtsonderzoek.
Benodigde tijd:
Mej. ir.II.Krijthe (onderzoeker)
Assistenten
I.B.S.-assistenten
P e r s o n e e l B.G D.

a l l e beschikbare t i j d
e n i g e h u l p van d h r . S c h e e p e r s (P.A.W.)
50 mandagen
50 mandagen
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Project nr.24-5.Onderzoeknaardewaardevoorverschillende gebruikswljzenIndepraktijk
vantypen enselecties. (Graclv 51-^, 51-5en51-7,IBS24-1)
Verslagi960:
DeGraclv-proefveldenwordensteedswaardevoller eninteressanter nuzereedstien
jarenoudzijn.Hiertoehebbenoakzeersterkdeuiteenlopende weersomstandigheden vande
laatste jarenbijgedragen.Erkannuduidelijknaarvorenkomenwelkeinvloed de indertijd
uitgezaaidemengsels,soortenentypenonderdezeuiteenlopende omstandigheden noghebben
opdesamenstellingvaneenbestand datvoordienreeds ineenzekereevenwichtstoestand
verkeerde.
De insamenwerkingmetdekwekersbond verzameldeherkomstenvanEngelsraaigraswerden
ookdit jaarweer allebeoordeeld opschiettijd engroeitype.Hetlaatstegeschieddezelfs
tweemaal,nl.voorhetschieten endaarna.Metbehulpvandevorig jaaropgedaneervaring
enomdatdit jaarwatmeer tijdelijkehulpkrachtenbeschikbaarwarenluktehetnubovendien
aandeplantenvanalleherkomstenmetingenentellingenteverrichten.Opdezewijzezijn
indeafgelopen jarenzeerveelgegevensverzameld,diereeds tendelezijnverwerkt.Het
aantalgegevens isechterdermategrootdatdetotaleverwerkinghiervannogwelenigetijl
zalvragen.Van 45herkomsten (+2900planten)werdengegevens overbeide jarenverkregen.
Over aldezeplantengerekend werdwatdeschiettijd betreft tussendebeide jareneen
correlatiecoëfficlè'ntvan0,93 gevonden.Dezeervroeg schietendeplantenschotenini960
gemiddeld ietslaterdanin1959,delaat schietende plantenechterwatvroeger.Dithangt
ongetwijfeld samenmetdeweersomstandigheden.Voordeafzonderlijke herkomstenlopende
correlatiecoëfficiënten nogalwatuiteen,ditinsamenhangmet despreiding inschiettijd
binnenelkeherkomst.
Opvallend hoogbleekookdecorrelatie tussenhetaantalpakjesper aar indebeide
Jaren (0,8o).Ookinditopzichtwerdenverschillentussendeherkomsten gevonden.Veel
minder constant van jaartot Jaarbleekdebladbreedte (correlatiecoëfficiënt 0,30).De
plantenverschilden ini960aanzienlijkminder inbladbreedte danin1959.
Ookwerd reedsvoorbeide jarendecorrelatie tussenschiettijd enaantalpakjesper
aarberekend. In1959bedroegde correlatiecoëfficiënt 0,97 enini960: 0,74-,Het aantal
pakjesper aarhangtdusnauw samenmetde tijd vanschietenenisdestegroternaarmate
deplantenlater inaarkomen.Ookinditopzichtwerdenopvallendeverschillen tussende
herkomsten aangetroffen.
Hetvorig jaarvandeherkomstengewonnenzaadwerd doorhet I.V.R.0.gebruiktvoorde
aanlegvaneentweetal groteproefvelden,resp.opvochthoudende endrogezandgrond,terwijl
elkderdeelnemende kwekers opheteigenbedrijfeenkleiner proefveldje aanlegde.Ondanks
dedroogte inhetvoorjaarwerd de inzaaivandeze proefvelden eensucces.
Dit jaarmoestdoordeweersomstandigheden enmoeilijkhedenbijdearbeidsvoorziening
worden afgezienvanhetopnieuw oogstenvanhetzaad.
Bestedetijd:
ir. A.Sonneveld (onderzoeker)
Assistenten
Hulpkrachten
PersoneelB.G.D,

90dagen
260mandagen
380mandagen
30mandagen

Aantal onderzochtemonsters:
Geen.
Plan1961:
Denog aanwezige Graciv-proefveldenzullenwordenvoortgezet enregelmatig geobserveerd.
Opde methetvandeherkomstenvanEngelsraaigrasgeoogste zaad aangelegdeproefveldenzaldoorhet I.V.R.0.getrachtwordeneenindruktekrijgenvandeopbrengst.Hetis
debedoeling datdezeproefveldenvele jarenzullenblijvenliggenendatvooral ookgelet
zalwordenophetgedrag indegrasmatvandediverseherkomstenvanhetEngelsraaigras.
Overwogenwordt degegevensvandepercelenwaarvanhetEngelsraaigraswerd verzameld
door eentweedebezoekterplaatse aantevullenenhierbijdaneenberoeptedoenopbodem-

Projectnr,2^5
-2deskundigen e.d.
Uit debeschikbare plantenzullen enkele extremenwordengezocht omdaarmee een
watgrotere oppervlakte tebeplanten endaaropdanuiteenlopende behandelingen toete
passen.
Vanenkeleplantenisreedsmateriaal afgestaan aandeafdelingFysiologieen
ecologie omzebijhet daarlopendeonderzoek tebetrekken.Wanneerhiertoemogelijkheid bestaat zalditnogwordenuitgebreid.
Deverwerkingvandetotnutoeverkregen gegevens zalwordenvoortgezet.
Benodigdetijd:
•Onderzoeker
:100dagen
Assistenten
:300mandagen
Hulpkrachten
: 50mandagen
PersgneelB.G.D.: 10mandagen
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Projectnr.3^8.Veldonderzoek betreffende deaanlegvangrasland, (interprov.series500en
501,Cl2388)
Verslag i960:
Voor deweinige vande interprovinciale seriesnoglopendeproevenbestaatvandezijde
vandeconsulentschappen nog slechts zeerweinigbelangstelling. Geadviseerd werd deproefveldenmetbehulpvanhoektegels e.d. goed vast teleggenenzedanmaar aanhunlotover
telaten.Daarverwachtmagwordendatzekereverschillen insamenstellingvandezodenog
langetijdwaarneembaar zullenzijnkunnende proevennogaltijd weer opnieuw wordenuitgezetwanneer omenigeredenlaterweermeerbelangstellingzouontstaan.Datditnietuitgeslotenmoetwordengeachtheefthet oudeproefveld vandr.v.DaalenteHoogland welbewezen.
Door deregelmatige beweiding endevoordegrasgroei gunstige weersomstandigheden
heeft dezodevanhetproefveld metverschillendemengsels ensterkuiteenlopendebemestingenenbehandelingen opdeproefboerderij "deOssekampen"zichgoedhersteld. Opvallende
verschillen inbotanische samenstellinghebbenzichechter gehandhaafd,metuitzondering van
diewatbetreft dewitteklaver.Deze soortkwamindeherfstnogslechts inzeergeringe
hoeveelhedenvoor.
Bestedetijd:
ir.A.Sonneveld (onderzoeker]
Assistent
Hulpkrachten
Personeel B.G.D.

5dagen
10dagen
3mandagen
6 mandagen

Aantal onderzochtemonsters:
Botanisch:192.
Plan1961:
Ditproject zalwordenbeëindigd.Hetproefveld opdeproefboerderij"deOssekampen"
zalnogworden aangehouden.Debemestingen aanK en Pzullennogvolgens schemaworden
gegevenenhetverloopvandebotanische samenstellingzalnogwordenvervolgd.Erzalniet
regelmatigwordengemaaid maarhetproefveld zalwordenbeweid, afgewisseld met eenenkele
keermaaienvoorhooiofkuilgras.Debijditprojectbeschikbaar gekomengegevens zullen
voor zoverditgoedmogelijk is,wordenverwerkt.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
:10dagen
Assistent
:10dagen
Personeel B.G.D.: 5mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Botanisch:192
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Projectnr.34-9.Onderzoek over deonderlinge concurrentie bijdeInzaaivangrasland.
Verslagi960:
Daar ditproject zalwordenbeëindigd werdengeennieuweproevenbegonnen.Erwerd
slechts aandachtbesteed aanenigevroegerverkregengegevens,waardoor dezepraktisch
voorpublikatiegereedkwamen. Enkeleresultatenwerdenopgenomen ineenpubllkatietezamen
met andereonderzoekersvanhetI.B.S.
Bestedetijd:
ir. A.Sonneveld (onderzoeker):5dagen
Assistent
:2dagen

1,6
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Project nr. 350. Stengelvorming enzaadzetting bijgrassen..
Verslag i960:
Daar ookditprojectzalwordenbeëindigd werdengeennieuweproevenmeer aangezet,De
laatstepotproefwerd indeloopvandezomer geoogst,Aanhetgeoogstemateriaal werden
denodige tellingen enmetingenverricht endeverkregengegevenswerdenvoorlopigsamengevat.Denog aanwezigehulpkracht gingverdermethetverrichtenvantellingenenmetingen
aanmateriaal watnogvanproeven invoorgaande jaren aanwezigwas.
Bestede tijd;
ir.A.Sonneveld (onderzoeker)
Assistenten
Hulpkrachten
Personeel B.CD.

10dagen
30mandagen
100mandagen
2mandagen

Plan1961:
Hetnogopanalysewachtendemateriaal vanproeveninvoorgaande jarenzalwordenbewerkt.Voor zovertijdbeschikbaar zaldeverwerkingvandeverkregen gegevensworden
voortgezet.
Benodigdetijd:
Onderzoeker:10dagen
Assistent :50dagen
Hulpkracht :75dagen
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Projectnr. 358,De Invloed vanbemesting enbeweidingsmethodeopde groeiendeslachtkwaliteitvanhetweidende vee. (IBS169..205,^22 en<+25).
Verslag i960:
Ootcindit Jaarwerdenbijdeproefmet schapenweer geengroteverschillenaangetroffentussende objecten,ondankshet feitdatvooral het tweedegedeeltevanhetweideseizoen
extreem natwas.Inhet eerste gedeelte van het seizoenvertoonde degroeideneiging iets
beter tezijn opdezwaarmetNbemeste objecten.Deverklaringhiervanwordt gezocht inde
botanische samenstelling.Deze isnaenkele jarenzwareN-bemesting engoede behandeling
heelwatgunstiger geworden,Engelsraaigras enbeemdlangbloemzijneenzeer overwegende
rol gaan spelen,terwijl opde standweideobjecten dezerol nog,zoals inde oorspronkelijke
zodegespeeld wordt door destruisgrassen enwitbol.Hetproefveld islangniet.meerhetzelfde als toenhet oorspronkelijkwerd opgezet.Er iseen interactie ontstaantussendegevolgen
van zwareN-bemesting opde chemische samenstelling (lagerdroge-stofgehalte,hogerN-gehalte)
ennaarwijaannemen desmakelijkheid vanhetbestand viaeengunstigerbotanischesamenstelling.Beide factorenwerken tegen elkaar in.Inhet eerste gedeeltevanhetseizoen sloeg
debalans doornaar de smakelijkheid (droogweer), inhet tweede gedeeltevanhet seizoen
hieldenbeide factoren elkaarmeer inevenwicht.
Opvallend wasweer dezeer sterkegewichtstoename indeeerstevierwakenvan deweideperiode (10april -8mei).Evenals invoorgaande Jarentradditverschijnsel niet'optoert
eind Julivoor de tweedemaalwerd ingeschaard.Het trad inhetvoorjaar ookopbijdeproef
met Jongrundvee.Hetwas opvallend dat bij;dezedierendegewichtstoename duidelijkminder
begon teworden toenhet eind junigingregenen.Voordienmaaktendedierenvan:het zwaar
met Nbemeste objectde indrukmeer ingewicht toe tenemen,nadienlekenbeidegroepen in
gewichtweermeernaar elkaartoetekomen.Ook opdit proefveld isdebotanischesamenstellingophet zwaar bemeste objectgunstiger geworden.-Wegensgebrekaangras opde standweide
zonder stikstofmoest dezeproefeind augustuswordenafgebroken.
Inhetkadervanhet onderzoeknaarmeermoderne bedrijfssystemenwerd ineen tweetal
proevendegroeivanweidende dierenvergelekenmet dievandieren ineen openloopstal,
welkehet gras ingemaaide toestand kregen aangeboden.Hoewel beide proeveneenenigszins
tegengesteld resultaat opleverdenwerd tochde indrukverkregen dathetmogelijk iseen
goedegroei teverkrijgen bijhetvoederenvangemaaid gras ineenopenloöpstal.Belangrijk is echter dathetgemaaide produkt fris isengeenluchtjes e.d. bezitomdatdande
opnametewensenoverlaat.Hetmaaienvanvoordien steedsbeweid grasland i'sdaarom ongunstig.
Hetmateriaal van eennooitbeweide Jongekropaarkunstweidewerd zeer goed'opgenomen,ook
alwashetgewas alwat ouder.Met demaaikneuzer geoogst graswffrdzeer slecht opgenomen
wanneer hetevenhad gelegen.Met dit systeem kanvermoedelijk alleenmét^succesworden--•'-—
geoogstwanneer het direct nahet oogsten aandedieren-wordtverstrekt.'
Ommeer inzicht tekrijgen indevleesproduktie opgrasland werd een:enquêtegehouden
over de "vetweiderij"opbedrijven inverschillende delenvanhetland.De adressenvan,
dezebedrijvenwerdenverstrekt door deRijkslandbouwconsulenten.Uitdezeenquêtewerd de
indrukverkregen dathet voor eengoede groeivandeweidende dierenbelangrijk isdatze
steedsvoldoende smakelijkmateriaal terbeschikkingkrijgenwaardoor ze er alshetware
toeverleid wordenmeer optenemendanvoorhun onderhoud ende teverrichten arbeid
(lopen etc.)nodig is.Menbereikt dit indepraktijk opverschillende manieren.Menweidt
wel opstandweidenmet eenrelatiefgeringe veebezetting. Een goedenaam inditopzicht
hebbenpercelenmet eendiep profiel die anderzijds niet al telaaggelegen zijn.Ookzonder
ofbijeenkleine N-bemesting blijft het grasopdergelijke percelen onder allerleiomstandigheden groeienwaardoor de dieren steeds jongensmakelijkmateriaal met eenniet teextreem laagvochtgehalte kunnenzoeken. Indienhet jongemateriaal eenzeerhoogvochtgehalte
heeft kunnen de dieren dit eventueel compenseren doormeer oudermateriaalmeteenlager
vochtgehalte optenemen.
Opminder vruchtbare grond,waarmenvoor eengoede enregelmatige groeiwel stikstof
moet aanwendenwordtmeer het omweidingssysteemtoegepast. "Devetweiders"laatmen dan
vooropgaanendeze dierenworden omgeschaard langvoordat het gras opis.Het achtergebleven
minder smakelijkemateriaal laatmen dan afweiden door jonge dierenen/ofschapen.
Omde "vetweiderij"met succes tekunnenbedrijven dientmeneengoedekennerte zijn
vanvee enmarkt,terwijl ervaring ookeenzeer belangrijke factorlijkt tezijn.Menhoudt
zichdikwijls aaneenbepaaldeveeslag,dierenuit eenbepaalde streekofeenbepaald type
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-2dieren.Groveruimgebouwde dierenzijngezocht,liefst afkomstigvaneenlichtere
grondsoort danwaaropmenzelfweidt.
Eenalgemene ervaring isdatdedierenhetbestgroeien inhetvroegevoorjaar
endatdegroeiinnazomerenherfst inderegel tewensen overlaat.Ditbevestigt
dusdeproeven.Hetlijkt gewenst aanditverschijnsel bijhet onderzoekmeer aandacht '"'"'"
tebesteden.
Bestedetijdt• •"
ir.A.Sonneveld (onderzoeker):, kOdagen
S.Sevenster
:120dagen
Assistent...
: 50dagen
PersoneelB G.D.
:. 63mandagen
Aantal onderzochtemonsters: ,:
Chemisch (gewas):238(682bepalingen)
Chemisch (bloed): 32 (32bepalingen)
Botanisch
: 32• • • • ' ' • •
Plan1961:
Debeide proevenopdeproefboerderij "deOssekampen"zullenwordenvoortgezet,de
proefmet schapen echtermeteengewijzigde opzet..De indeloop'der jarenontstaneverschillen inbotanische samenstelling dwingenhierminofmeer toe..Getraahtzalwordenin
samenwerkingmethet InstituutvoorVeevoedingsonderzoek "Hoorn"meer tewetentekomen,
omtrenthetgebeuren indepensopdeverschillende objectenenindeloopvanhetseizoen.
Indiendemogelijkheid daarvoor gevondenkanwordenzullenookweer enkele eenvoudige
proevenwordengenomenomtrentdeinvloedvanhetvoerenvangemaaid grasineenopen
loopstal opdegroeivandedieren.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
S.Sevenster
Assistent
PersoneelB.G.D.

30dagen
225dagen:
50dagen
60mandagen

Aantal téonderzoekenmonsters:
Chemisch (gewas): 50.O(1100bepalingen)
Chemisch (bloed):,,'^8
Botanisch .
: 50...

II,1
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
II. Afd. Onkruidbestrijding
Projectnr,323,Onkruidbestrijding indetuinbouw.
Verslag i960:
Degebruikelijke contacten indeWerkgroepTuinbouw enmet proefstationsenconsulentschappen afzonderlijk zijnini960voortgezet.Overheteigenwerkkanhetvolgendeworden
meegedeeld.
1.Aardbeien
Hetonderzoekbijditgewas isini960tendele overgenomendoorhet Proefstation
voor deFruitteelt indeVolle Grond teWilhelminadorp,.waarbijassistentiewerdver..leend.Heteigenwerkvond eenvoorlopige afsluiting ineenvoordrachtvandeheer
D.vanStaalduineopde5 Engelse Onkruidbestrijdingsconferentieinnovember i960.
1.1'Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen inoverjarige teelten
Vandein1959 aangelegde proevenzijnini960opbrengstenbepaald.Evenals
vorige jarenwerdenooktoepassingenkortnadeoogstuitgevoerd. Aangezienopnieuw
bleekdat indezeperiode 0,5 -0,75 kgsimazinperhaopdiversegrondsoortenen
rasseneenveiligeenafdoendebestrijding gedurende dewintermaanden geeft,kan
ditdeelvanhetonderzoek als afgeslotenwordenbeschouwd. In1961wordt danook
tot eenlandelijke adviseringovergegaan.
Toepassingenvansimazinenchloor-IPC indeherfstwareneveneensgunstig;het
aantal gegevens oververschillende jaren isechter noggering.Voorjaarstoepassingen
vansimazinbleken -evenalsvorige Jaren-somsoogstreductie totgevolg tehebben,
zodathetprobleemvandeveronkruiding indelente endevoorzomervoorlopigwel
de aandachtblijftvragen,
1.2Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen inéénjarige teelten
De aardbeiteelt breidt zichvooral indezerichtinguit,zodathierover ook
proevenuitgevoerd zijn.Demeesterassenwordenindezomergeplant,Inenkele
proevenophumeuzezandgrond bij3rassenbleken2-3maanden nahetplantenuitgevoerdetoepassingenvan simazinenneburongoedeoogstresultaten televeren,terwijl
vooral bijde innovemberuitgevoerdebespuitingen -eenzeerlangdurigewerkingvan
deze:middelen (tot juni)opviel.Ookvoorjaarstoepassingen gavenopdezegronden^wellichtmededoordedroge.voorjaarsomstandigheden-geenaanleiding totopbrengstreducties.
Indeherfstvani960zijndeproeven indeze teeltvoortgezet,waarbijookandere,middelen (zoals amiben,dinoben)zijnopgenomen.
1.3Bestrijdingvanonkruiden op vermeerderingsbedden
,: Ditdeelvanhetonderzoekwerd geheel overgenomen doorhet Proefstationvoor
deFruitteelt indeVolle Grond te.Wilhelminadorp.
I,1*-Gevoeligheid vanaardbeienvoornieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen
Indrie inhetvoorjaaruitgevoerde proeven,waarino.a. diversetriazinen,
amibenendinobenwarenopgenomen,is-wellicht door dedrogeweersomstandighedennergens schade-opgetreden.Devoortzettingvan.âitonderzoekblijftnoodzakelijk.
1.5Kas-enlaboratoriumonderzoek'overdegevoeligheid voorenkeleonkruidbestrijdingsmiddelen
Erwerd eenrassenpro-efmet simazinen amiben indevoedingsoplossing genomen,
waarbijverschillen ingevoeligheid totuitingkwamen.,Ineenandereproefleekde
invloed vansimazinopdegroeivandeplant onafhankelijkvandegroottevande
plant tezijn.
2,Asperges-

.

Aandebestrijdingvanoverjarige grasseninproduktleveldenwerd verdere aandacht
geschankeh.Deeerderverkregengoedeervaringenmetdaïapon18-12kgperHa)werden
bevestigd,zodat in1961met de adviseringhierover eenbeginkanwordengemaakt.Een
langdurige goedebestrijdingvankweekgraswerd verkregenmet 8kgmonurori'per"ha(of
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-2eenmengsel vandiuronen amitrol). Overde indezeproevenverkregenresultatenwerd
door deheerD.vanStaaldulne eenvoordracht gehoudenophet12 eSymposiumvoor PhytopharmacieteGent.
Ineenproefopzaalbeddenvan aspergesblekenherbehandelingenmetmonuronof
simazinnoodzakelijk tezijnomtotindeherfst onkruidconcurrentie tegentegaan. .
Inlage doseringenblekenbeidemiddelenwederom doorhet gewasverdragenteworden,
3,Groenteteelt
Teneindedeinvloed vandegrondsoort opdewerkingvanmiddelennategaan,
zijn inwortelen proevengenomen ophumusarme zandgrond,humeuzezandgrond enveengrond.Vooral chloor-IPC,propazinenkarsilwerdenbeproefd.Medewellicht tengevolgevandedroogte inhetvoorjaar zijnerweinigverschillen tussende grondsoorten
opgetreden,terwijl deopbrengstenvandebehandelde objecten allegoedwaren.Opveengrond gafpropazin eenonvoldoendewerking,terwijl ookdetoepassing vanditmiddel
nadeopkomstvanhetgewas inhet algemeeneenmindere onkruidbestrijding gaf.Karsil
bleekvoorlopig zowelbijtoepassing voor deopkomst alsnadeopkomst eenvoorwortelen
goedbruikbaarmiddel tezijn.
Inenkele gewassen,welke inperspottenwordenuitgeplant,bleken sommige,doorde
wortels opgenomen,middelenbijtoepassingvóórhetuitplantenredelijkveilig tezijn.
Zowerdenmonuron ensimazindoor slaopveengrond verdragen enchloor-IPC doorkroten.
Ookhetvrijdiepwortelende preigewasbleekeentoepassingvan simazinkortnahet
plantengoed teverdragen.
^.Kruldenteelt
Inproeveninmunt isgebleken,datdetoepassingvanmiddelen alsmonuron,diuron,
neburonensimazin,welke ondernormale ofrelatiefdroge omstandighedengeen aanleiding
totschadegaven,bijveelneerslag ernstige schade aanhetgewasteweegkunnenbrengen.
Hieruitblijktweer datmetdit typemiddelen inhet algemeenuitgebreide proefveldervaringennoodzakelijkzijn,voordat bepaalde toepassingenvoldoende veiligzijnvoor
depraktijk,
5,Zaadteelt
. Dit jaarwerden oriënterende proevengenomenbijdezaadteeltvanwortelen,tuinbonenenwitlof. Inuitgeplantewortelenblekensimazinenpropazin (0,5kg/ha)goed
tevoldoen.Uitgeplantewitlofdaarentegenbleekzeergevoeligvoorlage doseringen
Simazin.Tuinbonenverdroegen toepassingenvan0,25 -0,50 kgsimazin perhagoed.
6,Fruitteelt
Hetgrootste deelvanhet onderzoek opditgebied werd overgenomen doorhet
Proefstationvoor deFruitteelt,waarbijassistentiewerd verleend. Ineigenproeven
werdenmetMCPA,simazin,dalaponenamitrol goede ervaringen opgedaanbijdebestrijdingvanoverblijvende onkruiden onder appela enperebomenopzwarekleigrond.In
zwartebessenbleekeenbehandeling tegenkweekgrasmet atrazlninnovemberbeterte
voldoendaneenmet dalapon;ookeencombinatievandiuron enamitrol gafeengoed
resultaat.Debestrijding vangrotebrandnetel met2,4-,5-TLgedurendehet groeiseizoen
bleek schade aanhetgewas tegeven.
7,Gevoeligheid vanenkelezaaigewassenvoornieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen
Erisgewerktmetwortelen,bonenensla,terwijl deS.N.Ui,F. oponsverzoek
soortgelijke proevenbijuienheeft genomen.Bijwortelen blekeno.a;toepassingenvóór deopkomstvanhetgewasvankarsil,amibenendinobengunstigeresultatente
geven.Nadeopkomstvoldeed karsilhetbeste;gevestigde onkruidenwordenblijkbaar
mindergoed dooranderemiddelenbestreden.Bonenverdroegen toepassingenvaneen
aantal triazinen,carbamaten eno.a. ookvankarsil enamiben.vóórdeopkomstgoed.
Toegepast nadeopkomstgaven triazinen,carbamaten enkarsil ernstige schade;met
dinobenenamibenwasditniethetgeval.De toepassingvantriazineneno.a.karsil
vóór deopkomstvanzaaislagafschade,terwijl amiben endinobengoedwerdenver- '
dragen.Nadeopkomst toegepast gavendemeesteherbiciden schade.Inuien,bleken
allenieuwemiddelen,zowelvóór alsnadeopkomst toegepast,schâdètegeven.
(S.N.U1.P.).
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- 38, Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen opdekleming enjeugdontwlkkelingvantuinbouwgewassenenonkruiden
Detotnutoeopdit terreinuitgevoerde proevenzijnverderverwerkt,terwijl ook
enkele aanvullende proeven zijnuitgevoerd (zieookproj.nr. 323A/2, 1959)•
Bestedetijd:
dr.ir.J.L.P.vanOorschot (onderzoeker): 75dagen
Assistenten
: 28omandagen
Student-assistent
: 25Qdagen
Techn.Dienst
: 90mandagen
Publikaties:
Staalduine,D.van:Onkruidbestrljdingsonderzoek bijde aspergeteelt inNederland. XII e
Internationale Symposiumvoor FytofarmacieenFytiatrie.Verschijnt in
MededelingenLandbouwhogeschool Gent.
Staalduine,D.van:Theuse ofsimazininstrawberries 5 BritishWeed ControlConference.
Verschijnt inProceedings.
Plan1961:
A.Veldonderzoek
1. Aardbeien
1.1 Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen inéénjarige teelten
1.2 Gevoeligheid vanaardbeienvoornieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen
2. Groenteteelt
2.1 Medewerking aanhetresiduonderzoek vanchloor-IPC
2.2 Invloed vangrondbewerking inverband met chemische onkruidbestrijding
3.Asperges
Bestrijdingvanoverjarige grassen opproduktievelden enonkruidbestrijding opzaattedden.
4.Kruidenteelt (Munt)
Voortzettingvandeproevenvani960.
5.Zaadteelt
Voortzetting enuitbreidingvandeproevenvan.i960,
6. Gevoeligheid vanenkeletestgewassenvoornieuwemiddelen
Benodigde tijd:
D.vanStaalduine:250dagen
TechnischeDienst:103 mandagen
B.Kas-en1aboratorlumonéerzoek
1.Bestuderingvandereactievanaardbeienop onkruidbestrijdingsmiddelen
2.Kas-enlaboratoriumonderzoek inverband metveldproblemeninde tuinbouw
Benodigdetijd:
onderzoeker
Assistent
Student-assistent

75 dagen
30dagen
250dagen
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
II. Afd.Onkruidbestrijdlng
Project nr. 365.Laboratoriumonderzoek overdeinvloed van chemischemiddelenopdegroei.
1. Penetratie envervoer vanonkruidbestrijdingsmiddelen ingewassenenoverblijvende
onkruiden
Verslag19,60;
Voorhet onderzoekmetradioactieve herbicidenwerd routine opgedaanmetderadio-.
autografietechniek.De proefplantenhierbijwarengraan-enbonenplanten.Dedroogvriestechniekkandooronsnognietgevolgdwordenendusdient tijdenshetdrogenderproefplantenindepersverplaatsingvanradioactieve Produktentussenplantedelenvoorkomen
teworden.Vandebehandeldeplantenwordendaaromnainwerkingvanhetradioactieve
preparaat debladeren,stengels en-wortelsgescheiden enafzonderlijkgedroogd,alvorens
zeopdeRoentgeh-filmteleggen.
De eersteproefnemingen overhettransportvanherbicidenwerdenverrichtmetgerstplanten,waarbijdruppels,van 0,01 ml0,01M2,4-D-zuurmet eenactiviteitvan0,05microcurieaanverschillende bladerenwordentoegediend.
De-waarnemingenvanCraftsen Petersenwerdenbevestigd,datgraanplantennahet
4-5bladstadiumopvallend minder2,4-D-C11+vandebladerennaarhetwortelstelselverweren daninjongere groeistadla.Aangetoond konworden,datditverschil nietveroorzaaktwordt doorhetomstreeks ditmoment totontwikkelingkomenvandeaaraanleg.Vermoedwordt,dathetverschilbepaald wordtdoorhetuitgroeienvandezijspruitenvande
oudstebladerenenhetbelangvandezebladerenvoordedistributievanassimilaten
binnendeplant. Proevenzijnthans in'uitvoering,waarbijdejongstebladerenvangerstplantenenhunzijspruiten inverschillende stadiavanouderdommet2,4-D-C1^behandeld
worden.Door dezeproevenhopenwevoldoende ervaringmetdetechniekoptedoenenvoldoendeinzichtteverkrijgenindeaanhettransport indeplantvan2,4-D-C111,enenkele
anderebestrijdingsmiddelen (o.a.amitrol-C1^)tengrondslag liggendewetmatigheden,om
in1961destudiesmetkweeken andere onkruidgrassen tekunnenaanvangen.
3ijtoedieningvan2,I!~D-C1^aan'hetblad valt inhet 3 ebladstadiumvangersteen
zeerduidelijke activiteitinhetwortelstelsel vast testellen.Dit stadiumwordt daarom
genomenomna te.gaan,hoeverschillendemilieufactorenditproceskunnenbeïnvloeden.
In1961zullenklimaatsfactoren inditonderzoekbetrokkenworden.Tijdensdeverslagperiodebeperktenweonszowelbijopvoedingsoplossingen groeiende gerstplanten alsbij
jongestambonen tothet aanhetwortelstelsel toedienenvanbestrijdingsmiddelen. Hierbij
bleek,datdealsfotosyntheseremmers bekendemiddelen (simazin,atrazin,monuron)tothet
wortelstelsel toegediend indelage concentratievan0,5 Pprapraktischgelijktijdigmet
het toedienenvande2,4,-D-C1 ,het transportnaarhetwortelstelsel vandeC 1 ^volkomen
verhinderen. Amltrol10ppm,toegediend tegelijkertijd met de2,4-D-C11*,had diteffect
niet;echterwel,indiendetoediening:eendagvóórde2,4-D-Cl^-behandelingplaatsvond.
10ppmDNQC, chloor-IPCenAvadexbeïnvloeddenhettransportpatroonvan2,4-D-C1^bij
stambonenniet,echterwelbijgerst,Avadexwerdbij'dezeplantniet onderzocht.Dewijze
vanonderzoek staatechter alleenonderkenningvangrovebeïnvloedingentoe.
Bestedetijd:
dr.ir.W.vanderZweep (onderzoeker): 90dagen
Assistent
:125dagen
Student-assistent
:250dagen

...

Plan1961:
1.Bestuderingvanhet transportvangemerkteherbiciden,ingrasachtigen
Ditonderzoekzalwordenuitgebreidmet amitrol-C1tenenkele trlazine-C -verbindingen.Behalvegerstzullen'ookkweekenanderegrassenmetstoloneninhetonderzoekwordenbetrokken.
2.Transportvanherbiciden indicotyle onkruiden
Hettransportvan2,4-D-C11+en amitrol-C1^zalwordennagegaanbijkleinhoefblad
enpaardestaart.
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-23.De invloed van andereherbiciden enklimaatsfactoren ophet.transportvan2,4-D-Ç-1-^
enandere inonsbezitzijnde gemerkte Produkten zalverderwordenbestudeerd.
Benodigde tijd:
onderzoeker '•;'::-75~"dagen
Assistenten
:100mandagen
Student-assistenten:150mandagen

_...-...-

2,De.'ilnvloed•vanr;;chemlschemiddelen opdegroeivanplanten
Verslagi960:-! • •
. ••••...-'De\VQorhe/enr,onderproj. 32-4B (1959)vermelde proeven;overdewerkingvan diverse
middelen natoediening aan'debladeren of,dewortelsbijbruinebonenwerdenverder
. afgerond,enderesultaten:zijnverwerkt:-tot,eenartikelvoorhetJaarboeki960.Vrijwel alleonderzochte triazinen enureumverbindingenvertoondenna.toedieningaande
wortels een-sterkewerking.Na toedieningvanCl-triazinenaandebladerenwerden
groteverschillenin-.werkinggeconstateerd; dit.was.met.ureumverbindingen eveneenshet
geval.Triazinenmet eenOCH3- ofSCH,-groepbleken,alleeensterkewerkingvlade
bladerenuit-te-oefenen.Vooral despruitgroeiwasmet triazinenen-ureumverbindingen
sterkgeremd.Door carbamaten.werddegroeiveel-minder:beïnvloed,terwijl2,6-,dichloorbenzonitrll'vooraldewortelgro.eiremde.
Het onderzoek over,deinvloed vanklimaatsomstandigheden opdewerkingvansimazin
:en:diuron:.werd,verder afgeronde De invloed vandelichtintensiteit enluchtvochtigheid
(voorresultaten-zie: proj. 324B,1959)worden ineenpublikatieverwerkt.-Bij,enkele
anderemiddelen (diquatenkarsil)bleekdewerking opdeplantbijhogerelichtintensiteiten snelleroptetredendanbijlagere lichtintensiteitenhetgevalwas.
In,samenwerkingmetdr.DeWitisveel tijd besteed aanhetgereedmakenvan.deap.paratuurvoorhetmetenvan;koolzuuropnameen-afgiftevanplanten.De "infraredanalyser"werd indeloopvan..1959aangeschaft,maar doorhet aanvankelijk nietfunctioneren enontbrekenvanenkele essentiële onderdelenkoneerst tegenhetbeginvan
ditjaarmet/experimenteren wordenaangevangen.Hierbij:bleekdatvoorhetmetenvan
:-kleinevere.chlllent.enopzichte:van;atmosferische lucht,:zoals datbijdekoolzuurassimilatienoodzakelijkis,.:'dereproduceerbaarheid tewensenoverliet.Ditkonechter,
dooreenanderewerkwijzewordenondervangen-. Bijdeverdereopstelling tenbehoeve
vande.metingen,aanplantenbleeknogveelwerknoodzakelijk.Ermoest eeninstallatie
worden,gebouwd.om.koolzuuruit delucht teverwijderen.Eengoedemengingvankoolzuurvrije'lucht.Biet:.'zuiver.koolzuur,omovereenconstant koolzuurgehalte tebeschikken,voor
de.metingen,.hçeffcaanvankelijk nogmoeilijkhedenopgeleverd.Omdekoolzuuruitwisselingbij:verschillend:esoortenplanten tekunnenbepalen,werd eenander type..assimilatiekamer-ontwikkeld,.Dezelfde proefopstelling bleekgeschikt tekunnenwordenigemaakt
.ommet-thermokoppelsdeverdamping vanplantentegelijkertijdmet dekoolzuurasslmilatietekunnenregistreren.Nudeproblemen over demethodiek opgelost lijkentezijn,
wordtjsenaieerdefinitieve,opstellinggebouwd.DeheerBelk'sma,dieindeloopvandit
jaarbijhe.tvoorbereidende'werkwerd ingeschakeld, zalzichmet.dezorgvoordeze
apparatuur gaanbelasten.
Bestedetijd:
dr.ir.J.L.P,vanOorschot (onderzoeker):175dagen
Assistent
.:125dagen
Student-assistent
:100dagen
Publikatie
Oorschot,J.L.P. van:Dewerkingvan enkeleherbicidennatoediening aandebladeren
ofdewortelsbijbruinebonen.Jaarboek I.B.S.I960
Plan1961:
1.Hetnagaanvande invloed vanklimaatsomstandigheden opdewerkingvanherbiciden
Hetpraktischeresultaatvanbespuitingenmetverschillende herbicidenblijkt
doordeheersendeklimaatsomstandigheden tewordenbeïnvloed. Zowaren ini960de
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- 3resultatenmetkarsil endinoseb-acetaatnogalwisselvallig,terwijl ookbijgesubstitueerdebenzoè'zurenklimaatsinvloeden vanbelanglekentezijn.Een analysevandedaarbijeenrol spelende factoren inveldproeven istegecompliceerd envraagtookteveel
tijd. Inklimaatcellen isditgemakkelijker.De invloed vanlichtintensiteit enluchtvochtigheid isreedsvoor enkelemiddelennagegaan (simazin,dlquat,karsll).Naastvoortzettinghiervan,zal in1961vooral deInvloed vandetemperatuur opdewerkingvanverschillendeverbindingen (gesubstitueerde triazinen,benzoëzuren,karsil)wordenbestudeerd.
2.Bestuderingvande invloed vanherbiciden opde assimilatie,ademhaling enverdamping
vanplanten
Het isvoordetoepassing vanherbiciden indepraktijkgewenst omeeninzichtte
verkrijgen indeaardvandewerkingvandezeProdukten opdeplant.Terwijluithet
bovengenoemde onderzoekreeds enige aanwijzingenhieroverkunnenwordenverkregen,zal
met eendaarvoor geschikte apparatuur inhetbijzonder de invloed vande eerdergenoemde
herbiciden opdekoolzuurassimilatle,ademhaling enverdampingvanplantenondeE.verschillendegroelomstandighedenwordenonderzocht.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
:175dagen
Assistent
:125dagen (medevoor andere projecten)
Student-assistent: 250dagen
3.Bestuderingvandefytociditeltvanherbiciden IndedampfaseenvanfactorendiehierInvloed opuitoefenen
Verslagi960:
Door deaanwezigheid vanonze aanditzelfde onderwerpwerkendegastmedewerker dr.Day
werd dit onderzoektijdelijkafgebroken.Deookvoor onslandvanbelangzijndevraagstelling,
ofgoed Inwater oplosbaremiddelen doortoevoeging vanandere stoffen aande spuitvloeistof
meer aandeoppervlakte vanhetprofiel gehoudenkunnenwordenwerd doordr.Day inonderzoekgenomen.Bijdalaponbleekhetmogelijkdebiologische activiteit doortoevoegingvan
bepaalde polymeren tebeïnvloeden.Dr.Day zalzijn onderzoek in:eenartikel inhetnieuwe
tijdschriftWeed Researchpubliceren.
Bestede tijd:
Student-assistent: 125dagen
Plan1961:
Bestuderingvanmethodiekenvoorhetonderzoekvandefytociditelt vanherbicidenin
dedampfase.
Benodigdetijd:
dr.Ir.W.vanderZweep (onderzoeker):15dagen
Assistent
:20dagen
Student-assistent
: -dagen
4,De interactie tussenbestrijdingsmiddelen, grond enwater
Verslag i960:
Voor deWerkgroep OnkruldbestrijdingT.N.0.werd eeninternvoorlopigrapport opgesteld
overhetgevaar vanarsenicumophoping indegrond.Dedooronsaangehouden proefveldenworden
geleidelijk overgedragen aande Plantenzlektenkundige Dienst.De opdezeproefvelden enook
opgeregeld bemonsterde praktijkpercelen gevondenAsO^-waardenduidenwel opeentoenemingin
ditgÉialtedochgeven geenredentotzeergrote ongerustheid. Invanproefvelden afkomstige
monsterswordt thansgetracht d.m.v. biologische toetsmethodenhetverband tussenpraktische
doseringen enreactievandeplantvast testellen.Aande chemischebepalingvanAsgO-jin
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degrond wordtdoorhetI.B.verder aandachtbesteed.
Op enigeproefvelden enpraktijkpercelenwerdeenlangerewerkingsduur vansimazin
t vastgesteld dantotnutoewaargenomenbijselectieve toepassingen.Ditkantendele
verklaard wordendoordedrogeweersomstandigheden Indeherfstvan1959e n h e tVroege
voorjaar.vani960.Vaneenaantal ini960met simazlnbehandelde percelenwerden Inde
-herfstgrondmohstersgenomenenhierinwordt thans.doormiddel vandébiologische
toetsmethodehet slmazingehaltevastgesteld.Ditzal opnieuw inhetvoorjaarvanI96I
geschieden.
Bestedetijd:
dr.ir.W.vanderZweep (onderzoeker): 10dagen.
Asslstent
.
: 55dagen
Student-asslst.ent
:100dagen
Voordracht enpublikatle:
Zweep,W.vander:"Herbicides and theSoil".Second Symposium oftheBritishWeed
Control Council.November i960.
...
,

Plan1961:

.:

Ij 1.Voortzettingvanhetkasonderzoek over dereactievangewassen opnatrlumarseniet.
f
'Samenwerkingmet I.B.
2.Volgenvandewerkingsduur vansimazinopproefvelden enpraktijkpercelen.
3.Methet inonsbezitzijnderadioactieve simazinzalgetrachtwordeneenindrukte
krijgenvandeadsorptievansimazinaandegrond.Ditmateriaal zal ookbenut
wordenbijonderzoek overdebepalingvansimaziningrondmonsters.
4.Bestudering vandeafbraaksnelheld vanonkruidbestrijdingsmiddelen inwater.
Benodigde tijd:
dr.Ir'.W.vanderZweep:15dagen
dr.H.G.vanderWeij :25'dagen
Assistent
:75dagen
Student-assistent
:250dagen
Laborant
:25dagen
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II. Afd.Onkruidbestrijdlng
Projectnr.353,Grondbewerking enonkruidbestrijdlng.
Verslag i960:
Hetgrondbewerkingsproefveld opdeproefboerderij "DeBouwing"stond ini960onder
wintertarwe,dieIn1959nawoeleggen,opalledrie jaarstroken gelijk,werd Ingezaaid.
De tarweopbrengstenvandeverschillende proefveldjes gavenenigeverschillen tezien,
maar diewarennietgroot ennietwiskundig betrouwbaar.Verschil inonkruidbezettingviel
nietteconstateren,
Inhetnajaarvani960zoudendejaarstroken devolgendebewerkingenkrijgen:
1.normaal ploegen,25cmdiep
2. opdezelfde diepte spittenmet despitmachine
3.15cmdiep spittenmetde spitmachine
Door allerlei pechwashetbijdejaarwisseling nogniet totspittengekomen,hoewel
allesdaarvoor nugereedwas.
Ophetproefveld teHoogSoeren (objectenploegen,schijfploegen encultivateren;alles
induplo)konden ini960doordeuiterstnattezomergoenproefoogstenwordengenomen.Het
gewoelegdeobjecthadhetmeesteonkruid,maartochnognietzoveel,datditobjectmoet
wordenopgegeven.
Bestede.tijd:
dr.H.G.vanderWelj (onderzoeker):25dagen
Assistent
:25dagen
Plan1961:
1.ZowelvoorRandwijk (proefboerderijDeBouwing)alsvoor HoogSoerenvoortzettingvande
proevenvolgensbovengenoemdeschema's.
2.De teeltvan akkerbouwgewassenmet toepassingvanchemischemiddelen opnietgeploegd
terrein,invergelijkingmetdeteeltopnormaal geploegdepercelen.
Benodigde tijd:
Ad 1Onderzoeker
:25dagen
Assistent
:25dagen
Ad2dr.ir.W.vanderZweep:p.m.dagen
Assistent
:p.m.dagen

11,2
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr. 36^. Onkruidbestrijding inenlangswatergangen enoponbeteeldeterreinen.
Verslagi960:
Algemeen
Voor.determinatiesvanplantenen inventarisatievanproefveldjes in enlangswatergangenwerdvaak eenberoepgedaan opdeAfdelingVegetatiekunde.
1.Bestrijdingvanbovenwater groeiendeplanten
De chemische bestrijdingvandezegroepplantenisini960begonneningang tevinden
indepraktijk.Ditwerd mogelijk doordat deCommissievoor Phytopharmacieeendrietal
middelen,namelijk dalapon,MCPAen2,4-D-aminezoutonderbepaalderestricties vrijgaf
voor gebruik inwatergangen.Deze goedkeuring konmedegegevenwordenomdathetRijksinstituutvoorVisserijOnderzoek degeringe toxiciteit vandezemiddelenvoorNederlandse zoetwatervissen envisvo'edseldiertjeshad vastgesteld, enhetRijksinstituut voor
ZuiveringvanAfvalwater had aangetoond datdeInvloed opdebiologische zelfreiniging
vanverschillende monsters levend water onbelangrijkwas.Datdegenoemde Produktenwat
huntoxiciteitvoorwarmbloedigen betreft toelaatbaar zijn insloten,waaruitveedrinkt,
had deCommissie voor Phytopharmaciereeds eerdervastgesteld. Nognietvrijgegevenwerd
amitrol,dat,als "hulp-herbicide"toegevoegd aandeeerdergenoemde middelen,toteen
veel snellerreageren envooral toteenveel sneller verterenvandebehandeldebegroeiingleidt.Het isdan ooktehopen,dat ditmiddel vrijgegeven zalkunnenworden.Het
slootonderhoud zouertenzeerstemeegebaat zijn.Voor zoetwatervls enzoogdieren ende
biologische zelfreiniging ishetvolkomenveiligbevonden.
De invoering vandeonkruidbestrijding inhetwatermetdevrijgegevenmiddelenis
enerzijds voorbereid doorvoordrachten endemonstraties,waarvandievoordespecialistenplantenziekten derRijkslandbouwconsulentschappen wel debelangrijkste was eninde
tweedeplaats dooreeninterprovinciale proefveldserie.Verderhebbenookdebestrijdingsmlddelanfirma'svoorpraktijkbespuitingen doorvele demonstratieproevenpropagandagemaakt.
Wezenlijk nieuwe aspectenzijnerbijdit allesniet naarvorengekomen. Inonze
eigenproeven isde10-2-2-combinatie als "universeel"mengsel,werkzaam zowel tegen
grassen als tegenniet-grassen,nogsteedshetbeste gebleken. Hierbijwordtper
ha10kgdalapon+2kgamitrol + 2 kggroeistof (zuurequivalent)toegediend,
waarbijdalaponvnl.werkt tegengrassen engroeistof tegenniet-grassen.
Wat degroeistof indit "universele"mengselbetreft isnuwel gebleken,dat2,1+-D-aminezout devoorkeur verdient bovenMCPA,omdathettegeneengroter sortiment breedbladige
onkruidenwerkzaam is.Inlaagveengebleden,waar alleenkrabbescheer (Stratiotes aloides),
watereppe (Slum spec.)eneventueelwaterkers (Rorippae.a.)engeleplomp (Nuphar luteum)
bestredenmoetenwordenkan evengoed het goedkopere MCPAgebruiktworden.
Opnieuw kwamnaarvoren,hoebelangrijk hetopde juistemanier toepassen ookin
slotenvoorheteffect dermiddelen is.Ditbleekookuit contactenmethet buitenland.
Zowordt-thans inhetEmsland tegenliesgras20-25kgdalapon aanbevolen,terwijlmen
onsdaareenjaargeledenvertelde,datditonkruid daarmet zelfs 50kg/hadalaponniet
konwordenvernietigd. Ookinanderelandenzietmendedoseringen,dienoodzakelijkworden
geachtvoorhetvernietigenvanriet ofliesgras,steeds lagerworden. Ikblijf erdan-ook
vanovertuigd,dat15kg/ha opde juistewijze enophet juiste tijdstipgespoten alle
llesgrasenrietkandoden.
Alsander "grassenmiddel",.datdoorhetblad wordt opgenomen,hebbenwijookhet
dlchloorboterzuur beproefd.Het is.minderwerkzaam geblekendandalapon.Debelangstellingvandeindustrievoor ditmiddel istrouwens sterk afgenomen.Dalapon+uitvloeier
werkt ietssneller dandalaponzonderuitvloeier,.hetgeenvoorhetwateerderverteren
van eenbespotenvegetatie niet zonderbetekenis is.Dat echtermetdetoevoegingvan
uitvloeier ophet dalaponkanwordenbespaard isons-envoor zover onsbekend ookanderennietgebleken..
Meer enmeer aandachtwordt gevraagd voor eennieuwe formuleringvanamitrol,nl.
een combinatiemet ammonium-thiocyanaat.Deze combinatie,hetWeedazol-TLmet25$amitrol,
schijnt eenveel sterkere herbicidewerking tehebbendanamitrol alleen.De fabrikant
hoopt,dathet eensdeplaatszalkunnen innemen vandalapon,maar daarnaastheefthet
daneenveel algemenere herbicidewerking. Ineeneerstelaboratoriumproef methetmiddel
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opLollumperennekwamdebetekenisvandetoevoegingvanhet thiocyanaat totuiting.
V/athet tijdstip oflieverhet.ontwikkelingsstadium der tebespuitenvegetaties
betreft isernietveel nieuwstevermelden.Vroeg (maarniettevroeg)spuitentegenliesgras enrietbetekent meestal eenschonewatergang gedurende dezomer,maar
hergroei inaugustus,zodat daneentweedebehandelingnodig ismeteenverminderde
dosering,dieechter doordemeestewaterschappen gaarnewordtgeaccepteerd.Menkan
echter ookzeer goed omzotezeggeneen jaarvooruitwerkenentegendezegrassen
spuiteninseptember (tegenlies allée'nooknogwel.inoktober)met volledigsucces,
mits despuitvloeistof voldoende indedanvaak zeerdichtevegetatiedoordringt.
Hetkandannodigzijninplaatsvaneenspuitboom eenspuitgeweermethogedrukte
gebruiken,ofanders eenmotorrugnevelspuit.Menmoetdaneenwatminder gelijkmatigeverdelingdanmet eengoedespuitboommogelijk isenhetmeespuitenvanmeer
berm danmenbedoelt opdekooptoenemen.
Watkrabbescheer betrefthebbenwijdit jaarslotengezienwaardezeplanten
reedshalfJunivergenoegontwikkeldwarenvooreenbespuitingmetgroeistof;tot
nutoekondenwijnooit eerder danbegin julispuiten.
Wijmenendoorhet ontwikkelenvaneenpropaanrugspuitmet eenspecialeuitrustingvoorhet spuiten inenlangswatergangen eenbelangrijke bijdrage tehebbengeleverd voor eengoedeenpraktischebestrijding.Hierbijwordt gerekend opongeveer
300liter spuitvloeistofperhawelke inmiddelfijne druppels zeergelijkmatigkan
wordenverdeeld. Onder demeeste voor spuiten.geschikteomstandighedenwordthiermeeeenoptimaal effectverkregen. Opdezespuitkomenwijonderpunt 6terug.
2.Bestrijding vanplantengroei opdrogeoftijdelijk drooggevallen slootbodems
Doordatvele anderswaterhoudende slotentotlaat inhetvoorjaar droogbleven
staankwamenerzijds denawerking vandroge-bodembehandelingenin1959metallesdodendemiddelen zeergoed totzijnrecht enkonbovendien inhetvoorjaarvani960
dekansworden aangegrepen om andersmetwaterbedekte slootbodems droog tebehandelen.Hiermeewerden inDrentebijzondergoederesultatenbereikt.
Bevredigende resultatenwerdenverkregenmetdevolgende doseringen inkg/ha:
diuron
7kg
monuron 10kg
simazin 10kg
atrazin 10kg
Ophumusarme zandgronden kunnenwaarschijnlijk nogwel lagere"doseringenworden,
toegepast opbodemsvanwatergangen,diegewoonlijk droog staan.Vandegenoemde
middelen lijkt diuronhetbeste,danvolgenresp.monuron,simazinenatrazin.Het
combinerenvandiuronmet:amitrol gafzeergoederesultaten. InDuitsland werd een
50/50-combinatievansimazinenamitrolmet succesgebruikt.
Wanneer eenzogoed.als "schone"slootbodem indeloopvanhet jaardroog
komt testaan (d.w.z.debodemzaldantoch altijd welvochtigzijn)kunnenweinig
oplosbare,allçsdodendemiddelen alsmonuron,maarvooral diuron,mogelijk eenzeer
langenawerking.hebben,vooral alsdemiddelen doorkleinebuien,diegeenwaterin
deslootbrengen,indebovenste centimeter(s)vandebodemkunnendoordringen.
3.Bestrijdingvanondergedokenwaterplanten enalgen
Hetveldonderzoekinditopzichtbleefbeperkt tothet enigekeren toedienen
vangekorreldeherbiciden envaneenbespuiting vanzeer dichtewaterpest.Hoewel
soms enigereactiewerd gezienwas ertochgeenpraktischresultaat.Ondanks optimistische geluidenindezeblekenderesultatenmet gekorreldeherbicidenin
Engeland i.h.a.al-evennegatief.Slechtsvanafgeslotenvijverswordengoederesultatenvermeld met estersvangroeistoffen,maardan indoseringenperhadie20-30maalzohoogliggen als inde'landbouw.
Onslaboratoriumonderzoek, datgeheel opwaterpestwasgericht,liep inhetbeginvanhet jaarvastophetgeheel afstervenvanonzevoorraad vanditberuchte
wateronkruid.Thans isditonderzoek goed opgangenbeschikkenwijovereenflinke
kweekvanwaterpest,puntkroos enhetlevermosRiccia.Eentijd langgroeideook
detotaalwortelloze Ceratophyllum goed,thansleeft ze,maar groeit nietmeer.
Mogelijkzal eenkoudebehandellng (3wekenbij2 C)dithoornblad totnieuw leven
wekken.
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ophetogenblik:
a.eenvergslijkingvandeherbicidewerkingvanbeschikbaremiddelenbijeenpermanente
blootstelling aanlage concentraties (doorgaans2 0 - 1 0 - 5 - 2 - 1 ppmnaast controle
(onbehandeld)enmonuron alsstandaard
b.vandeonder ahetbestbevondenmiddelenhet effectvankortdurende exposities aan
hogereconcentraties,
Inbeide gevallen.wordendeplantengehouden inl/lOHoagland-oplossing,waaraanhet
herbicide istoegevoegd.Voor deonder agenoemdeproevenmetpermanente expositieworden
deplanten inplastic bekersgehouden;deonbehandelde controle pleegt danaanzienlijkte
groeien.Debehandellngsduur isdriewekenvoorwaterpest en H-wekenvoorhetlangzamer
groeiendepuntkroos (Lemnatrisulca). Ookdeonderbgenoemde exposities aandeopgeloste
herbiciden geschieden inl/lOHoagland.Voor ennadeze expositie groeiendeplanten
eveneens inHoagland,maar daningrotebakkendiegeäereerdworden.
Overdeze onder aenbgenoemde proevenvaltnogweinig definitiefs tevermelden.Wij
zienzevoorlopig alsde enigebasisvoor eenmogelijkebestrijdingvanondergedokenwaterplanten,ofernumet groeistoffenmoetwordengewerkt ofmet andere typenvanmiddelen.
k. Bestrijdingvanonkruiden inslootbermen entegengaanvanongewenste grasgroei
Ookopdit gebied dedenzi.chgeennieuwe gezichtspunten voor,hoewel ervooralwatde
grasremmingbetreftmetvelemiddelen eengroot aantal logaritmische proeven isgenomen..
Deenige conclusies opditpuntzijn:
a.erisnoggeenvoor onsland betrouwbaar grasremmingsmiddel.Weliswaar kunnensomsmetdakponenmetMHgoede grasremmingenwordenbereikt,maar onder andereomstandighedenkande..zèLfdedoseringhetgrasvolkomen doen afsterven,hetgeenbijeenslootberm ernstiggevaarvoor afspoelingmet zichmeekanbrengen.Daarkomtnogbij,dat juistdezodevormendegrassen i.h.a. het gevoeligst blijken.Dalaponisalsgrasremmingsmiddel noggevaarlijker geblekendanMH.
b.het isbijna altijd demoeitewaard ombreedbladige onkruiden inslootbermendoorbespuitingmetgroeistoffentevernietigen. Aangezienhierbijenige groeiremming (anders
danbijhetbespuitenvanweide-ofhooiland)gaarnegeaccepteerd wordtkandedosering
tothetdubbelebedragenvanwat ingrasland gebruikelijk is.Dekeuzedermiddelen
wordt doordeonkruidenbepaald.
Aldusbehandelde bermenkunnengemakkelijker gemaaid worden,hetzijmetdehand
ofmet specialewallenmaaiersoptrekkers.Hierbijkanwaardevol hooiverkregenworden,
terwijl eranderswaardelozeruigte gemaaidwordt.
5.Onkruidbestrijding oponbeteelde terreinen

.

Afgezienvanhetdoordr.Vander Zweeponderhoudenvandegebruikelijke contacten
metdeNederlandseSpoorwegen ende Provinciale.Waterstaatwerdengeenspecialeproefnemingenverricht.
6.De ontwikkelingvanvoorhetonderzoek gewenste apparatuur
Hoewel enigszins buitenditbestekvallend moethier.toch eerstdepropaan-praktijkrugspuitworden genoemd,zoals dietenslottevoorhetgebruikInenlangswatergangenis
ontwikkeld. Invelegevallen isditverreweg demeestpraktische spuitvoordebehandeling
vanbepaaldewatergangen.Overigens blijkthiervoor ook indebollenstreek belangstelling
tebestaan.
Eenbezoek aande firmaBIRCHMSIER inZwitserland leidde tothetvindenvandege-.
schiktstespuitdoppen,beter,praktischer engoedkoper dandedoppen,welketotnutoeworden
gebruikt.
Ervaringenmetdebamboedraag- enspuitbomsnini960leiddennogtotverbeteringen.
Dedraagbare logaritmischverdunnende proefveldspuit,dieeveneensmet propaandruk
werkt enwaarvoor inbinnen- enbuitenland veelbelangstellingwas,konooknog ietsworden
verbeterd.Dit geldt inhetbijzonder voordekleine,zogenaamde "tuinbouwuitvoering".
Bestedetijd:
dr.H.G.vanderWeij (onderzoeker):225dagen
Assistent
:225dag~n
Laborant
: 80dagen
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Plan1961:
1.Bestrijdingvanbovenwater groeiende planten
Voortzettingvandeproeven overbestrijdingvanwaterplantenmetgrotendeels ,
ofgeheel bovenhetwaterniveaugroeiendebladeren.Hierbijzal speciaal aandacht
wordenbesteed aandenieuwe formulering vanamitrol;,alleenzowel als incombinatie
met anderemiddelen.Ookdebespuitingsteehniek inverband met,Piche-meterwaarnemingenzalhierbijwordenbetrokken.Voorts lijkthetwenselijk omvooral'voorde
bestrijdingvanliesgras tijdstippenproeven tenemen,diebetrekkelijkvroegw.orden
begonnen.
2.Bestrijding vanondergedokenwaterplanten enalgen
Voortzettingvandeproeveninhetlaboratorium. Zomogelijkin.aansluiting
daaroppraktijkproeven metkorte expositietijden,waarbijdemiddelenin.langzaam
stromendewatergangenwordengeïnjecteerd.Bovendien nogmaals proevenmet herbiciden
inkorrelvorm, eventueel incombinatiemet freezenvandebodem,waarover hetI.L.R.
proeven denkt tenemen.
3.Bestrijdingvanplantengroei opdroge oftijdelijk droogvallende slootbodems
Voortzetting vandezeproeven,diealshetware eenbijzondere vormvertegenwoordigenvandeonkruidbestrijdingoponbeteelde terreinen (zie5).
4.Bestrijdingvanonkruiden Inslootbermenentegengaanvanongewenstegrasgroei
Voortzettingvandezeproeven.Voor zoverhet groeiremmingvangrasbetreft
zullendezeproevennogeerder inhet seizoenwordenbegonnen dantotnutoehet
gevalwas.
5.Onkruidbestrijdingoponbeteelde terreinen
Hetovernemenvandewerkzaamheden opditgebied vandr.VanderZweep.
6.Ontwikkelingvanvoor.hetonderzoek gewensteapparatuur
Debestelling enaanmaakvandraagbare logaritmische proefveldspuiten onder
onstoezicht zalnogwel enige tijd enaandacht blijvenvergen.Wijstellenons
voor,deonderzoekers,diethansmet zulkeproefveldspuiten reedservaringhebben
opgedaan,naardeze ervaringen tevragen ineenvragenformulier.Zij'zullenvoorts
opdehoogtewordengebracht vanverbeteringenvandeze apparatuur,dieindeloop
vani960tot stand kwamenenverdermogelijk nogtot stand zullenkomen.
Het spultenvaneenvaste concentratievaneenmiddelmetbehulpvan constante
propaandrukmetgeschikte spuitboompjes geeft eenzeergelijkmatigeverdelingder
spuitvloeistof,Dezemethode begint ookbijdeonderzoekers vandemet onsverwante
instituten énbijdelandbouwconsulentschappen ingang tevinden.Onzehulpenons
advies zullenhierbijnogwel eensworden gevraagd.
Watde Piche-meter (verdampingsmeter,welkereageert opvochtdeficit vande
lucht,opwindsnelheid enopstraling)betreft,hiervanwerd doordeheer Makkink
eenveel praktischer enbetermodel ontwikkeld, dat.wijonsvoorstellenbijonze
proevenin1961tegebruiken.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:200dagen
Assistent :225dagen
Laborant :225dagen
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Projectnr.283,Onderzoek overdebiologie enecologievanonkruiden.
Verslagi960:
Degegevens vanir.Senover degroeivan Poaannua onderverschillende omstandigheden
inklimaatcellenwerden gepubliceerd inzijnproefschrift (Promotor prof. 'tHart).Verder
beoogd onderzoekkonnietplaatsvindenwegens devoor andereprojectenbenodigde tijd.
Bestedetijd:
dr.ir.W.vander Zweep (onderzoeker): 5dagen
Assistent
:10dagen
Plan1961:
1.Bestuderingvandegebreks-envergiftigingssymptomen bijonkruiden
2.Bestuderingvandeontwikkelingscyclus vanonkruiden tenbehoevevanhetresistentieonderzoek
Benodigde tijd:
Onderzoeker:25dagen
Assistent :25dagen
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II.Afd.Onkruidbestrijding
Project nr. 363.OnkruidbestrijdingInakker-enweidegewassen.
Verslag i960:
1.Graszaadteelt

•

•

Eenuitgebreide studie over deinvloed vanherbicide groeistoffen opgraszaadteeltgewassenwerd dit jaargepubliceerd indevormvandedissertatievanir.K.M.Sen
(promotor prof.ir.M.L.'t Hart). De indeze studiebereikte conclusieswordenthans
verder onderzocht in Phleumpratense enAgrostissoorten.
Aangeziendeschoningscijfers enkiemkrachtsbepalingenvandeproefveldennogniet
bekend zijnkande conclusie overdeonderzochte toepassingen nogniet gegevenworden.
2. Granen
DedoorDNOCveroorzaakte opbrengstvermeerdering isdit jaar6-8$;inde arenwerd
circa7$meer korrelsvastgesteld.DitDNOC-onderzoek wordtzeerintensiefdoor
dr.BruinsmavanhetC.P.O.voortgezet.
••
. .
BijwlntertarwewerdmethetvoorkamillebestrijdingontwikkeldemengselMCPA+TBA
bijbespuitingen kortnadewinter en indeeerstehelftvanmei speciaal bijderassen
Flamingo enCapelleDesprez dochookbijFelix eenopbrengstbeïnvloedingvastgesteld.
3.Stambonen
Ookdit jaarhebbenverschillendewijzenvandiepenondiep schoffelen geennadelige
invloed opdeopbrengst gehad.Bemonsteringen doorhet I.B.teGroningen toondendeslechtewerkingvandiepschoffelen ophetwortelstelsel aan;deschadeherstelde zichniet snel.
Devochtigeweersomstandigheden zullendereactievanhetgewasopdeze beschadiging
echter sterkbeïnvloed hebben.
4-,Ontbladerlngsproeven
Inerwtenvertoonde opeennogvrijgroengewashetmiddel diquateenbeterewerking
danDMXD. Doorbeidemiddelen trad tothet tijdstipvandeoogst eenvochtverlies op
vancirca25$vanhetuitgangsgewicht. Hetpercentage afval inhetgeoogste zaad bleek
bijtoepassingvandiquat ongunstighoog,dochditkanveroorzaakt zijndooreente•
vroege toepassing.Mitshet toepassingstijdstip beterwordt vastgesteld gevendebespuitingenmet loofdoodmlddelenwellicht mogelijkhedenvoor eenmechanisatie vandeerwtenoogst engrotereonafhankelijkheid hierbijvandeweersomstandigheden.
Instambonenwerden inbespuitingenvoorde oogstmetmonochlooracetaatdebeste
resultatenbereikt.BijMCAendiquatwerd eenlichtedrukkingvandeopbrengstgeconstateerd; grotevochtverliezeninhetlaterkunstmatig tedrogenoogstprodukt kwamenvoor,
tot ca.25^. Bijgroenepeulenbleekdiquatdezadenlicht aan'te tasten.Ookbijde
stambonen zijnderesultatenvande chemischebladverwijdering echter dermatehoopvol,dat
uitvoortgezet onderzoek een.praktischebespuiting kanvoortkomen.
Bestedetijd:
dr.ir.Vf.vander Zweep (onderzoeker): 75dagen
Assistenten
:280mandagen
Plan1961:
A.Veldonderzoek ophetgebied vandeonkruidbestrijding
1.Graszaadteelt (SamenwerkingmethetP.A.Vf.)
1.1 Proefveldonderzoek overde invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen optlmothee,
heidestruisgras enkruipend struisgras.
1.2 Bestrijdingvanwortelonkruldeninverschillende cultuurgrassen
1.3 Bestrijdingvanereprijssoorten,kamille,duist enstraatgras inverschillende
cultuurgrassen
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1.^Invloed vandezaaidatumvanEngelsraaigras opderesistentie tegen toepassingen
van onkruidbestrijdingsmiddelen invoor- ennajaar
1.5 Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen openkele cultuurgrassen bijtoepassing
"over devorst"
1.6 Heteffectvangecombineerde toepassingvanureum engroeistoffenopgraszaadteeltgewassen
2. Granen

2.1 De toepassing van MCPP en MCPA-TBA in wintertarwe
2.2 De toepassing van barban en Avadex in graangewassen
3.Stambonen
i; 3.1Bestuderingvandeinvloed vandieptevangrondbewerking envan chemischeonI:
kruidbestrijding opdeontwikkelingvanstambonen (Samenwerkingmetdr.Brouwer,
P.S.C,enI.B.)
4.Bestuderingvanderesistentievanenkeletoetsgewassénuitdeakker- enweidebouw
tegenrecent ontwikkelde onkruidbestrijdingsmiddelen .
Benodigdetijd:
R.Sijtsma
:200dagen
TechnischeDienst:200 mandagen
B. Groeireguleringmet chemischemiddelen
1.Bestuderingvande afremmingvangeilgroeiende graangewassen d.m.v.herbiciden
2.Bevorderingvanontbladering inakkerbouwgewassen voor deoogst
2.1 In erwten
2.2In stambonen
3.Bestuderingvande invloed vanchemischemiddelen opdebladgroei endebloeivan
witteklaver

Benodigde tijd:
Onderzoeker
!25dagen
Assistent
:50dagen
TechnischeDienst:37 mandagen
C.Kas-enlaboratoriumonderzoek inverband metveldproblemen indeakker-enweidebouw
1.Deinvloedvanonkruidbestrijdingsmiddelenopcultuur- en onkruidgrassen
a. Invloed opkiemingenjeugdontwikkeling
b.
"
" deontwikkeling vandebloeiwljze
2.Deinvloed vanbarbanenAvadexopgraangewassen
Benodigde tijd:
Onderzoeker
: 50dagen
Student-assistent:250dagen
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.149.Onderzoek-naar factoren,diedegrasproduktiebeïnvloeden.
Verslag i960:
Het fytotron
De complete installatieheefthetgehele jaarononderbroken kunnendraaien;ernstige
storingenhebbenzichnietvoorgedaan.Er iseenbegingemaaktmethet aanbrengenvankoeling
enverwarming indetweenogniet afgebouwde klimaatkamers."Dekoelingscapaciteit vande
lampenruimte isnognietvergroot,wat ookdit jaareenverdere verslechtering vandevoorschakelapparatuur indezeruimte totgevolgheeft gehad.Verder isdelüchtbevochtiglngnog
onbevredigend.Wordt dezezondermeer gebruikt dantreedtlekkage opindeomkastingvande
conditioneringsapparatuur;verhindertmenditdoorhet aanbrengenvaneenfilterdoekdan
looptdevochtigheid geleidelijk terugdoorverstoppingvanhetfilter.
Laboratoriumproeven
Inhetvorige jaarverslagwerd reeds aangeduid datdesamenstellingvanEngelsraaigras
aanzienlijkkanuiteenlopenbijverschillende stikstofvoeding onder overigens constanteomstandigheden. Aangezien dedroge-stofproduktie ophet eerstegezichtweinigwerd beïnvloed,
leekhet demoeitewaard teonderzoeken ofinderdaad destikstofvoeding desamenstellingvan
het graskanbeïnvloedenzonderverschillen inproduktie.Enkelegegevensvandit onderzoek
wordenhieronder vermeld.
Wanneerdeplantenwordengekweekt opoplossingenmetverschillende stikstofconcentratie,
danvindenwevoor opbrengst enchemische samenstelling naeengroeiperiode,van3,resp.9
wekendevolgendegegevens:
tijd nabeginproef
Verh.:N1/8
jstikstofconcentratie
itotaaldroge stof
|drogestof,blad
jTSC,blad
jtotaalN,blad
jcelstof,blad
|as,blad
'NO -N,blad

9 weken

3weken

mg/l
me/l
rr

g
C
A ds
$ ds
% ds
% ds
# ds

! i3,i
0,9^
62,38
; 28,08
: 23,1
1
2,51
: 20,9
'\1 0 , 0
: 0,01

Nl/2 ; N4/l
52,5
3,75
60,56
30,70
12,4
3.87
21,3
12,4
0,35

:
'
i
;
;
•

iNl/8 \ Nl/2
420
30,00
69,65
34,41
15,5
3,82
19,2
12,0
0,45

;! ^>0l, 9 4I;
! 420,8l ;
! 193,29 i
! 27,3 I
1,33 :
; 23,1 ;
;
9,3 !
0,04 !

N 4/l
52,5
3,75
512,61
277,57
23,0
2,59
21,3
10,5
0,09

Wekunnenhieruit afleidendat erna 3wekengeeninvloed vande stikstofconcentratie
opdeopbrengst isvast testellen. Ookdeverschillen inbladproduktie zijngering.Deverschillen inchemische samenstelling zijn echter aanzienlijk.Hetgaathiervoornamelijkom
deverschillentussenN1/8 enNl/2.Nl/8heeft duidelijkmeerTSC enminder Stikstof (zowel
totaal NalsN0_-N)danNl/2.Na9wekenzijnerwel produktieverschillen tussenNl/8en
N1/2,vooral indebladproduktie.Deverschillen instikstofgehaltenzijnnog aanzienlijk
dochdeverschillen inTSC zijnkleiner.Huechterzijndeverschillen tussenNl/2 enN 4/l
watbetreftdeTSCgroter geworden.
Waarschijnlijk ishet zo,datna 3wekendeplantennogzoklein zijn,datzeuitde
Nl/8-oplossing eengroot deelvandebeschikbare stikstofindeloopvan24uurconsumeren,
dochdatbijNl/2 nogeenbelangrijk deel achterblijft. Nl/8 isdusgemiddeld eenlageconcentratie,N1/2 isgemiddeld eenhoge.Na9wekenzijndeplantenzoveel grotergeworden,
datN1/8 eengeringere produktie geeft alsgevolgvanstikstoftekort endatnubijNl/2 de
stikstofgrotendeels opgenomenwordt (zieookhetgehalteNO-Ninde plant). N4/l isechter
onder dezeomstandigheden nog steeds een "veelN"oplossing.
HetgrasblijktbijN4/l eensamenstellingtehebben,diewatTSCbetreft alleeninhet
beginvanhet seizoen inhetgrasbuitenwordt aangetroffen. Hierom zijn inde-klimaatkamers
proevengenomenmet2stikstofconcentraties (Nl/8 enN.l/2), 2.temperaturen (15en25°C)en
2 lichtintensiteiten (5x 1014en2x 10^erg.cm~2.sec._1). Enkelegegevens zijnindevolgende
tabel samengevat. Dehoogste produktiewordtgevondenbij15°endehoogstelichtintensiteit.

420
30,00
469,50
266,62

!

13,9
3,73
21,8
16,3
0,82

!
j
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2De stikstofconcentratieheeft praktischgeeninvloed opde totale produktie.Vande
chemische samenstelling zijnalleen dekoolhydraatcijfers bekend.Dezeworden inonderstaandetabelweergegeven inprocentenvandedrogestof.

2

;verh. l i c h t i n t .
i NOj-conc.
jdroge s t o f

25 °c

1 50c

'temp.

wortel
stoppel
blad
totaal

1/8

:

12.23
18.45
40,52
71,20

i
:
!
;

loplosbare
wortel
8,42
koolhydraten
stoppel 29,7
;in p r o c e n t e n
blad
15,3
\fo droge s t o f

1/2

:

1/8

.;.

5

2

5
1/2

11,41
17,72
42,45
71,58

i 26,66
.. 36,92
• 65.17
'128,75

j 23.10
: 37,50
i 72,47
: 133,07

j 7,92
; 29,6
; 15,5

! 10,75
! 38,8
; 27,3

6,96
32.2
18,6

.1/8

;

1/2

9,33
8,02
8,04
: 1 8 , 8 9 i 25,47
36,26 •:• ^ 2 , 9 3
3,87
13,5
3,88

:

4,67
10,9
|
^,7^

1

1/8
29,87
22,58
60,38
112,93
6,11
23,0
9,11

Uit dezegegevensblijkt datdetemperatuur degrootste invloed heeft ophetsuikergehalte.De invloed vandestikstofconcentratieissomszeer duidelijk aanwezig (25,
veel licht), inanderegevallen teverwaarlozen (15°,weinig licht). Eeninvloed vande
lichtintensiteit isooksteedsduidelijk aanwezig.
Tenslotte isuit eenonderzoekmet eengroot trajectvanstikstofconcentraties nog
gebleken datbijzeer lage stikstofconcentratiesnogeengoedegroeiwordtverkregenmits
deze concentraties oppeilkunnenwordengehouden.Bijeen concentratie van+2,8mg
'N/l= 0 , 2 me N/l die gedurende deproef tot0,5mg/l terugkanlopen,wordtnauwelijks
eeninvloed opdeproduktie gevonden.
Ligt deconcentratie tussen 1,0 en0,2mg/l dan isereenduidelijke achteruitgang.
Wanneer dusper tijdseenheid maarvoldoendeopneembare stikstofvrijkomtvoordeplant,
heeft de concentratie algauw eenwaarde bereiktwaarbijzijvoordeopnamesnelheid van
geenbetekenismeer is.
Veldproeven
Vanhetonderzoek naardesamenhang tussengroeisnelheid enlichtintensiteit bij
eenzogoedmogelijke bemesting enwatervoorziening zijnnogniet allegegevensbinnen.
Gedurendehet eerstedeelvandegroeiperiode lijkt ereensamenhang aanwezig tussen
degemiddelde groeisnelheid per decade endeindeze periode ontvangen straling.Na
half juni echter gaatdegroeisnelheid sterkdalen enisdesamenhangverbroken.Tussen
deoogstenvanhet danreeds vrijlange gras op10,20en30julibestaat vrijwel geen
verschil,zodathiergedurende+ 3wekenpraktisch geengroeimeer optrad.Hetgrasdat
nogmaarkort geledenmet eenhoge stikstofgift toteensnellegroeiwas gebracht,had
indeze zelfdeperiodenog eenredelijke groeisnelheid,dieechterbijdevolgende
oogstenweer sterkterugliep.De chemische samenstellingvanhet grasgedurendedeze
periode'geeftweinig aanknopingspunten t.a.v.eenmogelijke oorzaakvandezegroeidepressie.
Bestedetijd:
dr.Th.Alberda (onderzoeker]
Analist
Adjunctlaboranten
Hulpkrachten

i b . proeven
160
240
540
10

Veldproeven
10
80
10
210
80

dagen
dagen
dagen
mandagen
mandagen

Publikatie:.
Alberda,Th.:Theeffect ofnitratenutrition oncarbohydrate content inLoliumperenne.
Proc.8 Int.Grassl.Congr.i960 (in press).

I

1/2

; 24,90
! 22,65
! 72.09
1119,64

;
j
!
\

1 3,69 i
: 12,7 1
!

6,92

!
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Plan1961:
Laboratoriumproeven
Eennadere bestuderingvandeN-concentratie opde chemische samenstellingbijverschillendeuitwendige omstandigheden,met inbegripvanregelmatig knippen.
Veldproeven
Doorhetnemenvanproevenmetverschillende stikstofbemestingen enverschillendelichtintensiteiten proberen een aansluiting tevindenmet degegevens vanproeven indeklimaatkamers.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Assistent
Analist
Laboranten
Hulpkrachten

Lab. proeven

Veldproeven

150
150
200
450
10

50
100
50
300
100

dagen
dagen
dagen
mandagen
mandagen

In1961zullenertweegastmedewerkers zijn,nl. Mejuffrouw A.S.Daviesuit Aberystwyth
endeheerM.del Pozo,Madrid,deeerstevoor ongeveer zesmaanden,delaatstevoor ongeveer
tweejaren.
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Projectnr.328.Fysiologisch onderzoekbijaardappelen,
Verslagi960:
A.Vergrotingvanhet aantalknollenperplant;deinvloed vangroei-enremstoffen
Bijeennormale stikstofgift neemtbijtoenemende plantdichtheid deknolopbrengst
inkgperhatoe,totdat eenlimietbereiktwordt.Ineengecombineerde stikstoftrappenplantafstandenproef werd,evenals in1959,getracht nategaanofhetmogelijk isdoor
verhogingvandestikstofgift dezelimietnaargrotereplantdichtheden teverschuiven.
Deknolopbrengst lagbijde1^ (100kgN/ha)endeN 2 (200kgN/ha)duidelijkhoger
danbijdeN Q (geenstikstof); tussendeN, endeN wasbetrekkelijkweinigverschil,
deN„lagmeestal ietslager. Indeproefvani960 (Leersum,zand)werd daarmee eensoortgelijkbeeldwaargenomen als indeproefvan1959 (DeSteeg,lö'ss).Delimietvoorde
knolopbrengst lagechter ini960bijdeN endeN 2 bijgrotereplantdichtheid danbijde
N 0 (resp.-bij70.000 (N 0 ), 200.000 (Nx)en100.000 (N )plantenper ha); in1959daarentegenlagdezelimietbijdedriestikstoftrappenbijdezelfde plantdichtheid (70.000
plantenper ha). Doorverhogingvandestikstofgiftvan100tot200kgperhakondusde
limietvoordeknolopbrengst nietnaar-grotereplantdichthedenverschovenworden.Integendeel,bijdeN 2 namdeknolopbrengst afbijtoenamevandeplantdichtheid boven100.000
plantenperha;wellicht isdittewijtenaandesterkelegeringdiebijdegroteplantdichthedenbijdeNgoptrad.

B. Verband tussen loofgroei en knolproduktie
Deresultatenvandechemische analysenvandeveldproeven overdeloof-knolverhouding,
genomen indejaren1957en1958,kwamenbinnen;zijmoeten thansnogverder verwerkt
worden.Tevenswerd,evenals in1959,eenproefgenomenoverdegroeivanspruitenenin
dezeproefwerdenookloof-enknolgewichtenbepaald.
Bijhetklimaatsonderzöekwerd inrooitijdenproeven ookaandacht besteed aandeverhoudingvanloof-enknolgewichten. Inverschillende temperatuurproevenbleekdeverhouding
loof/knollen geengoedkriteriumtezijnvoorde invloed vandetemperatuur opde-ontwikkelingvandeaardappelplant;metdetemperatuurwijzigt zichnamelijkdeverhoudingblad/
stengel.Beterbruikbaar zijndeverhoudingenblad/stengel,blad/knollen ofstengel/knollen.
C.Invloed vanhetklimaat opdegroeivanaardappelplant en-knol
Uit temperatuurproeven,welkevoornamelijk 'swinters inkassenmethetrasGineke
genomenwerden,bleekdatdeoptimale temperatuur voordebladgroeilager isdandievoor
destengelgroei (blad 12-14, stengel+l8°C).Door eentoenamevandegemiddeldeetmaaltemperatuurwijzigt zichdeblad-stengelverhouding tengunstevandestengels.Hetknolgewichthad 'swinters eenoptimale temperatuurvan ongeveer12°C,dochditoptimumlag
ineen inhetvoorjaargenomenproefbijeenhogeretemperatuur (l6-l8°C).
Erwerdenaanwijzingenverkregendatdeinvloed vandag-ennachttemperatuurniet
gelijkwaardig-is.Zogafeencombinatievan eenhogedag-eneenlagenachttemperatuur in
enkeleproeveneenhogerblad- enknolgewicht dandeobjectenmet constante temperatuur
gedurendehetgehele etmaal.Verder trad bijeeninhetvoorjaar genomenproefbloeiop
bijdeobjectenmeteenhogenachttemperatuur,dochnietbijdeobjectenmeteenlage
nachttemperatuur.-Eenhogenachttemperatuur bevorderde eensnelle afsterving.
Bij6°Ctrad ergeengroeiop,bij9°Cgroeidendeplantenlangzaam.Demaximale
lengtebereikten deplantenbijomstreeksl8°C.Bijeenlagetemperatuur (12°C)begonde
knolzettingvroegerdanbijeenhogeretemperatuur.Hetaantalknollenperplantnamaf
met toenemendetemperatuur; dedagtemperatuur had geen,denachttemperatuur eensterke
invloed op'het aantalknollen.
De invloed vandetemperatuur opdevormendegroottevandebladeren alsmedeopde
anatomische structuurvan stengel enbladwerd bestudeerd doorprof.Scaramellauit
Bologna.Zijwerktevanbegin augustustotbeginoktober ophet I.B.S.Bijlagetemperatuur (15C)zijndebladerenniet alleen groter,maarookronder danbijhogeretemperaturen (20en 25°C).Devormderbladeren bijdeverschillendetemperaturenkwamgoedovereenmetdievanverschillende gebieden inItalië (bergenenvlakte). Prof.Scaramella
meent,datdeomstandigheden tijdenshetontstaanderknollen totuitingkomenindevorm
derbladerenvandeplanten,welkeuitdezeknollengroeien.
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Bijeenvijftal rassenwerd indaglengtehuisjesnagegaan,bijwelke daglengtede
overgangvanKDnaarLDplaatsheeft..Deze "kritische daglengte"lagvoor Alphabij
12-14uur,voorEersteling bijl6-l8uur,terwijl demiddenvroegerassenBintjeen
Eigenheimer enhetlateras Gineke eendaartussen gelegen "kritische daglengte''van
15-16uurhadden.Dezeproefgaf eenbevestiging vanderesultatenvandevorige
zomer.
Ineentweetal kasproeven,resp.methetras Alpha enhetrasEersteling,kon
aangetoond'worden,datdetemperatuur eenduidelijke invloed heeftopde "kritische
daglengte".Deze overgangvan.KDnaarLDwordtdoor eentoenamevande temperatuur
naareenkortere daglengteverschoven.
Binnenkort zal eenpublikatieverschijnen: "De invloed vande temperatuur opde
ontwikkelingvandeaardappel",
D. Onderzoeknaardevitaliteitvande aardappelplant i.v.m.hetdodenvanhetloof
Metbehulpvandelogaritmische spuit:werd getracht het samenspel vandoodspuitmiddel (DNC ofPB )enuitloopremmend middel (2,^,5-T.of,2,4-D)teonderzoeken.Daar
hetgewas (hetrasVoran,opeenperceelvandeproefboerderijDroevendaal)zeeronregelmatigwas,washetvrijwel ondoenlijk indelogaritmische spuitbanen grenzenbetreffende dewerking dermiddelenvast testellen.Wel kwamtotuiting,dat2,4-,-Dde
spfuitgroeinadoodspuitenverregaand onvoldoenderemde,endat FB„eenzeergoede
dodingvanhetloofveroorzaakte.
Erwerdenverder enige proevengenomen inverband met deouderdomsresistentie
tegenvirus.Derhalvewerd getracht het ontstaanvan jongblad injulitevoorkomen
doormetbehulpvanremstoffendeontwikkelingvanspruiten inhetvollegewaste
remmen.Vande13onderzochtemiddelenbleken2,4,5-T,2,4~D,MENAenphenacde
sterkste invloed opdespruitgro.eitehebben,De s.pruitgroeiwas overigens indit
gewasniet sterk. Ineenandereproefbleekhetknolgewicht nahet spuitenvan
2,4-,5-Tof2,'t-Dnogverder toegenomen,tezijn.DoormiddelvandeIgel-Lange-test
(uitgevoerd ophet I.P.O.)werd devoorlopige'indrukverkregen,dat.demet2,1+,5-T
-bespotenveldeneenlager percentagebladrolzieke knollenhaddendande onbehandelde
.velden.
.:'.". Zowel in1959 als.ini960werdenproevengenomen omdegroeivanspruitenen
zijstengels inhetveld tebestuderen teneinde
nategaanof in.julienaugustus
nieuw jongblad verschijnt i.v.m.devirusverbreiding. Indeproefvan1959bleek
inderdaad nogeensterke spruitgroei opte treden indietijd;wellicht hebbenhitte
endroogtehierbijeenbelangrijkerol gespeeld.De gegevens vandeproevenvani960
moetennoguitgewerktworden.
E. Pactoren,diedërustperiode endehoudbaarheid bepalen
Van enigepartijen;doorwasknollen (uithet jaar1959)-werd dekieming tijdens
debewaring en,deopkomst inhetvoorjaarvani960nagegaan. Alsnahetrooienvan
doorwasknollen deprimaire ensecundaire knollenvanelkaar gescheidenworden,gaan
deprimaire knollen sterkkiemen,dochdesecundaireslechtszeerlangzaam. Inhet
voorjaarwas echter
d§.;opkomstvande secundaire knollenbeter dandievandeprimaireknollen.Wel;moethierbijopgemerktworden,dat erzeerveelzieke plantenwaren.
Vandezelfdepartijenwerdenknollenbewaard totdeherfstvani960bij4-5°C.Toen
haddendeprimaire'knollenveel^kiemenmetknolletjes ofdraadspruiten,terwijlbij
desecundaire knollenstevigekiemen,metweinig ofgeenknolletjes aanwezigwaren.
Erwerd getracht doorinwerkingvanklimaatsfactoren oftoedieningvangroeienremstoffen doorwas..op>tewekken.{zieproj.211).
Behalvevoor eigen onderzoekwerd voor andere onderzoekinstellingen envoor.
keuringsdiensten dekiemrustvanveelknollenmet chemische middelen gebroken.Hierbijleverde demethode ethyleenchloorhydrine+ammoniumthiocyanaat.opboorstukjes
,goederesultaten; de.rindite-methode (heleknollen)wasdaarentegenveelmindergoed.
F.De stikstofhuishoudl'ngvande aardappel
.,-!
Heteffectvan.late stikstofgiftenwerd ineeqbakkenproefmethetrasGineke.
jbestudeerd bij.eenoptimalevochtvoorziening. Indevolgende tabel zijnde.objecten
(stikstofhoeveelh.eden'naarkgNperhaen aanwendingstijden),en.debijbehorende knol^.
Igewichtenweergegeven.
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Indeze cijfersziteenzwakke tendens,volgenswelkedeopbrengstlager is,alseen
deelvandestikstofbijknolzetting oflaterwordt gegeven.De'significantie derverschillen
istwijfelachtig. Opmerkelijkwas,datdelaatbemeste objectenminder loofhaddendande
vroegbemeste;zijstierven echter lateraf.Jammer genoegwarendeplanten indezeproef
weinigvitaal.
Van-der Paauwheeft aanwijzingenverkregen, datdestikstofhuishouding sterkafhankelijk isvandeontwikkelingsfasen diede aardappelplant doorloopt.
Omditnader tekunnentoetsen,werd eenoriënterende veldproefmethetrasAlphaaangelegd,waarbijbehalve eenstikstofgiftvóórhetpotenelkeweekstikstof (naar10kgper.
ha)bijbemestwerd. Indezeproefwerd eenzestalkerengerooid.Ertrad geensignificant
verschil inknolopbrengst tussenhet object100kgNvoor hetpotenenhet object100kgN
voorhetpoten+14-maal10kgN (wekelijksbijbemestenVop.DeN-v"oe'dingwasduswellicht
optimaal.Vanditmateriaal (blad,stengel,ondergrondse delen,knollen)wordt thanshet
stikstofgehaltebepaald.
Ineen andereoriënterende veldproefmethetras Alphawerd getrachtvast testellen
hoedestikstofoververschillende bladgeneraties verdeeld is.Indézeproef (met2stikstoftrappen80en200kgNperha)werd iedere2wekenvolledigbemonsterd enwerdennaast
degebruikelijke scheidingen inblad,stengel enz.ookbepaaldebladgeneratiesapartgeoogst.Demonstersworden onderzocht ophunstikstofgehalte indedrogestof.
Bestedetijd:
drs.K.B.A.Bodlaender (onderzoeker):
Assistenten
:
Hulpkrachten
;

A B
C
D E
F Totaal
40 30 30 240
20 20 100
60 30 150 120 50 40 450
30 70 270 110 90 200 770

dagen
mandagen
mandagen

Plan1961:
A.Deontwikkeling-derverschillende organenenhunonderlinge samenhang
Ineenaantalrooitijdenproeven werdenvers- endrooggewichtenvandeverschillende
organenbepaald tijdens degehele ontwikkeling. Metbehulpvandezegegevens kandeverhouding,tussendeverschillende organenonderverschillende condities (bemesting,temperatuur,daglengte e.a.)vastgesteld worden.Erzalgetrachtwordennategaaninhoeverrede
ontwikkeling vanheteneorgaan samenhangtmet deontwikkeling vaneenanderorgaan (b.v.de
dominantievande topop.deontwikkelingvanzijstengels enknollen).
Verder zal de.ontwikkelingvanverschillende organen afzonderlijknauwkeurig beschreven
worden (b.v.bladmetingen,stolonen- enknolgroei), eveneensweerbijverschillendecondities.
B.De invloedvanhetklimaat opdegroeivande aardappelplant
Erzalonderzocht worden inhoeverre de "kritische daglengte" (d.w.z.deovergangvan
KD-typenaarLD-type)beïnvloed wordt dooranderefactorenzoalstemperatuur,lichtintensiteit ofouderdomvanhetpootgoed.
Erwordtgetracht nategaanofaardappelplanten afkomstigvan jongpootgoed minder
gevoeligzijnvoor deinvloed vandedaglengtedanplantenafkomstigvanlangerbewaarde
knollen.Voortswordt onderzocht inhoeverre dedaglengtereactle beïnvloedwordt doorhetal
ofniet aanwezigzijnvandemoederknol.Ditkanvanbelangzijnbijdebeoordelingvande
daglengtereactle vanzaailingen.
Voorts zalnagegaanwordenofhetvroegerasEersteling indepraktijknavroegpoten
inhetvoorjaar nogeen invloed vankortedagondervindt en inhoeverrehierdoor eenversnellingvanknolzetting engroeitotstandkomt.
Hetligt indebedoeling doorrooitijdenproevenennauwkeurigemetingenvanblad-en
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stengelgroeialsmede chemischebepalingendedaglengtereactie vande aardappel nader
tebestuderen.
Erzalgetracht wordenvaneen aantalrassen detemperatuuroptima voor degroei
der bladeren,stengels enknollenvast testellen,zowel bijhoge alsbijlagelichtintensiteiten ('s zomersen 'swinters).
De invloed vandelichtsterkte opdeontwikkeling vandeaardappel zalbestudeerd
worden.
C.Beperkende factorenbijgrote plantdichtheid
De proefbetreffende deinvloed vandestikstofgiftbijverschillendeplantdichthedenzalherhaald worden..Erzaltevensgetrachtwordennategaanofeenopbrengstdepressie bijeen combinatievanhoge stikstofgift engrote plantdichtheid tewijten
isaansterke legering ofaaneen andereoorzaak.
Inbakken- ofvakkenproevenzalde invloed vanverschillende factorenzoalsbovengrondse enondergrondse ruimte,licht enwater bijgroteplantdichtheid.onderzocht
worden. Indienwater niet alsfactor onderzochtwordt ineenproef,zullen alleobjectengedurende degeheleproefvanvoldoendewatervoorzienworden,
D.De stikstofhuishouding vandeaardappel
Devolgende onderwerpenwordenmet steunvandeCommissievanBijstand voorhet
Stikstofonderzoek T.N.O.bewerkt.
1,Deopnemingvanstikstofdoordeaardappel endeverdeling overdeorganen inverbandmet de ontwikkelingsfasen
2.Deverdelingvanstikstof overbladerenvanverschillende leeftijd bijde aardappel
inverband metbladgroeienafsterving
Aardappelplanten zullenbijverschillend aanbod van stikstofperiodiek envolledig
bemonsterd worden.Hierbijworden objectenopgenomenmetverschillendeN-gift,inclusief
geregeld aanbod vanstikstofgedurende degehele groei.Behalve devers- endrooggewichten,zalhetN-totaal enookhetnitraatstikstofgehalte vandeverschillende plantedelenwordenbepaald.Hiermee zalduseen indrukverkregenkunnenworden over.de
opname endeverdeling vandestikstofoverdeorganen tijdens de ontwikkeling ennagegaankunnenworden ofbijvoldoende aanbod vanstikstofhetgehalte'vah:stikstof••• •
gelijkblijft.
Hetopbrehgstverhogendeeffectvanlatebemestingenzal inbakkenproevenworden
onderzocht.
Ineenproefmetverschillende stikstofgiften zullen periodiek leeftijdsgroepen
vanbladeren apartwordenbemonsterd (enverder destengels,knollen, etc,). Behalve
devers- endrooggewichten zullen'destikstof-,nitraat-enchlorofylgehaltenbepaald
worden,enblad- enstengelmetingenverrichtworden.Hierdoorkannagegaanworden,in
tróeverrede stikstofgebruiktwordtvoor devormingvannieuwebladeren ofdeverlengingvandélevensduur vanoudebladeren.Tevenszalvastgesteld kunnenwordenbij
welk stikstofgehaltehet afstervenvanoud blad wordt ingeleid.
E. Groeivanbladeren enspruiten enremmingvanspruitgroei i.v.m.devirus.verbrelding•
••'•'•••:Despruitgroeiwordtvanbelanggeacht inverband met deverbreidingvanvirusziekten.DoorBeemster isnl. aangetoond,dateroUderdömsresistentietegenvirus
bestaat,m.a.w. inoud blad vermeerdert hetviruszichweinig.
Derhalvewordt onderzocht,wanneer deoudebladeren volgroeid zijn enwanneer
de groeider spruitenenzijsterigolsoptreedt. Ineentweetal veldproevenwerd in
i960degroeider spruiten enzijstengelswaargenomen.Deze gegevens zullenuitgewerktworden.Erzalnagegaanworden inhoeverre erverband tussende ontwikkeling
der spruitenender andereorganenzoalsbladeren enknollen. Inverschillendeproevenwordtde invloed vanverschillende factorenzoalsstikstofbemesting,plantafstand,temperatuure.a-,opde spruitgroei onderzocht.
•
Door de-spruitgroeiteonderdrukken tentijdevandeluizenvluchten zoumen
dusvermeerderingvanhetviruskunnentegengaan.Derhalve zal,
evenals ini960,
eenaantalmiddelenbeproefdwordenophunremmendewerking opdespruitgroei inhet
vollegewas.Demiddelen'2, H-,5-Ten2,1-Dzullen ophetvolle gewasgespotenworden
teneindede spruitgroei teonderdrukken.Hierbijzalnagegaanworden,ofnahet
spuitenenerzijds hetpercentage viruszieke knollennietmeer toegenomen isenanderzijdshetknolgewicht nogweltoegenomenis.
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Onderzoeker:
Assistenten:
Hulpkrachten:

A
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80 280

D
50
100
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30
80

E Totaal
4-0 240
80 480
40 520
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mandagen
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111,3,4
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.326.Fysiologisch enecologisch onderzoek aangranen enzaadteeltgewassen.
A.Stro-stevigheld enopbrengst inverband metde stikstofvoeding
Verslag1Ç
De stikstofhuishouding vangranen
Bijproeven inwatercultures werdenzomertarweplantenkortvoorhet schieten
(5ebladstadium)overgeplaatst instikstofvrije voedingsoplossing enperiodiek (8,12,
18dagen)teruggezet opvolledigeHoaglandoplossing.Eenobjectwerd nietteruggezet,
een controle ontving steedsstikstof.
Bijperiodieke bemonsteringbleekdenitraatreserve alsvolgt terugtelopen:
nitraatstikstof als %Nopdeds
bijhetoverzetten
1,-

na3dagen
0,1+7

;na5dagen

na8-dagen
0,13

0,01

Hieruit blijkt,datdeeerste 4dagennaonthouding vanstikstofnoggeenecht gebrek
hoeft optetreden,dankzijdegrotereserve.
Hetplantgewiohtbijbloei,destrolengte enhetuiteindelijk korrelgewichtwerden
sterker verlaagd,naarmate deonderbrekingvande stikstofvoeding langerduurde.
Eenonderbreking vanslechts enkele dagenhad echter aleenbelangrijk effect.De
strolengte daalde 5cm,dezaadopbrengstvan7,8 gtot6,4gperplant.
Watbetreft de chemische samenstellingwerd door frequente periodieke bemonstering
vanhetobject:steeds Ndevondst vanv.d. SandeBakhuyzenweerbevestigd:de samenhang
tussenopgenomenNengevormde dsenookdietussenvers- endrooggewicht kandooreën
geknikte lijnwordenweergegeven;deknikcoïncldeertmet hetbeginvanhetschieten.
OnzeeigenervaringdatbijoptimalestikstofvoedinghetgehalteNophetversgewicht
(althans totbloei)constant is,werd bevestigd.Dit gehaltebedroeg0,5$.
Inpotproevenwerd destijds0,72$gevonden.Deplantenbleven toenkleiner,het
vochtgehalte waslager,misschienwas devochtvoorziening tochminder goed dannuopde
watercultures.
Evenalsbijdeoudereproevenbleekdatbijherstel vanhetN-aanbod het N-gehalte
ophetversgewicht weer ophetpeilvandecontroles komt.OokhetN-gehalte opdeds,
het NO-gehalte opdeds (bijbloeiplm. ifo) enhet ds-gehaltezelfkomendanweer ophèt
peilvandecontrolesterecht.
Deobjecten diedestikstofblijvend werd onthouden,bereiktenuiteraard eenlaag
N-gehalte maar eenhoogds-gehalte.
Ditlaatstevormt eengrote tegenstelling totproeven,waarbijhet stikstofgebrek
nietvóór,maar tijdenshet schietenoptrad.Daar bereikten deplanteneenopvallend
laagds-gehalte eneenN-gehalte datbovende controleslag.
Wijhebbenditdestijds aldusgeïnterpreteerd, datbijonderbrekingvandeN-aanvoerhalverwege destrekkingvandehalm,deplant degrote afmetingenwaaropdestrekkingsgroalwas afgesteld,moeilijkmeer kanbereikenwegens gebrekaaneiwitten.Omtoch
de "geplande"strekkingsgroei zoveelmogelijk tehandhaven,neemt deplantveelvochtop.
Ditvelevochtmaakt ookdeopnemingvanveel stikstofmogelijk nahernieuwd aanbod.
Iserdaarentegenreedsvóórhet schieten stikstoftekort,dansïeïtdeplant zichin
opbescheidener afmetingen,metbehoud vannormale chemische samenstelling.
Bijtijdelijke onthoudingvanstikstofwerden speciaal demiddelste stengelleden
bekort.Dit isinovereenstemmingmethetgeenMuldervermeldt in Plant andSoilV, (aug.
1954). Onzeplantenwerdenookaandezijkant goed belicht endanwordt delengtevande
onderste stengelledenwéinigdoorde stikstofvoedingbeïnvloed.
De invloed vandevochtvoorziening opde stikstofopneming
Bijeenveldproef opdroogtegevoelige zandgrond (Cl359,proj. 339)werd vaneen
extragiftvan20kgN/ha -vroegbijberegening 15kginhetgewas opgenomen(bovengronds)enzonderberegening slechts10kg.
Inpotproevenbleek,dateen'dergelijkeextragiftzowelbijoptimale alssub-optimale
vochtvoorziening vrijwel geheelwerd opgenomen. Indevochtige seriekwamditvoor 96$in
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het loofterecht,indedroge serieslechtsvoor o0$. Indedroge seriewerd het
wortelgewichtenhetN-gehalte indewortels veelhoger.
Ookinhetveld zalbijdroogteduswelveel stikstof indewortelswordenvastgelegd.
De invloed vanhet eiwitgehaltevandekorrel opde jongeplant
Uit deliteratuur blijkt,dathet surplus aanstikstof,datdekorrel bevatna
late overbemestingmet stikstof,vnl.vastgelegd isinreserve-eiwitten (prolaminen,
glutelinen),dus ineenvoor dejongeplantwaardevollevorm.Uit degrond doorde
jongeplant opgenomenNmoetwordengeamineerd,hetgeenmetenergieverlies gepaard
gaat. Zozouverklaard kunnenwordendatookbijaanbod van.vrije stikstof dejonge
plantenuit eiwitrijkekorrels ervaakbetervoorstaan. Opeenstikstofarmevoedingsbodem ishetverschiluiteraard frappant.
Cnzeveldwaarnemingen openigedoorhet P.A.Vf.aangelegde herkomstproeven,waarbijookobjectenvaneenzelfdeherkomst,maarmetverschillend eiwitgehaltewaren toegevoegd,betreffenuintertarwe (10,7en16,4$eiwit),wintergerst (8,0en13,35»eiwit)
enhaver (10,H-en15,7$eiwit).Dezehoge gehaltenwarenverkregendooreenoverbemestingvandemoederplant tijdensdebloei.De jonge tarweplantenuit eiwitrijkzaad
vertoonden op2velden (kleienzandgrond)eenbetereontwikkeling.Het ke bladwas
significant groter enhet5 eblad zichtbaar opeenmoment,datdeplantenuit eiwitarmzaad noggeen5 eblad toonden.
Bijdewintergerst endehaverwarenineenvergelijkbaar stadium deplantenuit
eiwitrijk zaad ookwat beter ontwikkeld,hoewel ditdoormetingenvanbladlengte,niet
statistischkonwordenbevestigd.
Deopbrengstenvandetarweproefwarenonbetrouwbaar,dehaver gafgeenverschil.
Bijdewintergerst leverdehet object "eiwitrijk"66,8kgstroen62,7kgkorrelper
are,het object "eiwitarm"resp. 62,6en58,7kgperare.
Bijkiemproeveninhetlaboratoriumbleek,dathet surplus aanstikstofdatde
eiwitrijkekorrel bevat,geheel aandespruit tengoede.komt.Dekorrelwordt.bij
eiwitarm eneiwitrijk zaad toteenzelfde peiluitgeput.
Deverdelingvandroge stofoververschillende organenvandeplant
Dit iseenzeerbelangrijk onderwerp,omdatwijdeproduktiviteit van onsgraan
nietbeoordelennaarde totale opbrengst,maar naardeverdelingvandeopbrengst
overkorrel,stro,stoppel enwortel.Dezeverdeling isb.v.bijzomergerstveel
gunstiger danbijkanariezaad. Onzeproevenhadden indeeersteplaatsbetrekking op
deverdelingvandedroge stof,dietijdens derijpingvanhet gewaswordt gevormd.
(Dezeverdeling isookbeslissend voorheteffectvaneenlate stikstofbemesting.) •
Dezeverdelingblijkt ongunstiger,naarmate eenplantmeer neigingheeft totmeerjarigheid.Bijeenselectie vanWesterwold raaiverdweenbijna dehelftvandelaat
gevormde droge stof indeondergrondse delen,bijrogge echter niets.Bijvroeger
onderzoekleekdezeverdeling bijhaver ongunstiger danbijanderegranenenhieruitmeendenwijhet geringerendementvanlate stikstof ophaver tekunnenverklaren.
Het onderzoekwas eropgerichtnategaan,oferbijhaverrasverschillen indit
opzichtwarentevinden enofdit eenbasisvoor selectie zoubieden.
Bijdepotproevenvani960stondhaver echter niet achterbijandere granenen
washetrendementvanlate stikstofindekorrelopbrengst veelhoger daninveldproeven ooitgevonden.
Deproevenwerdenechter genomenbijhogeretemperatuur (25°C)dandeandere
proeven enookhoger dandegemiddeldetemperatuur inhetveld.Het isdenkbaaren
zelfswaarschijnlijk, datdetemperatuur invloed heeft opdedistributievanstof
overdeorganenvandeplant.Ditzalnuwordenonderzocht.
Deverdelingvanstofoverdeorganen is.ook inhet jeugdstadium interressant.
Hetvermoedenbestaat,datb.v.hetopvallendeverschil tussentarwerassenwatbetreftdeontwikkeling inhetwinterhalfjaarvnl.moetworden toegeschreven aaneen
andereverdelingvandeuit dekorrel beschikbare ennieuw geassimileerdedrogestof
overboven- enondergrondse delen.Ini960werd bijeenoriënterende proefde indruk
verkregen,dathetverschil ingrondbedekkingvan 3tarweselecties inderdaad kon
wordenverklaard uit eenverschil inverdelingvangevormde stof,despruit:wortelverhoudingwashethoogstbijdeselectie,die indewttiterhetmeestebladvormde..
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B.De invloed vandezuurgraad opdeontwikkeling vangranen (omvat tevens proj. C.2 vande
Stichting Nederl.Graan-Centrum)
Verslag i960:
Overdit onderwerp zijn ini960geenproevengenomen.
C.De invloed vanhitte cpopbrengst enkwaliteit (omvat tevens proj. C.3vandeStichting
Nederl. Graan-Centrum)
Verslag i960:
Granen
Erzijnproevengenomenmethetzomertarweras Peko. Planten inpottenwerdenéénmaal 1,2,4,6en8uur blootgesteld aan43°C,ineen aantal stadia.Devolgendetabel
geeft eendeelvanderesultaten:
1000-korrelgewicht
6uurhitte
vlakvoor bloeii
beginbloei
:
éénweeklat er !
waterrijp
melkrijp
deegrijp
controle
I

8 uurhitte

6uurhitte

24
16
21

6
10
15
15
23
24
22

:

33

31
40
45

10
14
19
22
30
36

;

Wijzienhier dathetkorrelgewicht doorhitte tothet eindevanderijpingkan
wordengeschaad, inafnemendemate.
Het aantalkorrels kantotenmet dewaterrijpheid doorhitteschadewordenverminderd,
daarnanietmeer.
Door''ï'ranseonderzoekers (GeslinenJonard)isgesteld datgedurende demelkrijpheid,
ineenperiodevanongeveer 10dagen,gedurendewelkehet droge-stofgewlcht indekorrel
toeneemt,maar hetwatergewi'chtindekorrel constant blijft,deplant gevoeliger isvoor
"échaudage" (hitteschade tijdensrijping)danervoor endaarna.Speciaal het1000-korrelgewichtzoudanméér kunnenwordengeschaad dan ineenvoorafgaande periode.Hiervanis
inonzegegevensweinig temerken.
Hierbijmoetworden opgemerkt,datdehypothesevan GeslinenJonard oppraktijkgegevensberust en'nietopexperimenten.Ookishunverklaring sterk speculatief.Een
reëeleverklaring zoukunnen zijn,dathetblad tijdens demelkrljpheid reeds zoveris
verouderd dathetweinigweerstand meerkanbiedentegenverdroging, terwijlhetnogwel
essentieel isvoor eengoedekorrelvulling.
Voorts zijndewintertarwerassenStaring,Carsten'sVI,Bonus,MerlinenCappelle
Desprez vergelekenwatbetrefthunreactie ophitteschade.
De proevenwerdengeschaad doorhetoptredenvan "kafjesbruin". Erwerden tussen
derassenwelweer Verschillenwaargenomen,dieleidentoteenvolgordevanresistent
naarminderresistent:
(rangorde 1959)
1.Bonus
2. Merlin
3.Staring
4.Carsten'sVI
5.Cappelle Desprez

3
1
4
5
2

In1959scheendeenigebetrouwbare conclusie,datMerlinmeerresistentwasdan
Carsten'sVI.'Ditwordt ini960welbevestigd.
Maanzaad
Voor dewerkgroep "Maanzaad"vandeStichtingvoor Oliehoudende zadenwerd eenproef
opgezetmethetras "Emmabloem".De plantenontvingen inhet stadium "beginbloei"korte
behandelingen gedurende \ tot 4uur bijtemperaturenvanresp.30°,33°,36°en40°C.
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. u. .
Dit-gaf-,inscherpetegenstellingtothetvorig jaar,slechts geringeschade.
Objecten,diemet eentussenpoosvan8dagen,2-raaalwerdenbehandeld bij
30-33°C,ondervonden eenveel sterkerereductie indezaadopbrengst danobjectendie
eenmaal eenhogere temperatuur ontvingen,
D,De invloed vanovermatige regenval opopbrengst enkwaliteit (omvat tevens proj. C.^
vandeStichting Nederl. Graan-Centrum)
Verslag i960:
Bijdeproeven overregenschade konwederomwordenvastgesteld, dathetberegenen
vanarenvanhetbeginvandebloei af,het aantalkorrelsper aarvermindert.
5 tarwerassenwerdenblootgesteld aancontinueberegeninggedurende 2,5en8dagen.
Er trad enig "kafjesbruin"op.
Ertrad eenzekerevolgorde opvanmeernaarminderresistent:
1.CappelleDesprez
2.Carsten'sVI
3.Merlin
H-,Staring
5.Bonus
F.Het daglengteonderzoek
Verslag i960:
Hetmaïsonderzoek iswegenshetoptredenvan eenhinderlijke injectie indekas,
een jaar stilgelegd.
Evenalsvorig jaar isdevoortgang vandefotoperiodische inductie inhetwinterhalfjaarnagegaan doorhetperiodiekbinnenhalenvanoverwinterende planten inde
warmekas,met enzonderbijbelichting.Deresultaten stemdenzeergoed overeenhetbleekdatdevervroegingvandedatumvan inaarkomen,diewordtverkregendoor
bijbelichting, indeloopvandewinter steedskleinerwordt enhierinweerspiegelt
zichhet feitdatookbuiten,ondanks deheersende geringe daglengte indeloopvan
delangewinter defotoperiodische inductie voortgangmaakt.Overigenswordt pasin
deloopvan april devolledige inductiebereikt.Tussendetarwerassenbestaat indit
opzichtnogalverschil.Denoordelijke zijnlater klaar dandezuidelijke,alsgevolg
vanhogere eisen aandedaglengte.
Door ditonderzoek isbewezen,datookbijwintergranen inonsklimaat dedaglengte inhetvoorjaar beslissend isvoorhettempovaninaarkomen.Dit tempovan
inaarkomen islandbouwkundig gezien,uitermate belangrijk,zodat degeografische
verspreidingvaneenras,wegens desterkereactievantarwe opdedaglengte zeer
beperktis.
Bijditonderzoekwerd opgemerkt,datde invloed vandedaglengte niet eindigt
bijhetbeginvande aarvorming. Plantenmetvrijgedifferentieerde aaraanleg blijken
nogsteedstereageren opdedaglengte.Wellicht eindigt dezegevoeligheid pasna
differentiatie vanhet toppakje aandeaar.Dit zalwordennagegaan.
G.Hetvegetatiefhoudenvanrogge
Verslag i960:
Hetbelanghiervanvoorkwekerswerk iswelbekend.Doorwegnemenvande aaraanleg
enbehandelingmetkorte dagzijn sommigeroggeklonen langinleven tehouden,maar
niet alle.Hierdoor zou ookeenselectie ineenbepaalde richting (misschien een
ongunstige)wordenbevorderd.
.Ini960isgeprobeerd,door invriezenvanbewortelderoggespruiten inplasticzakjesbij-7°C,deplanten (metenzonder belichting)inleven tehouden.Ditis
nietgelukt.
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H. Onderzoek over koudebehoefte
Verslag i960:
Hetonderzoek invoorgaande jarengafaanleiding totuitgebreider experimentenin
'59-'60,waarbijdedaglengtebehandelingen niet alleenna,maar ookvóórengedurende
devernalisatie werdengegeven.Inhet onderzoekvielendaartoe3gedeelten teonderscheiden,nl. Zaadvernalisatie, Plantvernalisatie Ien PlantvernalisatieII.
BijZaadvernalisatie kregendeplantjes,opgegroeid uit zaad naverschillendevernalisatlepërïëdën^"na~uïtplantenindekasbijl6°diverseK.D.-periodenalvorens inC,D.
tewordengeplaatst.Volgens deverwachting gafbijvolledige vernalisatie (8weken)zelfs
eenkorteK.D.-periode inde nabehandeling eenvertraging. De optimale vernalisatieduur
kantussen 6en8wekenwordengesteld,daarbij6wekenKeenK.D.-periode van1week
nogeenkleineversnellingvan2weken echter eenvertraginggaf.
In PlantvernalisatieIwerdendeplantjes direct nahet kiemen indekasbijl6°en
C D . overgebracht ïn6°voorkoudeperiodenvanverschillende duur,waarbijdehelftin
C.D., derest inK.D.werd geplaatst.Dezegroepen indediversevernalisatieklassenwerden indenabehandelingweer onderverdeeld insubgroepenmetdiverse K.D.-tussenperioden
vóórdeC.D.Dewaarnemingen tonen aan,datbijsuboptimalevernalisatie(^ en2weken)
niet alleendeK.D.-perioden indenabehandeling,maar ookdiegedurendedevernalisatie
eenversnelling tengevolgehebben.
Bij Plantvernalisatie IIblevendeplantjes nauitzaai IH-dagen indekasbijl6,de
helft incTÖ"ën"dë"rëst~ïn"K:.D.Naoverbrengen In6°werd dehelftvandeC D . - ehK.D.groependerdiversevernalisatieklassen inC.D., deanderehelft InK.D,geplaatst.Aldus
gavendeverschillende daglengten indevóórbehandelingenIndevernallsatieperlodede
volgende combinaties:C.D./c.D.,C.D.A.D.,K.D./C.D.enKj/KJ),Indenabehandeling kregen
alleobjecten C.D.
Uitdewaarnemingsresultaten konwordenafgeleid,datbijsuboptlmalevernalisatie
niet alleendoorK.D. gedurende dekoudeeenversnellingwerd verkregen,zoalsreedsin
Plantvernalisatie Itotuitingkwam,maarookwanneer deK.D.-behandeling vóór devernalisatiewerd gegeven.Isvrijwel aandekoudebehoefte voldaan,danzijndeversnellingen
gering.Deze zijnoptevatten alsderesultanten vangrotereversnellingen doorK.D.vernalisatleenvanvertragingen indegroeider plantendoorK.D. Inokt. '60iseen •
proefbegonnenmetdevolgendeopzet.
Eenherhalingvan Plantvernalisatie IImet toevoegingvaneen10-en.een12weken
vernalisatleklasse. Insamenwerkingmetdrs.Wittenrood zaldoorperiodieke bemonsteringen
bijdediverse objectentijdensennadevernalisatie hetverloopvande ontwikkeling
wordengevolgd doorhetbepalenvandeverschillende ontwikkelingsstadiums,terwijlde
vers- endrooggewichteneenbeeld kunnengevenvandegroeisnelheid.
J. Onderzoek overdeinvloed vandetemperatuur op bouwlandgewassen
Verslag i960:
Deproevenoverde invloed vandetemperatuur opd.eafmetingen diedeplantenuiteindelijk bereikenzijnuitgebreid omtezoekennaardeoorzaakvanhet feit,datgewone
granenineenkoelmilieu (10°C)degrootste plantenvormen enmaïs ineenwarmmilieu
(30°C). Gevondenwerd datdetemperatuur bijde gewone granenniethet aantal bladeren
beïnvloedt,maar speciaal deafmetingenvandebladeren. Inovereenstemming hiermeebleek,
dathetbeginvande aaraanleg,onafhankelijk vandetemperatuur,bijroggeb.v.,steeds
begintnaaanlegVanhet8steblad (mitsnatuurlijk deplantbloeirijp isenlange dagontvangt). Heteindevande aaraanleg echterwordt inwarmmilieurelatiefversneld,deaar
vormtminder pakjes.Hierdoor gaat deplant.relatiefvroeger schieten enblijftkleiner.
Menkandit ookzoformuleren,datbijverhoging vandetemperatuur deontwikkelingvande
plantrelatief sterkerwordtversneld dandegroei.Bijeenstijgingvandetemperatuur
met 15°Cgaat deontwikkeling plm.2xzosnel (deperiodevanopkomst tot inaarkomen
wordt gehalveerd). Omde afmetingenvandeplant oppeil tehouden,zouookdegroei (toenemingvangewicht)2xzo snelmoetenverlopen.Dithalendegewone granen:niet endaarom
krijgtmenbijhogere temperatuur kleinere planten.Stambonen halenditongeveerwèlen
daaromvarieerthetgewicht datdezeplantenbijdebloeibereiken,niet sterkbinnen-een
trajectvan15-30°C.
Bijmaïswordt bijeen stijgingvande temperatuur van15-30Cdesnelheid vande

•
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ontwikkeling ookverdubbeld, degroeisnelheid (dagelijkse produktle aandrogestof)-'-'
echterverdrievoudigd. Daarom looptbijmai'sdegroeivooruit opdeontwikkeling en
krijgtmenbijhoge temperatuur juistzeer grote planten.Hierwordt ookhetbegin
vandepluimaanlegrelatiefvertraagd,zodatnietalleendeafmetingen,maar ookhet
aantalvandebladeren stijgt (inonzeproevenvan15tot17bladeren).
Hetonderzoek isvoortsuitgebreid totcombinaties vanverschillende dag-ennachttemperaturen..Vooral bijmaisbleekhetveelverschil temaken,ofmeneenlagetemperatuur 'sdaags of 'snachtsgeeft.Inheteerste geval isde.remmingvandegroeiveel
•g-roter.
..
Opverzoekvande PeulvruchtenStudie Combinatie zijnenigedoperwtenrassenbijhet
beginvandebloeimet.lagenachttemperaturenbehandeld (5°Cgedurende 2totl6nachten).
Hetgevolgbleektezijn,datdeplantensterker gingendoorgroeien,zodathet
korrelaantaluiteindelijk steeg.Dit iseenaanwijzing, datbijdeerwtookinlatere
stadianogverschuiving inderichtingvanvegetatieve groei plaatsheeft alsdetemperatuurwordtverlaagd.Ditkomt overeenmet ervaringenvandr.Brouwer (proj. 359). deze
werktemetminder extreme temperatuur.
Van schadedoorkoudenachtenisbijdeerwt nietstemerken.
K.De afrijplngbijgranen
Verslag i960:
Inoverleg'metdrs.Belderokiseen'uitvoerig proefplan gerealiseerd waarbij Peko
zomertarwetijdensbloei enafrijpingperiodiekwerd blootgesteld aaneenhogeluchtvochtigheid bij2temperaturen:25°Cen'eènwisselende temperatuurvan 'sdaagsl8°C,
'snachts12°C.
•'
Het doelwasomdeinvloed vandezevoorgeschiedenis opdekiemremmingvanhet
rijpezaad nategaan.Deresultatenzullen alsonderdeelvaneendissertatieworden
gepubliceerd.
L.Dereactie oplichtkleur
Verslag i960:
Er.zijnenige proevengedaanoverdefbrmatieve invloed vandelichtkleur.Aanleidinghiertoewasdeervaring,datgraanplantjes,dieindekas indewinterworden
bijbelichtmetzwaklicht terregeling vandedaglengte,zeerlangenslapblad vormdenener,vergelekenmetde controles,onnatuurlijkuitzagen.Vooral wasdithetgeval
wanneerwerd bijbelichtmetgloeilampen.NuisdoorAmerikaanse onderzoekkort geleden
bekend geworden,datdestrekkingsgroeiwordt-geremd doorrood-lichtenbevorderd door het "nabijinfra-rood",m.a.w. doorwarmtestralen,waarvandegolflengtevlaknaastdie
vanrood ligt.Voor eennatuurlijke habitus vandeplant zou ereenbepaald-evenwicht
rood -infrarood vereistzijn.
Gloeilampen produceren veel infrarood,maarvanTL-buizenwordt opgegeven,datzij
geennabijinfrarood geven. Inderdaad bleekTL-lichtveel natuurlijker plantentegeven,
echter tochlanger enslapperdanzonderkunstlicht.
Bijproevenmet 2lichtbronnendiehetzijoverwegend rood ofoverwegend nabijinfrarood produceren,bleekinderdaad datinhetlaatste gevalzeer sterke strekkingwordtverkregen.Rood gafbijgranen (rogge)echter ookenige strekking invergelijkingmetcontroles.Bijkiemplantenvanbonenbleekhet echtermogelijk,;metrood remming enmet
-nabijinfrarood strekkingteveroorzaken,overeenkomstigvermeldingenvanHendricks
ehBorthwick.Dereactie opdelichtkleur schijntwel zeer specifiek tezijn.Aardappelplantenkanmenzonderbezwaar.metgloeilampenbijbeliçhten,voorgranengebruiken
wijthansuitsluitend TL-llcht.
.
Bestede tijd:
dr.W.H.vanDobben (onderzoeker):160dagen
ir.Th.A.Hartman (onderzoeker):250dagen
Assistenten
:350mandagen
Hulpkrachten
:1000mandagen
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Aantal onderzochtemonsters:
droge stof
ruw eiwit
nitraat

767
741
128

Publikatie:
Dobben,V/.H.van:Verslagvanproefnemingen ophetgebied vanhet fundamentele graanonderzoek
(Tienjarenplanvoor graanonderzoek,verslag overhet6 ejaar,1959)- Uitgave
Ned.GraanCentrum.
Dobben,W.H.van:De invloed vandedaglengte opoverwinterende gewassen.Jaarboek I.B.S.i960.
Voor1961 iseennieuwe indelingopgesteld vanproject 326,omdat hetonderzoek zijlijnen
heeft opgeleverd dieniet inhet oorspronkelijke schemapassen.
A.Stro-stevlgheid enopbrengst inverband met de stikstofvoeding
Plan1961:
Develdproeven overditonderwerp zijnondergebracht bijproj. 339.Eenaantal problemenbetreffendewortelontwikkeling,afstervenvan assimilerend weefsel enopnemingvan
stikstofuit grond wordt doormiddel vanpotproevennagegaan.
Devolgende onderzoekingenwordengesteund doordeStikstofcommissie T.N.O.
1.De invloed vanhetstikstofgehalte vanhetzaad opdegroeivande jongeplant.
12.DeInvloed vandevochtvoorziening opdestikstofhuishouding vangranen.
3.De invloed vanperiodiek stikstofgebrek opbouwen chemische samenstellingvangranen.
Deopzetvandezeproeven isinbeginsel dezelfde als Ini960.
B.Deverdelingvanstofover deorganenvandeplant
Plan1961:
Degroeivaneen jongeplanthangt inhogemate afvandeverdelingvangevormde stof
overblad (ofliever:assimilerend weefsel)enanderedelen.
Ookdewaardevandeuiteindelijkeopbrengst hangt afvandetijdens deafrijpinggevolgdeverdelingoverdeorganenvandeplant.
Het iswenselijk, dezeverdeling bijverschillende soortenénrassentevergelijken
ende invloed vanmilieuomstandighedenhieroptelerenkennen.
Rogge,gerst eneen aantalwintertarwerassen metverschillende matevangroei inhet
winterhalfjaarzullen inhet jeugdstadiumwordenonderzocht ophun spruit:wortelverhouding
bij2temperaturen.
Bijenige zomergranenzal dedistributievantijdens de korrelvorming geproduceerde
stofover deorganen,bij2temperaturenwordennagegaan.
;
C.De invloed vandetemperatuur opgroei en ontwikkeling
Plan1961:
1.Dekoudebehoefte (vernalisatie)
Inoktober i960werd reedsbegonnenmetde inzaaivannieuweproevenmetplantvernalisatiebijwinterrogge.Deplantenwordenna eenvoorbehandeling bijl6°inkorte
oflange dagbij6°Cgeplaatst,van0-12 weken,eveneensbijkorte oflangedag.
Omdat inoktober denatuurlijke dagbijloiuurbedraagt enindecember circa8uur,
werd erditmaal door afschermenvoor gezorgd,dat allekorte-dagobjecten steeds8uur
lichtperdagontvingen.
Hetdoel iswederom,de interactie tussen temperatuur endaglengtebijdevernalisatievangroeneplantjes natecaan.
Insamenwerkingmetdrs.Wittenrood zal geregeld groeipuntonderzoek wordenverricht
enookzullenperiodiek opbrengstenwordenbepaald.Erzalhierbijwordennagegaan,of
deplantgrootte invloed heeft opdeontwikkelingssnelheid, speciaal opdeperiodevan
aaraanleg tot inaarkomen.
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2,De invloed vandetemperatuur opdesnelheid vangroei endeuiteindelijke afmetingen
Deze proevenzullenwordenvoortgezetmet inschakelingvanverschillende dag-en
nachttemperaturen.
3.Hitteschade
Deproevenover degevolgenvanhoge temperatuur indiverse groeistadiaworden
voortgezet.Erzalspeciaal geletwordenophet afstervenvanblad enanderegroene
delen.
D.De invloed vanhetlicht
Plan1961:
1.De daglengte (fotoperiodiciteit)
Bijgranenzaleenonderzoekworden ingesteld naardevraag inwelk stadiumvan
de aardifferentiatie deversnellende werkingvandelange dageindigt.
Hetmaïsonderzoeknaar dagneutraliteit zal ookweerwordenopgevat.
2.Delichtkleur
BijdedaglengteproevenwordennaastTL-buizengloeilampen gebruikt,teroriëntatieover de invloed vandesoortbijbelichting opgewichtstoeneming en ontwikkeling
vangranen inhetwinterhalfjaar indekas.
E.De regenschade
Plan1961:
Het onderzoek zalwordenuitgebreid totstadiavóór debloei.
F.Hetvegetatiefhoudenvanrogge
Plan1961:
Voor kwekerswerk ishetvanbelang,omroggeklonen 3jaar tekunnenbehouden.Over
ditprobleemzal onderzoekwordengedaan insamenwerkingmetmevr.dr. Bremer-Reinders
;endr.Ferwerda (I.V.P.). Erzalwordennagegaan,onderwelke omstandigheden roggespruiten
inbevroren toestand langkunnenblijvenleven.
G.Deafrljpingvangranen
Plan1961:
Voor drs.Belderok zalookdit jaarweer tarwe tijdens deafrljpingaandiverseklimatenwordenblootgesteld, omde invloed opdekiemrust telerenkennen.
Benodigde tijd:
dr.W.H.vanDobben
ir.Th.A. Hartman
Assistenten
Hulpkrachten

180dagen
250dagen
350mandagen
1000mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
(ds-gewicht,ds-gehalteenre): 750
(nitraat)
:200
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INSTITUUTVOOR BIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.359• Cultuurmethoden bijgranen.
A.Rijenafstand- en concurrentieproeven
Verslag i960:
OpdeproefboerderijDroevendaal iseengrote standrulmteconcurrentieproef methaver
engerstuitgevoerd,waarbijzevenmaal periodiek geoogst is.Hetbleekhierbijdatgerst
ooknahet schietennogmeerruimte inbeslagneemt.
MetdeheerKortvande P.D. iseenconcurrentieproef inpotten tussenaaltjesresistente ennlet-aaltjesres.istente gerstopwel ennietmetaaltjesbesmette gronduitgevoerd.Het effectvande aaltjeswas afwezig' volgensKort omdatdeaaltjesdiegebruikt
zijndenietresistente soortnietaantasten.
Indeliteratuur vindtmenopgaven,volgenswelke Camëllna-soorten (Dederzaad)toxische stoffen afscheiden,diedegroeivanvlasbeïnvloeden.Deze stoffenzoudendoorde
regenuitdebladeren indegrond terechtkomen. Omditnategaan,iseenconcurrentieproef inpottenmetvlasenCamelina sativaingezet,waarbijwel engeenberegeningis
toegepast.Erisgeeneffecthiervangevonden,volgens Grümmer (Greifswald,0.-Duitsland)omdatnietdegoedeCamelina-soortgebruikt is.Demeeste tijd isbesteed aanhet samenstellen
van enkele publikaties over concurrentie diein1961gepubliceerd zullenworden.Eenlezing,
gehoudencpeensymposium "Onmechanismsofcompetition"vandeS.E.B,iiSouthamptonzalindrukverschijnen.
Bestedetijd:
dr.ir. C.T.deWit (onderzoeker):100dagen
Assistenten
:100mandagen
Hulpkrachten
: 50mandagen
Plan1961:
De concurrentieproef methaver engerst zalherhaald wordenomsystematische effecten
vantoevallige tekunnenonderscheiden.
De aaltje.sproefzalookherhaald wordenmeteenandereniet-resistentegerstsoort en
een ander soort aaltjes,allesweer opaanwijzingenvandeheerKortvande P.D.
Deconcurrentieproef metvlas enCamelinazalherhaald wordenmet eenCamelina-soort
eneenvlasras diedoor Grümmer toegezonden zullenworden.
Depublikaties over concurrentiezullenverder afgewerktworden.
Benodigde tijd:
Onderzoeker : 50dagen
Assistent :100dagen
Hulpkrachten: 50mandagen
B.Stikstofaanwendlngsproeven bijgranen
Verslagi960:
De stikstoftrappenproef metlate overbemestingenwelke dit Jaarmetwinterrogge opde
Renkumseheidewas aangelegd,heeft inhetvoorjaar zeer sterkvandroogte geleden.Bij
dehoogstvroegebemestingen (naar100en120N/ha)bleef degroeizelfs eentijdlang
achter,waarschijnlijkwegens eentehoge concentratievanzouteninhetbodemvo.cht.Ten
slotte brachten alleobjecten,die 40N/ha ofmeerhadden ontvangen,ongeveer dezelfde
opbrengst .(+2100kg zaad/ha).Devochtvoorzleningheefthierdusdanigbeperkend gewerkt,
datheteffectvanverschillende stikstofbemestingen werd verhuld..
Deproevenmethaver enzomergerst lagenopwatbetere zandgrond.Deverschillenin
opbrengst tussendeN-objectenwarengering.Dit kaninverband wordengebrachtmetde
algemene ervaring,datdewatbetere grondennadedrogewinter 59/&0zelfveel stikstof
terbeschikkingvanhetgewashebben gesteld.
Een5-talproevenvandevoorlichtingsdienst,metlate overbemestingen heeft ditmaal
ookvrijwel geeneffectlatenzien.
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-2Eenlate stikstofgift gecombineerd met beregening
Metmedewerking vanhet I.C.W.-bedrijf "Sinderhoeve"konopdeRenkumseheide
eenstikstofproef oproggewordenberegend.Deresultaten zijnweergegeven inde
volgende tabel,waarbijobjecten "onberegend"zijntoegevoegd vanhetzelfde veld in
I96Û enookgegevensuitI958.
Tabel1

Opbrengsten inkgperha

IBS 359 (i960)
beregend
onberegend
korrel

O N

stro

I070
1980
207O
2150

40Nvroeg
60Nvroeg
40Nvroeg
en20Nlaat

1500
; 304-0
j 3250
i 3230

korrel

stro

1210
2430
3110
2940

I93O
4-790
6020
5290

IBS139 (1.958)
onberegend
korrel
stro
II70
! 1990
24-70
2740

213O
4350
5440
5330

•i

"Onberegend" betekende ini960 extreme droogte inhetvoorjaar, goede vochtvoorziening pastijdens de afrijping. In1958 waren deomstandigheden normaal;
droog inhetvoorjaar, natnadebloei.
Blijkens deopbrengsten v a nhetO-object magmen, watbetreft de natuurlijke
stikstofvoorziening, 1 9 5 8en'1960welvergelijken (degrond ishier altijd a r m ) .
Wij kunnen nuderendementen v a nvroege enlate N-gift vergelijken, enerzijds bij
optimale vochtvoorziening (i960, beregend), anderzijds bij goede naslechte voehtvoorzlenlng (1958).
Tabel 2

Rendement van2 0kgN extra inkgperha
;

;

korrel': stro

;
•

IBS359(I960)
onberegend

'

!vroege gift
llategift

i

'

90
170

'

210
190

korrel
— — '

••

680
500

; IBS139(I958)
j
onberegend

beregend
stro

korrel j stro

" — • — — - — i

1230
500

!

'

j

1"

48o ! 1090
750 ; 980

j

|

J

Hetobjectonberegend (i960)heeft teveelvandedroogtegeledenom interessant
tezijn.Wel zienwij-alsinvroegere proeven-dat ookonder zulkeomstandighedendelategiftwatmeer effectgeeft.
Bijhet objectberegend heeft devroege aanwendinghethoogsterendement.Dit
Isbijgoedevochtvoorziening regel,zolanggeenlegeringoptreedt.
Ookdevroege giftkanechter niethethogerendement indekorrelopbrengst
halen,datkenmerkend isvoor delategiftnasuboptimalevochtvoorziening Inhet
voorjaar (vergelijk IBS139). Dit stemtmetderesultatenvanonzepotproevën
overeen.
Het schijnt,datdelate,extrastikstofbijplanten diesteeds optimaalvan
vocht zijnvoorzien,inminderematede afnemingvanhet groenbladoppervlakremt,
danbijdekleinere planten,diehetprodukt zijnvaneensuboptimalevochtvoorzieningInhetvoorjaar.
Uit onzeperiodieke bemonstering blijkt,dat ini960vande20kglaat gegeven
stikstofzowelbijhetberegende alshetonberegende objectwatmeer dandehelft
indebovengrondse delenwerd opgenomen. In 1958 (IBS139)bedroeg dit13kg,dus
ongeveerhetzelfde.
Hetblijkt,datdeopnemingvanstikstofweinig afhankelijk isvandeplantgrootte.
Hieruitvolgt datkleine planten eenhooggehalte aanstikstofkrijgen.Dit
kanertoeleiden,dathet groenbladoppervlak hier langer intactblijftdanbij
groteplanten.Het Isplausibel,dathet afstervenvanblad reageert ophetplaatselijk stikstofgehalteennietopdetotalehoeveelheid stikstof die indeplant
aanwezigis.
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Bestede tijd:
dr.W.H.vanDobben (onderzoeker)
R.F.Hoogland (assistent)
Hulpkrachten

30dagen
120dagen
60mandagen

Aantal onderzochtemonsters:
dsenre :126
nitraat : 36
Plan1961:
OpdeRenkumseheiwordtweer eenN-bemestingsproef metlategiftengenomen.
DeVoorlichtingsdienst legt 3proeven aanmetlate stikstofgift opeenaantalN-trappen (vroeg)enéénproefvanhet eenvoudigetype.
Devergelijkingvanhaver enzomergerst inhunreactieoplate stikstofwordtweer
voortgezet.
OpdeHeelsumseheidewordt eenproefgenomenmetlateNopwinterrogge,gecombineerd
metberegening.
Metzaaizaad vanuiteenlopend eiwitgehalte zijnenigeproevenaangelegd(wintergranen).
Erwordtmedewerking verleend aaneenveldproefvanhet C.P.0.metDNOC opwinterrogge.
Benodigde tijd:
Onderzoeker : 4-0dagen
Assistent :120dagen
Hulpkrachten: 80mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
dsenre :200
nitraat : 10
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
III. Afd,Fysiologie enecologie
Projectnr. 41.Lysimeteronderzoek (Cl902).
Verslag i960:
Heteindverslag over 5jarenlysimeteronderzoekiswatdetekstbetreft gereed.De
tekenaar isbezig develegrafiekentetekenen. Inafwijkingvanwat inhetvorigeprojectverslagwerd gezegd, ishetverslagniet in2delengesplitst.
Hetwerkvoorde'WerkgroepLysimetersT.N.O.wasditjaarweinig omvangrijk,omdat
pasper1sept,vanT.N.O. detoestemmingwerd verkregenvoorhet indienstnemenvaneen
hulpkracht,onderrechtstreekse leidingvanir. P.E.RijtemavanhetI.C.W,
Bestedetijd:
drs.G.F. Makkink (onderzoeker):220dagen
Werkstudent
:100dagen
Publikatles:
Makkink,G.F.:Lysimeters,Water 44(nr.9en10) (i960).
Herdrukt in:Drinkwatervoorziening, 12 evacantiecursusDenHaag (i960,147blzj:
42-67.
Makkink,G.F.:Deverdampinguitvegetaties inverband metde formulevan Penman,Versl.en
Meded. 4 Comm.v.Hydrol.Onderz.T.N.O. (i960): 9O-II5.
Makkink,G.F.:Vijf jarenlysimeteronderzoek. InMS.
Plan1961:
Hetverwerkenvancommentaar vanenigedeskundigen die'hetMSzullendoorzien enhet
corrigerenvandrukproeven staatvoor1961ophet programma.Daarmeewordt ditproject
afgesloten.
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr.3bO.Waterverbruikvangewassen.
Verslag i960:
A.Hetwaterverbruik vangewassenbijverschillende watervoorzieningen invergelijkingtot
hetpotentiëleverbruik
Ookdit jaarwerd eenbijdrage geleverd aanhetverslagvandeCommissievoorVerdampingsonderzoek.DeuitkomstenvandeberekendeverdampingvandeRottegatspolderals
geheelwaren inhetI ekwartaalvermoedelijk juist,inhet 2 e kwartaal 37$telaag,in
het 5 ekwartaal ongeveer juist,inhet ^ekwartaal 2"]% tehoog.Deberekendewaardenvoor
het drainagelysimeterveld waren in5vande9waarden juist,in kmaanden gemiddeld 37$
telaag.Vooral inéénperiodewas deonderschatting alsgevolgvandegrotedroogtein
1959groot,omdatde infiltratie vanuithetgrondwater buitenbeschouwingwasgelaten.
De fouthad ongeveer degroottevandegemeteninzijging.
Voor deCommissie Zoetwatervoorziening vanGelderland werd eennota samengesteld,
waarin eenschattingwerd gegevenvandewaterbehoefte vandestroomruggronden vande
Tielerwaard. Hierinwerd voor eennateneendroog jaar eenvoorbeeld vandeberekening
gegeven.
...
Uithet cijfermateriaal vantoe-enafvoervanhet infiltratiegebied bijVollenhove
ishet inbeginsel mogelijk gewasfactorenvoorweiland indeverschillende maandenvan
hetjaarteberekenen. Ir.Kalisvaartsteldedegegevens beschikbaar.Hetbleek,dater
inveel perlodenverliezenzijngeweest,zelfszeer grote,waarvanmendaarhetbestaan
niethad verwacht.Vermoedelijk zijnditgeenverliezennaar deondergrond,maarnaarhet
omliggende grasland.Eenenanderwordt nogverder onderzocht.
Ookwerd begonnenmet eenbewerkingvandeafvoercijfersvaneenpoldertje bijMiddelburg,omonzeberekeningswijzetevergelijkenmet dievan ir.W.C.Visser enG.W.Bloemen,
B.Hetwaterverbruik vangrasland inverband metdeproduktle
Ookdit jaarwerd buitenopHoagland-vloeistof gras gekweekt (Engels raaigras),dat
inmaartwas ingezaaid. Tweebakkenwerden op5cmhoogte afgeknipt zodra.ereenbehoorlijkgewas opstond (naca.10dagen), deandere2bakkenwerdengekniptnaeen2xzo
langegroeiperiode.Ditlaatstebleekfataalvoordedichtheid; dezewerd alnadeeerste
keerknippenveel geringer.Tochwasdegemiddelde produktie drogestofperdagbijhet•
minder frequenteknipregimemeestalhoger danbijhet frequentere.Hetmaximumwas213kg
perhaperdag.Deproduktie per effectieve calorieliep sterkuiteen indeverschillende
perioden,perregimeverschilde.hetnietzoveel.Hetwashoger danverleden jaar.Het
hoogstewas0,97 kgdroge stofperhaper effectieve cal.per cm ,wat zeerhoogis.Daarbijmoet echterbedachtwordendatwegenshetuitstekenvanhetgrasbovenhetomringende,
erextra straling isopgenomen.Hetwaterverbruik liepuiteenvanl6otot^90kgperkg
droge stof.Hetnitraatgehalte was injunienjulihethoogst C+-5$).
De analyseverslagen zijnnogniet allebinnen,maarhet isalwel duidelijkdatbij
optimalevoorwaardenvanwater enmineralen eenopbrengstvermindering per calorie inde
midzomermaandennietuitblijft.Sterker daninvorige jarenbleekdatderandenvande
grasmatjes opdebakken eendichtervegetatiebehieldendanhet centrum.
C.Transpiratie bijonderbroken watervoorziening
Dit jaarwerd eenbegingemaaktmetproevendie tendoelhebbentevindenhoeveelmm
water eengewasdoorwortelgroeimaximaal aandegrond kanonttrekken.Dezegrootheid die
insamenhangmet detijd endegroeivandebovengrondse delenmoetwordenbestudeerd,is
vanbelangbijwaterhuishoudkundige berekeningen.
Alseerste aanloopwerd nagegaanbijrogge,indekasgezaaid opzandgrond incilinders
van1mdiepte,hoeveel water perdagofperweek aandegrond werd onttrokken bijverschillendeplantdichtheden enbijbepaalde spaarzamewatergiften.Hetbleekdatroggewater aan
degrond onttrok endoorgingmethetvormenvannieuwebladeren,wanneergeenwaterwordt
toegevoerd.Ditgebeurdebijeenmatigeverdampingskracht vandeatmosfeer.Deproeven
zullenbijsterkereverdampingsintensiteiten wordenvoortgezetmetverschillende gewassen.
Hetverloopvandewortelgroei indetijd bijbeperktewatervoorziening iseenaspect
vandedroogteresistentie.

Project nr.360
-2Bestedetijd:
drs. G.F.Makkink (onderzoeker): ^0dagen
Werkstudent H
: ko dagen
Werkstudent B
:30dagen
Aantal onderzochtemonsters:
54
Publikaties:
Makkink,G.P.:Berekening vandeverdampingvandeRottegatspolder enhetdralnagelysimeterveld,13 everslagWerkcommisslevoorVerdampingsonderzoek.ô7;
indruk.
Makkink,G.P.:Berekeningvanhet.waterverbruikvandestrooraruggrond derTielerwaard
bijeengrondwaterstandvan-100cm. Internrapport Comm.Zoetwatervoorz.Gelderland.
Makkink,G.P.:Het stikstofgehaltevangras insamenhangmet devochttoestand vande
grond.Jaarboek I.B.S.i960,indruk.
PlanI96I:
A.Deberekeningen aandeverschillende polders zullenwordenvoortgezet,inhet bijzonderomdeberekeningsprocedure tevervolmaken.
Ineenperceel aardappels enineenperceel bietenzullen2lysimeterbakken
worden ingegraven.Dewatervoorziening zaloptimaal gehoudenworden,zodatperdag
hetwaterverbruik zalkunnenwordengemeten.Debedoeling isuit ditgegevenen
deberekendepotentiëleverdampingvankort gras,degewasfactor indeloopvan
hetgroeiseizoen tebepalen.Dezefactor iseengegevendatinberekeningen een
belangrijkerolvervult.
B.Dewaterculturenbuitenzullenwordenvoortgezet,numet2vormenvanEngelsraai:
eennietbloeiende eneenvroegbloelende.Twee anderebakkenzullen alsin196O
wordenIngezaaid.Vandeze H-zullen3bakkenwordenvoorzien vaneen aëratiesysteem.
C.Bijeen aantal gewassenzal inplastiekenbuizen dewateronttrekking aandegrond
wordengemetentijdens degroei,bijdenormale atmosferische verdampingmetzo
weinigwatervanbovendatde'groeiblijft doorgaanmaar degewassengenoodzaakt
zullenzijnvannieuw aangeboord water,gebruik temaken.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :200dagen
Werkstudent H:100dagen
WerkstudentB: 30dagen
Laborant
:200dagen

-~-
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III. Afd,Fysiologie enecologie
Projectnr. 369.Droogteresistentievanlandbouwgewassen,
(nieuw)
Plan1961;
Literatuurstudie overdeverschillende facettenvandroogteresistentie.
Ingebruiknemenvanenige gangbaremethodieken endeze ophunbruikbaarheid beproeven.
Benodigdetijd:
drs.G.P.Makkink (onderzoeker): 50dagen
Werkstudent
'•4-0dagen
Laborant
:50dagen
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Projectnr.351.Onderzoeknaarhetverband tussentranspiratieenproduktievanlandbouwgewassen.
Verslag i960:
Ineengroteproef Inhet fytotronisbijtweeluchtvoohtlgheden('M) en80#)de
verdampingendeopbrengst endetranspiratie per eenheid vanbladoppervlak gemeten.Hierbij
isgebleken datinderdaad deverschillenintranspiratiecoëfficiënteengevolgzijnvande
verschilleninverdamping pereenheid bladoppervlak endatgerstzichandersgedraagtdan
haver enmals.
Bestedetijd;
dr.ir.C.T.deWit (onderzoeker):10dagen
Assistent
:60dagen
Publikatie:
Wit,C.T.de:Verdampingenopbrengst.Versl.enMed.vanCom.v.Hydr.Onderz,T.N.O.4 (i960),
1-10.
Plan1961:.
Metdr.Alberdazullenderesultatenvandeini960genomenproefinpubliceerbarevorm
opgeschrevenworden.Hiernakannagegaanwordenwatverderkangebeuren.
Benodigde tijd:
Onderzoeker: 30dagen
Assistent :
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr. 34-1.Qntwikkelingsfysiologie.
Verslag i960:
A.Deverhouding tussendeorganen indeopeenvolgendeontwikkelingsstadia (allometrie)
1.Eengrootgedeelte vandetijd is"besteed aandeuitwerkingvanreeds in1959genomen
proeven,waarbijeenvroeg eneenlaat aardappelras over enweer (enookopzichzelf)
warengeënt.
Hieruit bleek datde.uiteindelijkelevensduur endeopbrengst inhogematedoorde
ent (dushet loof)wordenbepaald.
Erbestaatverschilvanmeningoverdevraag,ofdeverdelingvanassimilatan
voordeplant centraalwordt geregeld, ofhetresultaat isvaneenconcurrentie tussen
organen.
Geenvanbeide zienswijzenkondendeindeentproevenmet aardappelenwaargenomen
verschijnselen geheelverklaren,hoewel sommige aspectendeeersteenanderedetweede
verklaringwel enigszins suggereren.Eenmiddenweg isonmogelijk,wantde standpunten
sluiten elkaar logischuit,doordat enerzijds "centraleregeling"deonderdelenals
volkomen passiefmoetbeschouwen,terwijl de "concurrentie"juisteeneigenkrachtvan
het onderdeel veronderstelt.Tochkomenbeideopvattingenmet elkaar overeendoordat
zebeide inlaatste instantie derechtlijnigheid endeplotselingeverandering toeschrijven aanresp.gelijkmatigheid vanhetmilieuenplotselingeveranderingdaarvan.
Zokunnendusgeenvanbeide opvattingen eenverklaring,gevenvoorhet feit,datde
af- ofaaftezlgheidvanknollen inhetonderstuk tweewekenverschilmaakt indedaglengte-inductie vanhetbovenstuk totknolvorming inhetonderstuk.Overigens zijner
genoeg algemeenbekendeverschijnselen,diehetzelfde latenzien,zoalsb.v.inde
herfst gezaaide granendievóórzijnbijde indewinter gezaaide,terwijl diteigenlijkniet oprekeningvandejarowisatie kanwordengeschreven,zoalswèlhetgevalis
alsmennoglaterzaait.
2,Naderhand ishet.omgekeerdevanhet totaalgewichtnoguitgezet tegende'omgekeerdetijd,
waarvoor vrijwillekeurig het aantaldagenvanafdeplantdatum vanheteerst gepote
ras (6dageneerder danhet andere)w.erdgenomen.Erwerd eenstelselvanvrijwel als
rechttebeschouwenlijnengevondenmetknikken overeenkomstig defasenwaarindeonderdelenvoorkwamen.Denieuwerechtelijnenzoudendusgroeiconstantenper faseaangeven,alkanhet nietmeer daneenruwebenadering zijn. Zobehoeft hetgeenszins.
waar tezijn dat,Indiennl. de fasenietwerd afgebroken,deplantbinneneenpaar
dagenmet oneindige snelheid zougroeien.Tochsuggereert deverkregen curvewelzofets
alshetbereikenvan eenmaximum snelheid,waardoor -gelijkmet deveranderingder
distributies derorganen-eennieuwe groeicycluswordt ingegaan.Aangezien deuitwendige omstandigheden ookdegroeibeïnvloeden,kanhetmilieuduseenovergangversnellenofvertragen,maar deplant zelfgeeft dedoorslag..
B.:Fysiologievandebloem- enknolvormingvnl.mettopinamboer
1.Na
overlegmet.prof.dr.Karstens overhetmogelijkeverschil ingroelstofgehalte
vanenige toplnamboerklonen,dl.evroegervoor entproevenzijngebruikt,kwam15december Mej. dr.ir. Z.Kulescha,diemomenteel bijhemwerkt overhet groeistofgehalte
vandeknollen,hier enigmateriaalverzamelen.
2.Metdhr.C R . vanVloten teHeelsumwerd afgesproken,dathijvanderedelijke klonen
elkeenzakje pootgoed zouontvangen, alsergerooid werd;hijisookgeïnteresseerd
inopbrengstgegevens.
3.Indezomerzijnnogvelewaarnemingen overdebloeidatavanverschillende toplnamboerklonenverricht.
C.Kouderesistentlevangranen
Vaneenpaarhonderd nrs.tarwevaneen kauderesistentieproefwerd destijdsvande
ophetveld geblevenplantenvlakvoorhet schietendebladstand (liggend ofstaand)bepaald,welk gegevenwerd gecorreleerd metkouderesistentie,koudebehoefteenontwlkke-

Projectnr.3^1

lingssnelheid.Dit isreeds ineen "Cocobro"-vergaderinggepresenteerd. Later isvan
eendergelijkmateriaal optwee tijdstippen debladstand opgenomen;nl. opde.gewone
tijd eneenkeerveel langer tevoren infebruari,waarbijbleek datb.v.Carsten'sV
nognietlag,maar b.v.Magdalenawelmaar dezeweerwas opgericht toenCarsten'sV
noglag. Ikhebme altijd voorgesteld om ookhierpartiële correlatiesuit teberekenen,maarbleefsteedssteken indevraag:zal ikdebeideopnameninvoeren,ofalleen.
degewone enhetverschil met devroege?
D.Gegevensvaninternationalezaaitijdenproeven vandeStichtingNederlands Graan-Centrum
Hieraan i:jniet gewerkt.Hetzoum.i.aanbevelingverdienen dezegegevensmaarte
vermenigvuldigen enrond testuren aande aangesloten leden,zodat ieder ernaarbelievenuit puttenkan.Erbestaat natuurlijk geenstandaardmethode vanbewerking,
tenzijmeneenzeerbepaaldemeningheeft.
Bestede tijd:
drs.H.G.Wittenrood (onderzoeker):250dagen
Assistent
:125dagen
Arbeider
: 50dagen
Publikatie:
Wittenrood,H.G.: Invloed vanentenonderstam opdeontwikkelingvandeaardappelplant.
Jaarboek I.B.S.i960.
Plan1961:
A.Deverhouding vandeorganenindeopeenvolgende ontwikkelingsstadia

(allometrle)

a.Voortzettingvandestudievande achtergrond
b. Produktieverloop enontwikkelingvanbieten (met ir.Bakërmans)
c.Medewerking aanderoggevernalisatieproefvanir.Hartman (proj. 32bH)ter
bepalingvande aarstadiaenperiodieke bemonstering vanvers- endrooggewicht
omdesamenhang tussenhetmeerkwalitatieve enkwantitatieve aspectvandeontwikkeling natekunnengaan.
B.Fysiologievandebloem- enknolvorming vnl.mettoplnamboer
Ovérentenvanbladeren inverband met debloeil'nductie.
C.Kouderesistentievangranen
Bestudering vandeinterrelatie vanbladstand engedrag tegenover koudebij
wintertarwe aandehand vanverzameld materiaal.
D. Gegevensvaninternationale zaaitijdenproeven vandeStichting Nederlands Graan-Centrum,
Er zullen enkele aanvullende gegevens vandezijdevanhet N.G.C,wordengevraagd alvorensverderebewerking terhand tenemen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:.250dagen...
Assistent,:125dagen
Hulpkracht : 50dagen

'
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IV.Afd.Scheikunde
Project tir.142,Onderzoekbetreffendekobalt,mangaan eneventuele andere sporenelementen in
verband metklachtenbijrundvee.
•'--•'
Verslagi960:
Daarhetonderzoek inhetkadervanprojectnr.224debeschikbare tijdvandr.Deijs
vrijwelgeheelvulde,konaanprojectnr.142nietdenodige aandachtwordenbesteed.Nu
ir.Hartmans zijnintrekinhet I.B.S.heeftgenomenzalhetwenselijk zijn,dathijbehalve
projectnr.356ookproject nr.14-2voor zijnrekeningneemt.
Insamenwerkingmetdr.J.v.d.Griftwerdenin1959opgrond vangewas-enbloedonderzoekinhetkadervanhetRoerstreekverbeteringsplan aaneenzestalbedrijven adviezenverstrektomtrent debemestingvanweiland endetoedieningvankoperkoekjes aanhetrundvee.
Bijeenbezoekop1junii960bleekmenopallebedrijven opéénnaonze adviezennauwgezet
tehebbenopgevolgd.Opdebedrijven,waar deadviezenwarenterhartegenomen,zagdeveestapel ergoed uit. Overhetgeheel genomenkoneenduidelijkeverbeteringvanhetuiterlijk
derdierenwordengeconstateerd. Opeentweetalbedrijvenwasdevooruitgang zeeropvallend.
Deboerenwarenzeer tevreden;erbehoefdegeenenkeledrangtewordenuitgeoefend omopde
ingeslagenwegvoort tegaan.
Op13juliwerdenopdeproefboerderij "De01deWeye"vanhetLandbouwkundigBureauder
Ned.Stikstofmeststoffen Industriebloedmonsters genomenvan12runderen,dieophoog,resp.
laagmet stikstofbemestweiland liepen.Deverschillen inhetkopergehalte vanhetbloed
warenniet groot,nl. laagNgem.0,80 (uitersten0,68 en0,89),hoogNgem.0,77 (uitersten
0,62 -0,94)mg/liter serum.
Uithetbloedonderzoek vanrunderenvanverschillende bedrijvenkonwederom degevolgtrekkinggemaaktworden,datgedurendehetweideseizoen dekoperstatus derrunderensteeds
minderwordt,zijhetniet steedsinernstigemate.
Bestedetijd:
dr.W.B.Deijs(onderzoeker):24dagen
ir.J.Wind
: 5dagen
Lab.assistenten
:25mandagen
Analist
:25dagen
Aantal onderzochtemonsters:
Gewas: 58 (58bepalingen)
Bloed:74 (76bepalingen)
Grond: 7 (24bepalingen)
Plan1961:
Zoalsbijditproject steedshet geval isgeweest,iswederom samenwerking enoverleg
gewenstmet andere instanties enonderzoekers,zoals consulentschappen, gezondheidsdiensten
voordieren,onderzoekers van P.A.W.teWageningen,InstituutvoorVeevoedingsonderzoek te
Hoorn,IB.teGroningenenL.H. (prof.dr.E.Brouwer enprof.ir.M.L. 'tHart).
Inhetkadervanditonderzoek zalo.m.aandacht kunnenwordenbesteed aanklachten
bijhetrundvee -andere dankopergebrek -opbedrijven,waarmee deonderzoekeruithoofde
vanproject 356inaanrakingkomt.
Ookelderszullengegevenswordenverzameld omtrenthetoptredenvanmoeilijkhedenbij
runderen,welkewaarschijnlijk inverband staanmet sporenelementen.Dezegegevens kunnen
mededienenomvoor detoekomst concrete onderzoekprogramma's voorbepaaldeproblemenop
testellen.Zomogelijkzalmethetopstellen enuitvoerenvandergelijkeprogramma's een
aanvangwordengemaakt.
Benodigdetijd:
ir.J. Hartmans:50dagen
ir.J.Wind
: 5dagen
Assistent
:40dagen

Project nr. 142
2Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas:50
Grond:20
Bloed*.50.

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNOOONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Project nr.221*.Onderzoeknaardesamenstellingvangras inverband methetoptredenvan
weidediarrhoe (kopergebrek)bijrundvee.
Verslag i960:

•

Debepalingvandeactiviteitvan ceruloplasmine (eenkoperbevattende oxydase)inserum
vanrunder- envarkensbloed werduitvoerigbestudeerd.Hetbleek,datbijdebepalingde
nodigevoorzorgen inachtgenomendienen teworden.Zowas depHvanhetmilieu,waarinde
activiteitwerd bepaald,vanzeergrote invloed opderesultaten.Nadateenbetrouwbaarvoorschriftwasontworpen,konmetzekerheid wordenvastgesteld,datbijeenbepaald kopergehalte
vanhetserumdeoxydaseactiviteit inhetserumvanvarkensbloed duidelijkhogerwas.danin
serumvanrunderbloed.Ditverschil bleefookbestaanwanneer deoxydaseactiviteit werd vergelekenmethetgehaltevan indirectreagerend koper inhet serum (d.i.het totalekopergehalte,verminderd methetdirectmet carbaminaatreagerende koper).Erwerdeninditopzicht
geenverschillengevondentussenbloed,genomenindeweideperiode enbloeduitdestalperiode.
Deresultatenvaneenproef,diein1959wasgenomen insamenwerkingmetdr.J.v.d.Grift
metzesweidenderunderen,waarbijaandriedierengedurende7wekenper dag20gcystineper
oswerd verstrekt,werdenwiskundig verwerkt.Leekhet aanvankelijk,datdemet cystinegevoerdedieren,wathetkopergehaltevanhetbloed betreft,gedurendedeproefperiode ineen
slechterekopertoestand warengekomen,dewiskundigeverwerking toonde aan,dathetresultaat
nietvoldoendevaststond.Devoornaamste oorzaakvandezeonzekerheid isgelegen indè'gróte
schommelingen,dieopkortetermijnkunnenoptreden indebloedkopergehalten derdieren.Bij
eenbesprekingmetstafledenvanhet ProefstationvoorVeevoedingsonderzoek teHoorn,werd
overeengekomen deherhaling vandevoederproevenmet cystine inelkgevaluit testellentotdatreeds gepland biochemisch onderzoek overdekoperresorptie doorrunderen enhetliteratuuronderzoek overhetkopervraagstuk verder gevorderd zijn.
Indeliteratuurwerd gevonden,datbijkoperarmerattenmetbehulpvanzeerverschillendekoperverbindingen inhetvoer (o.a.koperhydroxyde,koperjodide,kopercystine en:andere
koper-aminozuurcomplexen, koperprotei'nen)bijaanwezigheid vanvoldoende ijzerdeanaemiein
korter tijd evengoedgenas alsbijeenverstrekkingvankopersulfaat.Eenuitzonderingvormde
dekoperporphyrinen.Daarmedekondeanaèmienietwordengenezen.Bijdébestuderingvanhet
kopergêbrekvanhetrund zalhetwaarschijnlijk gewenst zijnniet alleentelettenopde
snelheid,waarmedekopercomplexenwordengevormd,maar indeeersteplaats opdebestendigheid enonaantastbaarheid vandeze complexen.Daargedurende deweideperiode -waarinsteeds
eenmeerofminder ernstigeontkoperingvanhetdier optreedt -eenrund 5tot10-maalzoveel
porphyrinen (chlorofyl)opneemt alsindestalperiode,werd eenaanvanggemaaktmetdebestuderingvandeeventuelerol,dieporphyrinen spelenbijde'kope'rhuishoudingvanhetdier.
Uit chlorofyl kunnengemakkelijk koperporphyrinen ontstaan (b.v.Cu-phaeophytine).Hetkoperphaeophytine bleekzeerbestendig tezijnwanneerhet aandeinwerkingvan allerleireagentia
werd blootgesteld. Zowaren
1nHCl,10$HCl,1nNaOH,1nNaSen 1%carbaminaat nietin
staathetkoper aandezeverbinding teonttrekken.Daarentegen konhetkopervrije phaeophytine
zelfshet koper aanCuSonttrekkenendaarmede hetkoperphaeophytine vormen.Het isduswel
duidelijk,dat.hetphaeophytine (heteerste afbraakprodukt vanchlorofyl)instaat iseen
koperverbinding tevormen,diezeerbestendig is.Mogelijkzij'ndekoperporphyrinen zobestendig,datdoordevorming daarvanhetkopernietmeervoorhetdierbeschikbaaris.
Wanneer koperwerd toegevoegd aaneensuspensievangrasmeelinwater bleek devorming
vankoperphaeophytine sterkafhankelijk tezijnvandepHvânhetmilieu.Onder overigensgelijkeomstandigheden namdehoeveelheid gevormd koperphaeophytine regelmatig toevanpH2tot
pH6.BijpH6werd k-à 5-mäal-zoveelkoper gebonden als.bijpH2. Hetverschil tussendepH
vandepensinhoud vanhetrund (6à7)endievandemaagvan'eenpaard (2à3)zou indit
verband kunnenverklaren,waarombijeenrund gemakkelijker kopergebrek optreedt danbijeen
paard.
Uithetliteratuuronderzoek van ir.J.Wind kwamalsinteressant naarvoreneenproef•
vanMylrea (Austr.J. Agr.Res.1958)over copper-molybdenum-sulphate-manganese interactionand thecopper status ofcattle.Jonge dierenontvingennaast eenstalrantsoenalofniet
ammoniummolybdaat,gipsenmangaansulfaat.Delaatste-stofhad geeninvloed,maar decombinatievan9,2 ppmMoen0,55$S-0,^gaflagekoper/waardenin serumenbloed,echtergeenklinische
verschijnselen,zoals erwelbekend zijnvan''Welden'met eenvergelijkbare mineralesamenstelling,
Mills (I958)toonde aan,datMo-overmaat bijrattenhetniveauvandesulfideoxydase
activiteit indeleverkanverlagen.Ophopingvansulfidenzoukunnenbijdragen tothet syndroom
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vanMo-vergiftigingenzoukoperverloren kunnenlatengaandoordevormingvanCuS,wat
Ineenkoperarmrantsoenvanbetekeniskanzijn.VanReenenWilliams.(1956)vonden,dat
cystinedegiftigheid vanMovermindert.Halversonetal.kondenditbevestigendoor
betere groeivanrattenenvonden,dat sulfaatnogmeer effecthad.Terwijl cystine
degroeivandeMo-rattenopeenkoperarmrantsoenverbeterde,trad tochmeer diarreeen
sterfteóp,diedoorCugeheelkonwordenopgeheven.
Daarkopergebrekbijrunderenvaak.gepaard gaatmet zureurine,isdewaarneming
vanLemann (1959)'interessant,dattoevoeging aanhetdieetvanmensenvan13,9gmethionine depHvandeurinedeed dalentot4,7à5,2,terwijl deze eerst 5,8was.
...Mullervond invitro,datpensvloeistof sulfaatkanreduceren.Hijtoondeverder
doorbalansproevenmetschapenenkoeien aan,dateenbelangrijk deelvandesulfaten
inhetvoerniet indeuitwerpselen terechtkomtenconcludeert dan,dat-dezemoeten
zijnomgezet inS-houdende aminozuren.
ZouhethogereS-gehaltevanhet grasindeherfstmisschienmedezowel deoorzaak
kunnenzijnvanzureurine alsvandeklinischeverschijnselen vankopergebrek?
Bestedetijd:
dr.W.B.Deijs (onderzoeker)
ir.J.Wind
Mej. M.S.M.Bosman
Analist

130dagen
ko dagen
volledigewerktijd
75dagen

Aantal onderzochtemonsters:
Gewas:26 (75bepalingen)
Bloed: 35 (35bepalingen)

'

Plan.1961:..,
Eenmethode zalwordenontworpenvolgenswelkekoperporphyrinen inrundermest
kunnenwórdenbepaald.Metbehulpvandezemethode zalwordennagegaan ofergrote
verschillenbestaan indegehaltenvankoperporphyrinen inmest gedurende de stalperiode
entijdens deweideperiode. Ookzal inditverband aandesamenstellingvanpaardemest
aandachtwordengeschonken.
Ookdoorvoederproeven zalwordennagegaan oferverband bestaat,tussenhet.chlorofylgehaltevanhetvoer enhetgehalte aankoperporphyrinen indemest.
Insamenwerkingmetdr.v.d. Grift zalhet gehalte aan^koperporphyrinenworden
be'paald inherkauwbrokken,pensbrei,pensvocht enfaecesvaneenkoe,dieachtereenvolgens gevoerd wordtmethooi','kuilgras,hooi+veel gedroogd gras envers gras.'In
deverschillende rantsoenen zalhet chlorofylgehaïtewordenbepaald.Deze proefis
mogelijk,daar men aanhet Proefstation voorVeevoedingsonderzoek teHoornbeschikt
overkoeienmet eenpensfistel.
Demilieufactoren,dievaninvloed zijnopdebindingvankoperdoorporphyrinen,.
zullenverderwordenbestudeerd.Demogelijke invloed zalwordennagegaan,diedeaanwezigheid vanvetten,vetzuren ofzepenkunnenhebbenopdekoperhuishouding vanhet
rund,inverband metrecentewaarnemingen inEngeland.
Naastbovenstaande onderzoekingen zalvoortdurend aandachtwordenbesteed aangegevensuit derecenteliteratuur overdekoperhuishoudingvanhètrund.Metnamewordt
genoemd de invloed vanzwavel enmolybdeènopdeko'perresorptie.Hetnemenvanproeven
indezerichtingwordt overwogen.
Benodigde tijd:
dr.W.B..Deijs. .
ir. J-,Hartmans
ir.J.'Wind
Mej.MéS..M.Bosman
Analist
Adj. laborant
Assistenten

I25dagen.
50dagen
4-0dagen
volledigewerktijd
6o:dagen
20dagen
60mandagen
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Aantal te onderzoeken monsters:
Gewas
Bloed
Mest
Diversen

50
100
150
50

IV,2
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Projectnr.270.Onderzoeknaarmacro-enmicro-elementen ingewas enbodem,inhetbijzonder
naar factoren,welkedeminerale samenstellingvangrasbeïnvloeden.
Verslasi960:
Hetonderzoeknaardeselectiviteit bijdeopnamedermacro-elementen endekationanionbalansvandeopnamebijweideplantenwerdvoortgezet insamenwerkingmetdr.ir.C.T.de
Wit,diedoor eenwiskundigebehandelingvandegegevens opeenwijze,analoog aandiedoor
hemeerder toegepastbijde concurrentie tussenplantesoorten,eenwetmatigheid vond voorde
selectiviteit envoorhetverband tussenkatlonenen anionen.Naar aanleidingvandezerichtlijnenwerden aanvullende proevenverricht,waarbijdoormeer ofminderfrequentvernieuwen
vandeoplossingenmetvariërende equivalentfracties hetbijzondere effectvandematevan
uitputtingwerd nagegaan.Deverwerkingvandegegevens,welke interessante aspectenvande
selectiviteit vandeplantbijdeopnamevankationenenanionenlatenzien,isbewerkelijk
enmede inverband daarmeenognietgereedgekomen.
Hetonderzoeknaarhetverbruik indestofwisselingvanhetopgenomensulfaatisafgesloten.Deresultatenverschijnen inhetnovembernummer van "Plant and Soil"engevenaan
datdezwavelbehoeftevanhetgewasbijnormalegroeiovereenkomtmethetorganischzwavelgehalte,dateenbepaaldemolfractieisvandehoeveelheid geassimileerde stikstof (0,027
maal N). Ditresultaatwordt alsrichtlijn aanbevolen omdezwavelvoorzleningvanhetgewas
tebeoordelen aandehand vantotaalzwavel entotaal,stikstofinhetgewas.
Eensoortgelijk onderzoek isverrichtmetbetrekking tothetfosfaat inhetgewas,dat
werd gescheiden inaaneiwitgebonden P,intrichloorazijnzuur oplosbaar organisch Penin
vrijorthofosfaat.Ditonderzoekmoetnogworden aangevuld met dekennisvanhet internniveau
vanvrijorthofosfaat datkritisch isvoor degroei.Verwachtwordt dathet ookhiermogelijk
zalblijkenomdoorvaststellenvanhetvrijorthofosfaat inhetgewastoteenalofniet
voldoende fosfaatvoorziening tekunnenbesluiten.
Bestedetijd:
dr.W.Dijkshoorn (onderzoeker):volledigewerktijd
2 analisten
:volledigewerktijd
1 laborant
:volledigewerktijd
2 hulpkrachten
:volledigewerktijd
Aantal onderzochtemonsters:
200voormacro-elementen enstikstof.
Plan196I:
Deuitwerkingvanproefresultatenverband houdendemet denieuwebewerkingvolgens
DeWitzalwordenvoortgezet.Debedoeling isdat inhetvoorjaar eenpublikatie inmanuscript
gereed zalkomen,welke deresultatenvandenieuwe proeven,verricht ini960,zalbehandelen
inaansluitingmet deouderesultatenvanDijkshoorn enSaid (1957-1959)overde selectiviteit
endekation-anionverhoudingbijdeopname.Wanneer ditwerk isafgeslotenkanpaswordenuitgemaakt,hoedeverdere experimenten opditgebied zullenwordeningericht.
Nogbeschikbare gegevensvanproevenuit deperiode 195^-1958,overdeinvloed vanbodemvocht entemperatuur overdekation-anionbalans ensamenstellingvanverschillende soorten
weideplanten enoverdestikstofbalans bijkropaar inafhankelijkheid vanseizoenenvankaliumniveauzullenwordensamengevat ineenpubliceerbare vorm.Hetonderzoeknaardefosfaatfracties ingraszalwordenvoortgezetmet systematische potproeven,omnatekunnengaanop
welkewijze defosfaathuishouding verloopt wanneerhet fosfaatbeperkendwordtvoor degroei.
Deverkregen inzichten overdekation-anionbalans bijdeopnamemakenhetgewenst,bepaaldeveronderstellingen overdestofwisseling experimenteel nategaan.Eenbeginzalworden
gemaaktmetdeidentificatie endebepalingvandevoornaamste organische zureninhetgras
tervoorbereidingvaneenbreder onderzoek,datmisschieninI962metsteunderbeideCommissies
vanBijstand voorhetStikstof-,resp.KalionderzoekA.W.-T.N.O.kanaanvangen.

Project tir.270
2Benodigdetijd:
Onderzoeker:250dagen
2 analisten:250mandagen
1 laborant :250dagen
1 hulpkracht:250dagen:

IV,3
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Projectni*i335.Fundamenteel analytisch chemischonderzoekendetoepassingdaarvanophet
gebied dergewasanalyse,
Verslagi960:
1.Deproefveldjesmetdevierverschillendewitte-klaverrassenwerdenenigemalenbemonsterd.
Naelkebemonsteringwerd devoorstehelftvaniederveldje geheel afgemaaid,teneinde
tekunnennagaan,ofhetblauwzuurgehaltenogverschillend isbijregelmatigmaaienof
bijlatendoorgroeien.Deeerstebemonsteringhad plaatsopl8.mei,devijfdeenlaatste,
bemonstering op7november (opderegelmatig gemaaideveldjeswastoennietvoldoende
materiaalmeer aanwezig,zodatdelaatstekeerdatdaarvanmonstersgenomenwerden13septemberwas). Deverkregen cijfersvoor.hetHCN-gehaltelaten:geenconclusietoeomtrent
eeneventuele:afhankelijkheid vanhetblauwzuurgehalteenhetgroeistadiumofhetseizoen.
Erwerd vers enzympeederbereiduit een"wltte-klaverrasmet eenhoogblauwzuurgehalte.
2.Hetartikel "DieNitratbestimmung in Pflanzensubstanz"werd opgenomen in"Landwirtschaftliche Forschung"Band13Heft2.3ijinformatie tijdensdevergaderingteHamburgvande
InternationaleWerkgroepbleek,datook.vrijwelalleDuitse Institutendehierin aanbë-.
volenmethodehebben toegepastbijdeanalysevanhet teonderzoekenmonstergrasmeel.
3.TenbehoevevandeInternationale'WerkgroepvoorAnalysemethodenwerdenonderzocht:een
monstervleesmeel,eenmonster vismeel,eenmonstergeëxtraheerd zonnëbloetnenpittenschroot
eneenmonster grasmeel..Erwerd zeeruitvoerigvangedachten gewisseld,zoweloverdiverse
bepalingsmethoden alsoverdeeisenwaaraanmonsters,..bestemdvoorvergelijkingvandé
resultatenvandèanalysemethodenvanverscheidene institutenmoetenvoldoen.Erzijn.
weer enigelaboratoria toegetredentot:deInternationaleWerkgroep zodathéttotaleaantal
ledenmomenteel 26bedraagt. .
••:.'.•
. ;
.
Dit jaarkwatnenaDwéldenotulenvandevergaderingvan'de1WerkgroepteKarlsruhe
gehoudenin1959 alsdie.vandevergaderingvandit jaar:teHamburggereed.
4.Naar,aanleidingvr.nbesprekingen teDülraen-rWestfalenwerdenenige.gewasmonstersgezonden
naar de "Landwirtschaftliche ForschungHanninghof derRuhr-Stickstoffwerke A.G."voorde
bepalingvanhet totalegehalte aanzwavel.Degevondengehalten,verkregenvolgensvolkomenverschillendemethoden,kloptenbuitengewoon goed..
5.Dewijzevanuitvoerenvandebepalingvanhetverteerbaar ruweiwitm.b.v..pepsine-^
zoutzuurwerd verbeterd.Verdachtmagworden,datdetemperatuurschommelingen vanhet
waterbad,waarindekolventijdensdebepaling staan,geringerzullenwordenbijhetin
gebruik nenenvandezojuist ontvangennieuwethermostaat.
6. In12monsters hooi, afkomstiguit 3hooibergen (vanelkebergwerden4lagenbemonsterd),
werd hetverteerbaarruw eiwit (peps.-HCl)bepaald.Vandezezelfdemonsterswas inHoorn
dedierverteerbaarheid infthamelsbepaald.Hetverschil tussende"beidebepalingenvarieerdevan0,9 tot2,0 enwasgemiddeld 1,4.
7.Tenbehoevevandebcpalir.~vanCovooderopnt^ebijweidend vee (proj.nr.366),werden
voorbereidende preevengedaanvoo:.-debepalingvanchrootntrioxydeinmest.Ookwerd het
Cr„0,-gehaltebepaald vanpapier,geïmpregneerdmet chrootntrioxyde,dat aandekoeien
opstal toegediend zalworden,
Aandiverseportiesvaneenho-iogeenmestmonsterwerdenopklimmende hoeveelheden
chrootntrioxydetoegevoegd,omnategaanofdebepalingvanhetmagnesiumvolgensde
titaangeelmethode hierdoor gestoord zouworden,Ditbleeknietnoemenswaard hetgeval
tezijn.
8.Deuitvoeringvandemagnesiumbepalingwerd verbeterd,waarbijtevens denauwkeurigheid
werd verhoogd.
9.Erwerd aangetoond dathetdesgewenstgeoorloofd isineenmonsterkuilvoerhetmelkzuur
inhetluchtdrogemonster tebepalen.
10.Debepalingvanruwecelstofwerd nogeensonder deloep genomen,teneindetetrachten
nategaanwaardoor decornsoptredende ontoelaatbare verschillen indeduplo-bepalingen
wordenveroorzaakt.Ditonderzoekwordtnogvoortgezet.
11.Deuitkomstenvandebepalingvanruweiwit inversmateriaal,zoals stoppelknollen,
werdenvergelekenmetdievandebepaling inhetgedroogdeprodukt.Deeerste indrukis,
datdeverschillen inuitkomsten groterzijnbijhoge stikstofbemestingen.Dit onderzoek
wordtnogvoortgezet.

Projectnr. 335
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Bestedetijd:
Mej.ir,C L . Harberts (onderzoeker]
Laboratoriumassistent
Analist
Laborant
Amanuensis

150.dagen
70dagen
20dagen
30dagen
20dagen

PlahI961:
1.Erzalbijvoortduring aandacht geschonkenwordenaandetoegepaste analysemethoden
enaandereproduceerbaarheid*vandeuitkomsten.Zonodigzullendetoegepastewerkwijzenverbeterdworden.Ineersteinstantiezalhetonderzoeknaardestandaardafwijkingvandebepalingvanruwe pelstofvoortgezetworden.
2.Devergelijkingvandeuitkomstenvandebepalingvanruw eiwit inversestoppelknolleneninhetgedroogdemateriaal zalvoortgezetworden,waarbijspeciaalaandachtgeschonken zalwordenaanmateriaalvanbemestingsproeven metverschillende
N-trappen.Hetonderzoekzaluitgebreid wordentot aardappelen envoederbieten.
3.Indienmogelijkzullendeproeven,waarbijhetverteerbare ruweiwitmetbehulp
vanpepsine-zoutzuurbepaaldwordt,voortgezetworden,teneindedeaftrekvastte
stellendiemenmoet toepassen,alsmenhetdoorpepsine-zoutzuur bepaaldeverteer-,
bareruweiwitwil.omrekenen opdierverteerbaareiwit.
4.Erzijn aanwijzingenuitdeliteratuur,datdeaard endehoeveelheid vandevetten
uithetvoederrantsoenvankoeien,vanInvloed zoudenkunnenzijnopderesorptievan
magnesiumuithetvoer-.Er isuitdeliteratuur bekend,dat inmenselijke faeceszowel,vrijevetzuren,neutralevetten alsvetzurezepenvoorkomen,terwijl Ca-zeepin
deze faeces isbepaald. Inverband met proj. 35^zalgetrachtwordennategaanin
welkevormmagnesium inrundermestvoorkomt;erzalgepoogd wordenCa-en/ofMgzepenaantetonenenietsmeer tewetentekomenomtrentdesamenstellingvande
mestwatbetreftdeerinaanwezigevetzuren.Uit eenoogpuntvandebestuderingvan
de invloed vandesamenstellingvanvers grasopde
raagnesiumhuishouding
vanhet
dier,zullendeinversgras aanwezigeverzadigdeenonverzadigdevetzurenworden•
tepaald,enzalwordennagegaanwelkgedeelte vanhet totaleMg aandezevetzuren
gebonden is.Eenenanderzalnaast experimenteneenuitgebreid literatuuronderzoek
nodigmaken.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Laboratoriumassistent
Analist
Laborant
Amanuensis

175dagen
75dagen
125dagen
25dagen
20dagen

IV,4
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Projectnr. 356.Onderzoeknaardeoorzakenvanhet optredenvankopergebrek (weidediarrhoe)
inFriesland.
Verslag i960:

, ..

Nuenkele jarendekoperstatus vanrunderen,o.a.doormiddel vanleverbiopsle,isvastgesteld aanhetbeginenh'eteindevandeweideperiöde,isduidelijkgeblekendatdeweidegangonder Nederlandse omstandighedensteedseensterkkoperonttrekkendewerkingophetrund
uitoefent.Reeds eerderwerd geconstateerd datgedurende de stalperiode eenherstelplaatsvindtvan.detijdens deweidegang.ontstanelage.koperstatus.
Eentegeringekopervoorraad indeherfstwordt veroorzaakt
a.dooreennietvoldoendehogekoperreserve indelever aanhet eindevandestaltijd.Tot
nutoeisweinig aandachtbesteed.aande_vraag,waardoor eendergelijke onvoldoendehoge
koperstatus inhetvoorjaarwordtveroorzaakt.Wel isgebleken,datdezetoestandbelangrijk isteverbeteren doordeverstrekkingvan extrakoperzouten (verslag 1959).
b. doordatweinig ofgeenkoper.)voorhetdierbeschikbaar is,alsgevolgvaneensterkkoperbindend vermogenvanhetweidebestand. Dezebeschikbaarheid vankopervoorhet dierkan
enigszinswordenverbeterd doordeverstrekkingvanextrakoperzouten.Wanneer aanhokkelingen 0,5 gkopersulfaat> overeenkomend met dehoeveelheid in1koperkoekje,perdier
perdagwerd verstrekt,liepdekoperreservevandedierengedurende deweideperiode
evenwel nogbelangrijk terug.Bedroegzonderkoperverstrekking hetkopergehalte vande
lever indeherfst gemiddeld nogslechts11$vandevoorjaarswaarde (25dierenop6bedrijven),metbovengenoemde koperdoseringwasdit indeherfst tochnoggedaald totgemiddeld 30$vandevoorjaarswaarde (28dierenopdezelfdebedrijven).
...Doorverstrekkingvanextrakoperzouten,ookgedurendehet eerste:levensjaar (zomer+
winter;.doseringoplopendvan.0,2-0,3g kopersulfaat perdag,kon,met genoemde verstrekking
van0,5 gperdag aande^hokkelingenindeweide,praktisch steedswordenvoorkomendatbij
dezehokkelingen indeherfstverlaagdekopergehalten inhetbloedserum,enandere symptomen
vankopergebrek,optraden (94dierenop20bedrijven).
Wanneer.nietreeds inhetvoorjaarr.de,koperstatusextra isopgevoerd,zal1koperkoekje
perdaggedurende deweideperiödevoorhokkelingen invelegevallen onvoldoende zijnom
verlaagde kopergehaltenvanhetbloedserum indeherfst tevoorkomen..
Enkeleproevenwerdenuitgevoerd omtetoetsenofdevoorlopigeIndruk,datdeslechtste
koperstatusbijhetrundwordt.gevondenppgrondenmet eenondoorlatendebovengrond,metgemakkelijk optredenvanwaterstagnatie envertrappenvandezode,konwordenbevestigd.De
uitkomsten zijnnogonvolledig enlatennoggeenconclusietoe.
Eenvergelijkingvandebijverschillende kopertoestanden optredendeverschijnselenbij
hetrundheeft geleerd,datverschillende afwijkingen aanbeharing enbeenwerk, alsmede
diarree,frequenter optradenbijeenslechtekoperstatus,terwijl eenafwijking alsgrijze
"bril"rond deogenuitsluitend bijeenslechtekopertoestand werdwaargenomen.
Dezegegevens steunen,evenalsdievanMYLREA (zieverslag proj. 224),deopvatting
dateenlagekoperstatus bijhetrund niet altijd totklinischeverschijnselenhoeft te •
lelden.Mogelijkwordtdoor eenslechtekoperstatus deweerstand vanhetdiertegenandere
ongunstige invloedenverminderd.
Bestede tijd:
ir,J. Hartmans (onderzoeker):volledigewerktijd
Assistent
:40dagen
Aantal onderzochtemonsters:
Bloed: 48
Lever:48
Gewas: 4
Publikatles:
Hartmans,J.: Nieuweervaringen aangaandekopergebrekbijrunderen inFriesland; "Wetenschap
voor de Praktijk" (DeSchothorst,Hoogland)i960,30-31,
:VerslagvandewerkzaamhedenvandeWerkgroepMineralenover1959; Provinciaal
Onderzoekcentrumvoor deLandbouw inFriesland,2.
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-2Hartmans,J.: Deverontreiniging vanmelkmetkoper;Landbouwvoorlichting VJ_ (1960),
12 (dec.) 679-682.
Hartmans,J.: Waarnemingen overkoperverliesbijweidend jongvee inFriesland; Jaarboek
I.'B.S.i960, 143-154 (Mededeling120vanhet I.B.S.).
Plan1961:
De inhetplanvoori960voorgestelde enquête (betreffende eventueleverschillen
ingebruikswaarde tussennormale praktijkdierenenrunderendievandegeboorteaf
steeds,eenvoldoende koperstatu:shebbengehad)dientverderuitgevoerd enverwerkt,
aangezientotnutoeslechtsvandehelft der in.hetonderzoekbetrokkendierenproduktlegegevensbekend zijn.
Reedswerd inhetverslagoveri960opgemerkt,datvoorhet alofniet optreden
vaneen'telagekoperstatus indeherfstdekopervoorraad,waarmee dedieren inde
weidekomen,medevanbelang is.Bijhet onderzoek opdebedrijven inFriesland zal
hieraan aandachtwordenbesteed.
In:verband metwaarnemingen overdenietdirecte samenhangtusseneenlagekoper-,
status enhet.optreden.vanklinischeverschijnselen aanhetdier,lijkthet inhet
kadervanditproject en.indatvanproject224nuttignate.gaanofbijeenlangdurig
lagekoperstatusvanhetrund Inderdaadklinischeverschijnselen gaanoptreden.Hiertoe
zullen éénoftweedierengevoederd dienentewordenonder omstandigheden,diezowel:
indewinter als indezomer inalleopzichtenbekend zijn.
Hiernaast zal aandachtwordenbesteed aanhetonderzoekvangrasmonstersvangbedrijven,waardedieren indeherfsteenlagekoperstatus hebben,engrasvangezonde bedrijven.In samenhang
met project224zal indezemonsters speciaal deaandacht
wordengericht.opdeorganisch-chemische samenstellingen;detoestand,waarinhetkoper
zichinhetgrasbevindt.Bovendiendienenmolybdeen ensulfaat tewordenbepaald.Zo
mogelijk,zal ook,mede aandehand vandegegevens vanproject224,verdere aandacht
wordenbesteed aanhetopsporenvanverschillen indegrond opdezebedrijven.Genoemde
onderzoekingenkunnenniet alleenvanbelangzijnvoor het eventueelkunnennemenvan
maatregelen tot;verbetering,maar tevensomeenvoor depraktijkbruikbare verwachting
omtrentdekoperstatus vanhetrund tekunnengeven;dittemeeromdatbuitende "typische
kopergebreksgebieden" eentelagekoperstatus veelal nietalszodanigwordt onderkend.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:150dagen
Assistent :120dagen
Aantal teonderzoeken.monsters:
Gewas:'6o(310bepalingen)
Grond:20( 60bepalingen)
Bloed: 60( 60bepalingen)

.

IV.5
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr. 354. Invloed vandebemesting ophetmagnesiumgehaltevanhetbloedserumvan
melkkoeien.
Verslag i960:
Debestuderingvande totnutoeverkregen gegevensuitdevoederproeven (balansproeven)metmelkkoeien oprantsoenenbestaandeuitvers gras,heeft inbelangrijkematebijgedragen toteenbeter inzicht omtrent derol diedemagnesiumvoeding speeltbijhet alof
niet ontstaanvanhypomagnesemie. Lagemagnesiumgehalten vanhetbloedserumkomenalleen
voorwanneer per dagminder dan1grammagnesiummetdeurinewordtuitgescheiden.Dezemet
deurineuitgescheidenhoeveelheid magnesium staat innauwverband metdemethetvoertoegediendehoeveelheid magnesium minusdehoeveelheid dieindefaeceswordtuitgescheiden
minusdemagnesium dieindemelkwordt afgescheiden enwelvolgens onderstaanderegressievergelijking.
Mginurine (g)=0,59 x (MS i n voer -Mg infaeces-Mg inmelk)+ 1,02
De foutvanderegressiecoëfficiënt 0,59 is+0,04:.
Dehoeveelheid met deurineuitgescheidenmagnesium iseenbeteremaat terbeoordeling
vandemagnesiumstatusvanhet dierdanhetmagnesiumgehaltevanhetbloedserum.Verderis
gebleken datdoorhetbepalenvandegehalten aan-creatinine enmagnesium inurinemonsters
dehoeveelheid met deurineuitgescheidenmagnesium betrouwbaar kanwordenberekend.Deze
methodebiedt interessante mogelijkheden bijde interpretatie vandegegevensvanbeweidingsproevendaar iedereverandering indemagnesiumvoeding vanhetdiertotuitdrukkingkomtin
dehoeveelheid met deurineuitgescheidenmagnesium enniet altijd indemagnesiumgehalten
vanhetbloedserum.
Bijhypomagnesemie zijndemagnesiumbalansensteeds negatiefenbedraagt demetde
faecesuitgescheidenhoeveelheid magnesiumverminderd met demagnesium diemetdemelkwordt
afgescheiden steedsminder dan1gramperdag.Deproeven suggereren datdeonderhoudsbehoeftevanmelkkoeienligt indebuurtvan2,5 grammagnesium perdag.Bijhet ontstaanvan
hypomagnesemie isdemethetvoedertoegediende hoeveelheid magnesium alsmededebeschikbaarheid ("verteerbaarheid")hiervan,vandoorslaggevende betekenis.Dezebeschikbaarheid kan
zeer sterkverschillen enblijktverband tehoudenmetdesamenstellingvànhetgrasenmet
individuele verschillen tussendedieren.Zowerdenondermeerinteressantegegevensverkregenbetreffende debeschikbaarheid vanhetmagnesiumbijverschillende gróeistadiavangras.
Overditonderzoekwerd opuitnodiging vandeBritishVeterinary Association eenvoordracht
gehouden opdeHypomagnesaemiaConference teLondenop23en24nov.i960.
Dedoor ir.J.Wind uitgevoerde literatuurstudie leverde goede aanknopingspuntenvoor
eenmogelijkeverklaringvandeverschillen inmagnesiumbeschikbaarheid.;
Bestede tijd:
A.Kemp (onderzoeker):volledigetijd
ir.J.Wind
:25dagen
Assistent
:volledige tijd
Aantal onderzochtemonsters:
Gras (chemis ch) 312 (214-3bepalingen)
Faeces (chemisch)
32 (441bepalingen)
Melk (chemisch)
8 ( 40bepalingen)
Urine (chemisch) 134 (361bepalingen)
Bloed (chemisch) 241 (241 bepalingen)
Totaal

727 (3226bepalingen)

Grond

36 (180bepalingen)

Publikaties:
Kemp,A:Overhetnatriumgehaltevanweidegras inverband methet optredenvankopziekte bij
rundvee.Samenvattingen "Wetenschapvoordepraktijk"i960 (uitgaveStichting
C.L.0.-controle)

Project nr. 35^

Kemp, Ai:Hypomagnesaemiainmilking cows: theresponse ofserummagnesium to alterations
inherbage compositionresulting frompotashandnitrogen dressings onpasture.
NetherlandsJournal ofAgricultural Science i960,vol.8no. k,281-30U.
Kemp,A.:Overdeopneming endebenuttingvanmagnesium bijmelkkoeien. Contactblad voor
Bedrijfsvraagstukken. dec.i960
PlanI96I:
Hetini960aangevangenonderzoek openkelebedrijven inhetRijkslandbouwconsulentschapSneeknaarhetverband tussendesamenstellingvanhetgras endeserummagnesiumgehalten zalwordenvoortgezet.Ditonderzoek geschiedt insamenwerkingmethet
R.L.C,teSneek,het P.A.W.teWageningen endeGezondheidsdienst voorDierente
Leeuwarden.
Demeeste aandacht zalechterbesteed wordenaanbeweidingsproeven envoederproeven.OpdeproefboerderijDroevendaal zullenbeweidingsproevenwordenuitgevoerd
oppercelenmetuiteenlopendemagnesium-,natrium- en.kaliumbemestingen.Hieraangekoppeld zullenwordenvoederproeven opstalteneindevooralnaderegegevensteverzamelenover:
a.De factorenwelkevaninvloed zijnopdebeschikbaarheid vanmagnesium
b.De samenstellingvanhetgras inverband metdenatriumvoorzienlng
Ir.J.Wind zalzijnliteratuurstudie terondersteuningvanditprojectvoortzetten.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:volledigetijd
ir.J.Wind:25dagen
Assistent :volledigetijd
Aantal teonderzoekenmonsters:
Gras (chemisch):258 (191-6bepalingen)
Faeces(chemisch): 56 (560bepalingen)
Melk (chemisch): 28 (168bepalingen)
Urine (chemisch):132 (272bepalingen)
Bloed (chemisch): 320 (360bepalingen)
Totaal

:794-(3276bepalingen)

Grond

: 36 (180bepalingen)

rv,6
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIGONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
IV. Afd.Scheikunde
Project nr.210.Onderzoek opconsumptiewaarde vanaardappelrassen.
Verslagi960;
I.

Onderzoekmonsters afkomstigvanobservatie- envoorbeproevingsvelden.
Tenbehoevevanhet I.V.R.0.werd in.i960eengroot aantalmonsters (+700)onderzocht.Devolgende verslagenwerden ini960aanhet I.V.R.0.gezonden.
A.nr.4-27,Beoordelingvanderassen,afkomstigvandeObservatieproefvelden1959.
B.nr.44-3.Beoordelingvanmonsters afkomstigvanhetAardappelproefbedrijf teOostwold
in1959.
C.nr. 44-9.Beoordelingvanmonsters afkomstigvanproefveldenvandeVoorbeproevingII1959.
D. nr.501 a . Beoordeling vandezeervroegerassen,eersterooiing i960,
nr. 501 b . Beoordelingvandezeervroegerassen,tweederooiingi960.
E. nr.505,511,516.Praktijkbeproeving i960.
F.nr.512.Beoordelingvanmonsters afkomstigvanaardappelmoeheldsproeven i960.
G.nr.f513.Beoordeling van enkelemonsters afkomstigvanVoorbeproeving II-I960.

II. Exportonderzoek.
Insamenwerkingmethet I.V.R.0. iseenverslag samengesteld overderesultatenvan
deRassenproevenmetexportaardappelen,oogst1959inverband meteventuele afzetnaar
hetRuhrgebied. Inverband metdeuitzonderlijke droogte in1959gevenderesultatenvan
dezeproevenzowelwat opbrengst alswat kwaliteit betreft eenabnormaal beeld.Ditonderzoek isini960voortgezet.
III. Internationale uitwisselingvanaardappelrassenmonsters.
Teneindede internationaal vastgesteldemethodevanaardappelrassenonderzoek te
kunnen toetsen zijndoor12Europeselaboratoriamonstersuitgewisseld.De onverwerkte
resultatenvandezeuitwisseling zijn ineenverslagvastgelegd.Tijdens de conferentie
vandeEuropean Associationfor PotatoResearchdieinseptemberteBraunschweig isgehouden,werd door C.Lugt eenvoordracht overdit onderwerpgehouden.
Inverband met denoodzaak eenexportaardappel tekweken diehetrasBintje kanvervangenzijndegegevensdiemet dezeuitwisseling zijnverkregen zeer interessant,omdat
eenduidelijkbeeld verkregenwordtvandeeisendieindeverschillende Europese landen
aan consumptieaardappelen gesteld worden. Inverschillende gevallen ishieromtrentvoorlichting aanaardappelkwekers gegeven.
Bestede tijd:
C.Lugt (onderzoeker):125dagen
Assistenten A
:250manc'.cgen
Hulpkrachten
:250mandagen
Publikaties:
Goodijk,Mej.
Lugt,C.
Lugt,C.

G

Aardappelproefdag op13 januarii960teWageningen. Publ. 1Sticht.AardappelStudie Centrum (i960),10-6.
Kwaliteitseisenbijconsumptieaardappelen. Mededeling 35vanhetP.A.W.
(maart i960),31-40.
De consumptiekwaliteit van aardappelen inverband metdeexport. Publ.2
Sticht. Aardappel Studie Centrum (1960),26-31.

PlanI96I:
I.

+700monsters afkomstigvanobservatie- envoorbeproevingsvelden vanhet I.V.R.0.voor
onderzoek opkookkwaliteit eneengedeelte hiervanvoor onderzoek oppommes-friteskwaliteit.
II. Onderzoekingen naargeschikterassenvoordeteeltoponze oostelijke enzuidelijke gronden
tenbehoevevanexportnaarhetRuhrgebled.
III.De internationaleuitwisseling vanaardappelmonsters wordt in1961voortgezet.Teneinde
meer inzicht teverkrijgen indeonderlingerelatie tussendeverschillendekwaliteits-'
eigenschappen zullendeverkregen gegevensIneen "multivariate'-analysebewerktworden.

Projectnr.210
2-

IV.

Tenbehoevevanvoorlichting aankwekers enandere belanghebbenden overde
methodevanrassenonderzoek zullen insamenwerkingmetde PropagandaStichting
Consumptieaardappelen kleurenafbeeldingen gemaaktwordeno.a.metbehulpvanhet
uitwisselingsmateriaal.
Insamenwerkingmetdr.Toxopeus (S.V,P.)zullennakomelingenvan soortkruisingen
vanSolanum tuberosummet.Solanumgoniocalyx ophunkwalitatieve eigenschappen en
deverervinghiervanwordenonderzocht.S.goniocalyx bezit nl. eenaantalzeer
gunstige kwalitatieve eigenschappen.

Benodigdetijd:
Onderzoeker :125dagen
Assistenten A :250mandagen
Hulpkrachten :250mandagen

IV,6
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IV.Afd.Scheikunde
Project nr.211.Onderzoekingenbetreffende de invloeden'buitenhetras,alsgrond,cultuurmaatregelen,bewerkingen,bereidingen e,.d.opdeconsumptiewaarde van
aardappelen.
Verslag1
I.Onderzoekvan doorwasverschijnselen
A.Veldonderzoek
Gedurende dezeverslagperiode iseenpüblikatiegereedgekomen betreffende degegevens die in1957ophetgebied vandoorwasverkregen zijn.Debewerkingvande
gegevens van1959isvrijwel gereed.Tijdens deconferentievandeEuropeanAssociation
for PotatoResearch die inseptember teBraunschweig isgehoudenwerd door C.Lugteen
voordracht overdoorwasverschijnselengehouden.
Insamenwerkingmet drs.Bodlaender isgetracht doormiddel vangroei-enremsto'ffeninhetveld doorwasverschijnselen optewekken.Dit ismislukt.
B. Onderzoek incellenenkassen
Eveneens insamenwerkingmet drs.Bodlaender isgetracht door'middelvanhoge
temperaturen doorwas optewekkeninplantendie inklimaatcellengroeiden.Hoewel
doorwasverschijnselen optraden isderol diedetemperatuur hierbijheeft gespeeld
nietgeheel duidelijk.
Aangezienhetbijdoorwasonderzoekwenselijk isdeverschijnselen aandeknol
tijdens degroeiwaar te nemen,wordt gewerkt aaneengeschiktewijzevanteelt
opvoedingsoplossing. Hetishierbijgebleken dat aëratieniet noodzakelijkis.
C.Kalibemestingsproeven
Dekalium/magnesiumproeveninhet oostelijk zandgebied zijn in1959tengevolge
vande abnormale droogtemislukt.Hetmateriaal vani960heeft'hevigvan Phytophthora
telijdengehad.Demonsters zijnnognietonderzocht.
D.Onderzoek opsmaakafwijking
Door P.D., I.P.O.enookwel door consulentschappen-wordengeregeld monsters
aangeboden die afkomstigzijnvanbestrijdingsmiddelenproevenvoor onderzoek opsmaakafwijkingen.Deresultatenhiervanworden aandebetrokkenengerapporteerd.
Bestede tijd:
C.Lugt (onderzoeker]
AssistentenA
Assistent
Hulpkrachten

125dagen
250mandagen
60dagen
250mandagen

Püblikatie:
Lugt,C.:Second-growth PhenomenaEurop. PotatoJ. 3,Nr. k (1960),307-32^.
Voordrachten:
12 januari Roermond
13 januari Wageningen

17 februari Den Haag
27 mei
Venlo
lUjuni

Wageningen

13septemberBraunschweig
Ik septembe?Braunschweig
20oktober Wageningen
17november Wageningen

Kwaliteitseisen bijconsumptieaardappelen.
Inleidingbijde aardappelproefdag,georganiseerd doorhet
Aardappel Studie Centrum,
Kwaliteitsonderzoek van aardappelrassen, (KadercursusV.B.N.A.).
Deconsumptiekwaliteitvanaardappelen inverband met deexport.
Hetkwaliteitsonderzoek vanaardappelen (Bestuursvergadering
I.B.S.).
Results oftheAssessment oftheCooking Quality ofinternationallyexchanged Potato samples (conferentie E.A.P.R.),
Second-growth Phenomena (conferentie E.A.P.R.).
Inleidingbijde aardappelproefdag georganiseerd doordeNederlandseKwekersBond.
Cursus M0.Huishoudkunde.

Projectnr.211
223november Slootdorp
29november Klaaswaal
19december Rotterdam

22december Assen

: Inleidingbij'de aardappelproefdag georganiseerd doorde
KwekersBond inNoord-Holland, Zuid-Holland enUtrecht.
: Inleidingbijdeproefdaggeorganiseerd voorproefveldhoudersvanhet I.V.R.O.te Zuid-Holland.
: Inleiding over demogelijkhedenvan kwaliteitscontrole
bijkleinverpakte aardappelen (Vergadering Stichting
Kwaliteitsmerk aardappelen).
: Inleidingbijdeproefdaggeorganiseerd doordeDrentse
Kwekers.Vereniging.

Plan1961:
I.

Onderzoek naarhetontstaan endegevolgenvan doorwas
Insamenwerkingmet drs.Bodlaender zullendepogingenvoortgezetworden
omdoorwas optewekken.Speciaal zal aandachtwordenbesteed aandemogelijkheid doorwas optewekken inwatercultures.

II. De grond enanderemilieufactoren
Hetbodemtypeonderzoek inLimburgzaldit jaarwordenvoortgezet.Hierbij
zal,behalve aandekwaliteit vanhet gekookte produkt ookaandachtwordenbesteed
aande invloed vanhetbodemtype opdepommes-friteskwaliteit.
III. Bemestingsinvloeden
Demonsters afkomstigvandekali-magnesiumproefvelden inhet oostelijkzandgebied zullen inhetbeginvan1961 opkwaliteit onderzochtworden.Nieuwe proeven
zullen in1961nietworden aangelegd.
IV.' Onderzoek op smaakafwijkingen
Indienmonstersworden aangeboden, afkomstigvanplantenbehandeld metbestrijdingsmiddelenofkiemremmingsmiddelendanzullendeze onderzochtworden,
waarbijspeciale aandachtzalwordenbesteed aanhet toepassenvâneenobjectieve
enefficiëntemethode.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :125dagen
AssistentenA:250mandagen
Hulpkrachten :250mandagen

IV,7
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IV.Afd. Scheikunde
Projectnr.566.Bepalingvandevoederopnamebijweidendvee.
Verslag i960:
1.DebepalingvanCrjO,in"shredded CrpO-paper"eninrundermestvolgensdemethodevan
Corbett (RowettResearch Institute)bleekgeenmoeilijkhedenopteleveren.Bijdeze
methodewordthetinhetmateriaal aanwezige Cr o 0,langseennatteweggeoxydeerd.tot
c-3
bichromaat,hetwelkdaarnawordtgetitreerd metMohr'szout'metferroinealsindicator.
Volgens dezemethodewerd aandemest toegevoegd CrgO voor99i^$teruggevonden.
Voor chroomoxydebevattendemestwerdengeen andere Cr?0-gehaltengevondenwanneerde
mest eerst droogwerd verast,deverkregenaswerd gesmoltenmetKOHentenslottede
bovenstaande methodewerd toegepast.
Hetindebalansproef gebruikte Cr_0,-papierbevatte 35,1$Cr-O,indedrogestof.
tL 3

?

NahetbeëindigenderbalansproefbereikteonseenrecentepublikatievanStevenson
enDeLangen (NewZealand J.ofAgr.Res.Vol.3No.2,April i960),waarineenmethode
wordtbeschrevenwaarbijhetchromaatnadenatteoxydatie spectrofotometrischwordtbepaald.Dezemethode bleek ietsminder tijd tekostendandemethodevanCorbettengaf
bijherhaalde toepassingnogbeter overeenkomende resultaten.Bijvoortgezet onderzoek
kandemethodevolgens StevensonenDeLangenzekerwordenaanbevolen.
2.Bijeenonderzoek naardewerkwijze voorhetbereidenvanextractenvanchromogenenuit
versgrasenuitmestbleek,datdeextracten,vooraldievanmest,zeergevoeligwaren
voorlichtentemperatuur.Deextractievandechromogenenmetaceton (85$),waaraan
oxaalzuur (0,03m)istoegevoegd,moetinhetdonkerbijca.4°Cgeschieden.Chromogeenextracten kunneninhetdonkerbij4°Cwordenbewaard.
Opgrondvandeuitkomstenvaneenbalansproefbleek,datterverkrijgingvande
meest juisteverteringscoëfficië'ntendeoptische dichthedenvandeextractenvangras
enmestmoetenwordenbepaald bij4-11 vyy.
3.Gelijktijdigmeteenbalansproef,waarbij2koeienopstalmetversgraswerdengevoederd
gedurende eenvóórperiodevan8dagen,gevolgd dooreenhoofdperiodevan8dagen,werd
tweemaal perdagnl.om6uurenoml6uur7,85gramCr„0,("shredded paper")perosaan
23
dedierentoegediend.Metbehulpvandéchromogeenmethodewerd deverteringscoëfficiént
vandedroge stofvanhetvoerbepaald.DoorCr0-bepalingen indemestteverrichten
kondetotalehoeveelheid uitgescheiden Cr_0,wordenberekend.
Resultaten:
a.Deviademestuitgescheiden hoeveelheid CrO gedurende dehoofdperiode.

In8dagentoegediend Cr20-,(g)
Totaaluitgescheiden indemest
Teweinig indemest gevonden
Inprocenten

Koe1

Koe2

125,6

125,6
119,294
6,306

116,117
9,^83
7,5$

5,c#

b.Deverteringscoè'fficiëntenvandedroge stofvanhetvoer.

Volgensdebalansproef
Volgens dechromogeenmethode

Koe1

Koe2

82,6l$
80,42$

80,95$
78,48$

Wanneermendeopnamevanvoer (kgdroge stof)berekentopgrondvandeCr20,-gehaltenvandemest endeverteringscoè'fficiëntenvandedroge stofvolgensdechromogeenmethode,zalmenvolgenshetsubavermeldeeenopnamevinden,dieca.7$tehoogisen
volgenshetsubbvermelde eenopname,dieca.11$telaagis.Resultaat:ca.4$telaag.
Ditblijktookuitdevolgendecijfers;
Koe1
Werkelijke opnameds(kg)
GevondenvolgensdeCroO-?en
chromogeenbepalingen
Teweiniggevonden

Koe2

87,07

106,64

84,17
3,33$

101,21
5,09$

Project nr.366
-2Devoortzettingvanditproject geschiedt binnendeafdelingLandbouwdierkundeonder
leidingvandr.Doeksen (zieVI,1(2).
Bestede tijd:
dr.W.B.Deijs(onderzoeker): 5dagen
ir. P.Rièpma (onderzoeker):80dagen
Lab. assistent
:30dagen
Laborant
:5 dagen
Assistenten
:10mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Gras :30(60bepalingen)
Mest :70(204bepalingen)
Papier:15(30bepalingen)

IV,8
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IV.Afd. Scheikunde
Project nr.532.Studievandemineralenhuishoudingvandegraslandplanten,met alsdoeleen
zogrootmogelijke produktie aangrasvaneengoede samenstelling.
Verslagi960:-*
Er is een potproef genomen ter toetsingvaneenhypothese betreffende desamenhangtussen
dekali-opname door debovengrondse delenvanweidegras enhet drooggewicht vandezedelen.
Hetkaligehalte vandebovengrondse delenbleek indeze proefzowel eenmaximum (ongeveer jfc
K O indedroge stof)alseenminimum (ongeveer 0,4$)te.vertopen. Insamenhangmetdezetwee
uiterstewaardenblijktmeninbovengenoemd verband tussenkali-opname endrooggewicht twee
trajecten tekunnen onderscheiden. Inhet trajectvandelagere opnamesneemthet drooggewicht
metdekali-opname toeterwijl het gehalteminimaal blijft.Deverhouding tussendemeeropbrengst
endemeerpp.nameisindittraject derhalve gelijk aandereciprokewaardevanhetminimumgehalte. Inhet tweede traject,datzichuitstrekt tussenhetminimumgehalteenhetmaximumgehalte
isdeverhouding tussenmeeropbrengstenmeeropname evenals inheteerste trajectonafhankelijk
vandeopname,maarveel kleiner (ongeveer 5kgdroge stofperkg K O ) . Indit trajectneemt
hetgehaltemetdeopnametoe.De overgangvanheteerstenaarhet tweede trajectkanalofniet
abrupt plaatsvinden. Inhet laatste gevalbetekent dit,dat genoemdeverhouding nietoverhet
gehele tweede traject gelijk is.Hoewel indeze proefdeverhouding tussendemeeropbrengst en
demeeropname inhet tweede traject onafhankelijkleekvande stikstofgift,dewatervoorziening,
devolgorde vandesnedeendegrassoort,vertonen andere soortgelijke proevennogaluiteenlopendewaarden (5tot10kgdroge stofper kg K O ) . Teneindedezehypothese eventueel fysiologisch
tekunnenverifiëren isvanverschillende objectenvandezeproefdegroottevandeopperhuidcellengemeten.Dezegegevens zijnnognietverwerkt.
Uitwaarnemingen vaneenveldproefbleekdehoeveelheid kali,diedegrond opditperceel
ineenbepaalde tijd aandeplantkonleveren,aaneenmaximum gebonden tezijn,waarbijde
waardevanditmaximum eenzeernauwe correlatiemethetkaligetal vertoonde.Dezeoorrelatie
kan-voorlopig -indevolgende formuleweergegevenworden:
M = (K-a).y.t ,waarin
M=maximaal opneembarehoeveelheid kali optijdstip tinkgK O perha;K =kaligetal vande
laagvan0tot 5cmenbepaald vlakvoorhetbeginvandegroeivandebetrokken snede;-a=een
constante;y=kgK O perhaper tijdseenheid; t=tijd.
De factor awasvoor dedrie onderzochte snedennagenoeg gelijkenbedroegongeveer7.Ook
defactorybleek -omgerekend op30dagen-nagenoeggelijkvoor dedrie sneden (2,1;2,2 en
2,0kgK O perhaperkaligetaleenheid). Het alofnietbereikenvandezemaximale opnamebleek
afhankelijkvan andere groeifactoren zoals destikstofvoorziening. Hetkaligetal,waarbijde
werkelijk opgenomenhoeveelheid kalinognet gelijk isaandemaximaal opneembare hoeveelheid,
washogernaarmatehet opbrengstniveau hogerwas.Eenverhoging vanhetkaligetalbovendeze
grenswaarde veroorzaakt slechts eennaarverhouding zeergeringevergroting vandekali-opname.
Ditbetekent datdevergroting vandeopname tengevolgevaneenkalibemesting sterkafhankelijk isvanhetopbrengstniveau endaarmee isdeopbrengstverhoging dooreen kalibemesting
eveneens afhankelijk vanhet opbrengstniveau.Ditvormt eenmogelijkeverklaring voorhetbekendeverschijnsel,datdeopbrengstreactie opeenkalibemesting inhetvoorjaarveel groter
isdan inandere seizoenen.Terwijl totnogtoedewaardevanhetkaligetaluitsluitend bepaald
werd door delouter empirisch geconstateerde correlatie metdeopbrengstverhoging doorkali
uitgedrukt inprocentenvandehoogstemetkaliteverkrijgen opbrengst,kanbovengenoemde wijze
vanbenaderenmogelijkleiden toteenmeerkwantitatieve beschrijvingvanhetkaligetal.
Ten slotte isereenonderzoek verricht naar eenmethodeomhetpercentagevandebeweide
percelen tebepalen,datbedekt ismeturineplekken.
Bestede tijd:
ir. P.deVries (onderzoeker):200dagen
Assistent
:150dagen
Hulpkrachten
: 0mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Grond: 5
Gewas:216 (1824bepalingen)

Projectnr.332
-2Plan1961:
Studievandesamenhangtussendebemesting (eventueelbemestingstoestand),de
mineralenopnamevandebovengrondse delen,hetdrooggewicht endemineralengehalten
vandezedelen,degrassoort endegroeiduur (eventueel ontwikkelingsstadium)volgens
hetprincipe,waarbijdedoordebovengrondse delenopgenomen hoeveelheid mineralen—
enniethetgehalte -alsprimaire factorbeschouwdwordt.
Deze studie zalwordenverricht aàndehand vanreeds genomenveld- enpotproeven
enmet gebruikmakingvanliteratuurgegevens.
Inhetbijzonder zalzijbetrekkinghebbenopdevolgende onderwerpen.Hetverband tussendekaüi-opnameenhetdrooggewicht vandebovengrondsedelenvangrasbij
eenvariërendekaliyoorziening opééntijdstipvanbemonstering.De invloed vanstikstofgift,grassoort enwatervoorziening opditverband.De samenhangtussenditverband endegehalten aanmacro-elementen.Hetverband tussendemineralenopnameenhet
drooggewichtbijéénmeststofvoorziening, maarbijeenvariërende bemonsteringstijd.
Hetkaraktervanhetkaligetal (zieverslag i960). Eenfysiologische verificatievan
deev.uitdeze studievoortvloeiende hypothesen.Toepassingvandezehypothesenop
praktischevraagstukken.
Erzullen enkeleproevengenomenworden:urineplekkenondffrzoek,onderzoeknaar
hetverband tussendetotaal opneembarehoeveelheid kalienhetkaligetal opverschillendegrondsoorten.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :200dagen
Assistent :I50dagen
Hulpkrachten: 30mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond
:431(834bepalingen)
Gewas
:392(2530bepalingen)
Botanisch: 3

IV,8
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
IV.Afd.Scheikunde
Project nr. 334.Handhaving enwijzigingvandekalitoestand vangrasland onderpraktijkomstandigheden. (Cl2000enCl2221 t/m 2227).
Gemeenschappelijk project I.B.S.enI.B.teGroningen
VerslagI960:
Deproefnemingen opdeachtmeerjarige kalibeweidingsproefvelden zijnvolgensplan
uitgevoerd. Degegevens zijnnognietverwerkt.
Bestedetijd:
ir. P.deVries (onderzoeker): 50dagen
Assistent
:100dagen
Hulpkrachten
: 31mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Grond
:206
Gewas
:l80 (342bepalingen)
Botanisch: 16
Plan1961:
Voortzetting proevenvolgens plan,hetgeen inhoudt,dat1961het laatstevolledige
proefjaar is.Het samenstellen vaneenrapport overdeeerstevier jaren insamenwerking
methet I.B. isgaande enkanvermoedelijk in1961gereedkomen.
Benodigdetijd:
Onderzoeker : 50dagen
Assistent :100dagen
Hulpkrachten: 40mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond
:240
Gewas
:160 (288bepalingen)
Botanisch: l6

V,l,3
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Projectnr.355.Potentiële enactuele indicatievangraslandplanten.
A.Chemischonderzoekvanminnende enmijdende planten,tezamengroeiend opoude graslanden
Verslagi960:
De in1957en1958verworven gegevens,betrekkinghebbende op19grassoortenplus1
zeggesoort,konden inhetnajaarbelangrijk wordenuitgebreid.Van inhet geheel23plantesoorten,teweten9grassen,1Juncus-soort en13Dicotylenwerdmateriaalverzameld op
6 kleineterreinen.Dezemaaktenresp.deeluitvaneenzandigblauwgrasland (4-soorten),
eendito opveen (6soorten),eenlageuiterwaard (H- soorten),eenlaagbeweid enbemest
veenperceel metveelpitrus (3soorten),eenechthooiland opzand (12soorten)eneen
dijkhooiland (3soorten). Evenals voorheenwerden sommige soortenvanmeer danéénperceel
verzameld.
Dereeds ontvangen analysenvandeplanten,verzameld vanblauwgrasland,gavenverrassendeuitkomsten tezien:zomunten typische blauwgraslandplanten uit dooreenhoog
kopergehalte.Verderwerdeneropvallend grote specifiekeverschillen inmineralesamenstellinggevonden,ookbijDicotylen,niet alleen inkalk-,kali- ennatriumgehalte,maar
ookinkoper,magnesium, chloor enzwavel.
Deverdereverwerkingvanhetreedsvóóri960verzameldemateriaalverschaftenieuwe,
belangrijke perspectieven.Demoeilijkheid bijditonderzoek,dathetgehalte aaneen
kationnietbepalend isvoor deopname ervan,kanomzeild wordendooruit tegaanvande
verhoudingervan tothetbasentotaal ofwelvandeverhoudingvanhetbepaalde kationtot
een ander.Verschillen inopbrengst kunnenhetbeeld dannietvertroebelen.Dr.,DeWitdeed
hetvoorstel omvoordeterreinen,waartweesoortendoorelkaarwarenverzameld,telkens
b.v.deCa/Na-verhouding dezer soortentegenelkaaruit tezettenoplogaritmische schalen,
waaruit danderelatieve opname aftelezenis.
Bestede tijd:
prof.dr.D.M. deVries (onderzoeker)
Assistent
Analisten
Laboranten

6 dagen
1 dag
5mandagen
10mandagen

Aantal onderzochtemonsters:
Gewas (botanisch): 6
Gewas (chemisch) :32
Grond
•6
;:
Plan1961:
Hetligt indebedoelinguithet totnutoeverkregenmateriaal eeneerstepublikatie
samen testellen.
Van enige inlandbouwkundig opzichtbelangrijke grassoorten zal inhetnajaarmateriaalwordenverzameld voor chemisch onderzoek ophomogene terreihgedeeltenmetzovermogelijkuiteenlopend milieu,wâarzijtezamen groeien.Dit teneindevoldoende gegevenste
verkrijgen tervaststellingvanderelatieveopname,telkensvantweekationen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:50dagen
Assistenten:25mandagen
Analisten :10mandagen
Laboranten :50mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas (botanisch):10
Gewas (chemisch):50
Grond
:10

... .

Projectnr.355

B. Onderzoeknaar deminnendheid enmijdendheid vangrassoorten enhuntypent.o.v.
milieufactoren
Verslag i960:
Detheorie tenspijtkonhetresultaatvande concurrentiestrijd tussentimothee
enreukgras nietworden afgeleid uit standruimteproevenmetdeze"beidegrassoorten;
redenenvanpraktische aard werdenhiervoorverantwoordelijk gesteld.Verondersteld
werd,datmet tweeconcurrentieproeven waarvandeplantdichtheden verschillen,wéleen
experimenteel bewijs geleverd zoukunnenwordenvande juistheid vandetheorie;
immers indiendetheorie juist is,moeten derelatievevermenigvuldigingen inbeide
proevengelijkzijn.Gebleken isechter datdit,althansbijklonenvanEngelsraaigras enreukgras,niet hetgeval is.Ditzoueropkunnenwijzendatookinhetfytotron,waar seizoensinvloeden zijnuitgeschakeld, degroeicurvenvandeze tweegrassoortennietgelijkvormig zijn.HelaaswasEngelsraaigras zwaar aangetast dooreen
virus,zodatdeproevenovergedaanmoetenworden.
Eenvakkenproef buitenmetmengculturesvantimothee enreukgrasheeftaangetoond datdeze tweegrassoortenniet omdezelfde ruimtehebbéngedrongen,hetgeenin
ditgevalbetekent dathungroeiperioden niet samenvielen alsgevolgvanseizoensinvloeden.
Proevendietotdoelhaddendeinvloed vandetijd vanbloeien ophetverloop
vande concurrentiestrijd nategaan,hebben geenresultaat opgeleverd;het isnamelijkniet geluktdegrassoorten opdegewenste tijdstippen inbloeitekrijgen.Er
zijnnuvoorzieningen getroffen die,naarwijhopen,zullenbewerkstelligen datte
allentijde overgelijkwaardig plantmateriaal,wathet groeistadiumbetreft,kanworden
beschikt.• •
Voorts ishetgelukt eenoecologische ervaringuithetveldmeteenpotproefte
bevestigen.Déproefhad totdoel de invloed vanhetbemestingsniveau ophetresultaat•
vande concurrentiestrijd tussen eenarmoede-indicator (reukgras)eneenoprijkdom
wijzendegrassoort (Engelsraaigras)nategaan.Aangetoond werd datreukgrasbijeen
laag PK-nlveauEngelsraaigrasverdrongendatEngelsraaigrasbijeenhoog PK-nlvéau
reukgrasverdrong;dit isdus inovereenstemmingmet deverwachting.
Doormiddel vanwaterculturesmet oplopende zoutconcentraties isde invloed van
deosmotische drukvandevoedingsvloeistof opdelengtegroeivanhetblad vanAlopecurusgenlculatus enAgrostis tenuisnagegaan.Dezeproefgafgeenbevredigenderesultaten,aangezien dewortels dehogerezoutconcentraties niet kondenverdragen (bruinkleuring), ooknietwanneer deplantengedurende slechtskorte periodenhieraanwerden
blootgesteld.
Oriënterende potproeven,waarbijwe degrond tijdelijk totbenedenhetverwelklngspuntlietenuitdrogen,hebbengeenverschil inreactie ophetvochtgehalte inde
grond tussen deze twee grassoorten kunnen aantonen.Nabeëindiging vandeze proeven
zijnenkele pottenper ongelukblijven staan.Merkwaardigerwijze washetblad vande
vochtindicator Alopecurus genlculatus naanderhalvemaand wateronthouding nogenigszinsgroen,terwijl datvandedroogte-indicator Agrostistenuisvolkomenbruingekleurd was.Nawatertoediening herstelde eerstgenoemde soortzichnakorte tijdgeheel;
detweede daarentegen konnalange tijd slechtsvier nieuwe spruitjes totontwikkelingbrengen.Deze toevalligewaarnemingwekt de indruk,dat terverklaring vande
droogte- ofvochtindicatieookwel aanandere factorendanaanverschil Inwaterbehoeftegedacht zoumoetenworden.
Bestedetijd:
ir.J.P.vandenBergh (onderzoeker)
Analist
Laboranten
Personeel tuinchef
Aantalonderzochtemonsters:
Gewas(botanisch,splitsing) :237
(botanisch,frequentie): 5
Gewas(chemisch)
:1^5

200dagen
220dagen
15mandagen
4mandagen

Project nr.2555

Publikaties:
Wit, C.T.de,G.C.Ennik,J.P.vandenBergh and A.Sonneveld: Competition andnonpersistency asfactors affecting the composition ofmixed cropsand
swards. Paper14-/B3ofthe8th Int.Grassl.Congress,i960.
Bergh,J.P. vanden,enC T . deWit:Concurrentie tussen timothee (PhleumpratenseL.)en
reukgras (AnthoxanthumodoratumL.). Jaarboek I.B.S.i960,155-166
(Mededeling121vanhet I.B.S.).
Voordrachten:
Bergh,J.P.van da):Causaliteit indevegetatiekunde metbetrekking totgrasbestanden.
Stafvergadering vanhet I.B.S. 21maart i960.
Bergh,J.P.vanden:Concurrentie tussenmeerjarige graslandplanten. Ingenieurscollege bij
prof.ir.M.L. 'tHart.13juni i960.
.
Bergh,J.P.vanden:Concurrentie tussenmeerjarige graslandplanten.Bijeenkomst onderzoekers
enassistenten I.B.S.28november i960.
Plan1961:
Met eennieuwekloonvaneenlaat schietend weidetypevanEngelsraaigras,dienaar
wijhopenresistent istegenvirussen,zullen concurrentieproevenmetverschillende standdichthedenwordengenomen.Hiermeezalwordennagegaanofdegroeicurvenvantwee grassoorten
onder deomstandigheden inhet fytotron aldannietgelijkvormig zijn.Getracht zalworden
indezeendehierondervolgendeproevenhetmateriaal invegetatieve toestand,tehouden;
eensystematisch onderzoek naar deinvloed vandebloeitijd ophetverloopvan'"de'concurrentiestrijd isnognietdirect aandeorde.
Door toepassingvandeconcurrentietheorie vanDeWit zal getrachtwórdenniet alleen
de invloed vanb.v.verschillende K-giften ophetuiteindelijke resultaat vandeconcurrentiestrijd tussentweeplantesoorten kwantitatief tebeschrijven,maar:ookopdat tussen
ctekationen,diedoordezeplantesoortenwordenopgenomen.
Deuitdrogingsproefmet Alopecurus geniculatus enAgrostistenuiszalwordenherhaald;
dezekeer echtermetvele tussentijdsewaarnemingen.Daarnaast zalaandachtbesteed worden
aandeoecologie vandekfemingvandeze twee grassoorten.Het isnl. zeerwelmogelijkdat
voor deontkiemingvanzaad vaneerstgenoemde grassoort eenveelvochtiger en/ofvastere
grond vereistwordtdanvoor deontkiemingvanzaad vanlaatstgenoemde soort.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Analist
Laboranten
Personeel tuinchef
PersoneelB.G.D.

200dagen
220dagen
15mandagen
10mandagen
4mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas(botanisch, splitsing):200
Gewas(chemisch)
:200
C.Concurrentie vanplantesoorten opoud grasland bijverschillendebemestingen engebruikswljzen
Verslag i960:
Devoorjaarsbemonsteringvandehooilandobjectentoonden aandatde hoedanigheidsgraad
opdeCa-,P-, PK-enNPK-objectengemiddeld metresp.7,5$;24,5$;17$ (gemiddeldevan
33$en 2%)en41$isgestegen.
Wat debrutoproduktie vandeweilandobjecten betreft,valthet opdatkalkammonsalpeter
geenenkalkmergeldegrootstemeeropbrengst heeftgegeven. Inovereenstemming hiermeeis
dathet aantal pinkweidedagen ophetCa-object hetgrootst isgeweest.

Project nr.355
- 4Bestede tijd:
ir. J.P.vandenBergh (onderzoeker):15dagen
Analist
:30dagen
Personeel B.G.D.
:14mandagen
Aantal onderzochtemonsters:

....

Gewas (botanisch) : 12
Gewas (chemisch) :geen
Gewas (droge stof): 132
Grond
:geen
Plan1961:

. . .

Dewaarnemingen omtrentdebotanische samenstelling endebruto-opbrengsten
zullenopdezelfde voetwordenvoortgezet.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
:15dagen
Analist
:30dagen
Personeel B.G.D.: 36mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas (botanisch) : 21
Gewas (chemisch) :geen
Gewas (droge stof): 132
Grond
:geen

V,2
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHEN.SCHEIKUNDIGONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V.Afd.Vegetatiekunde
Projectnr. 362.Deongeslachtelijke ultbreidingswijze vangraslandplanten endeInvloed van
milieufactorendaarop.
Verslagi960;
Teneinde delevensduur vanvegetatieve spruitenvasttestellen,werdenvanEngels
raalenreukgras (vanelk tweepolletjes)allespruitengenummerd involgorde vanhunontstaan,waarbij tevenswerd aangegevenvanwelke orde (primair -secundair -tertiair)de
spruitenwaren.Nadatdepolletjesbuitenhaddenoverwinterd,bleken-alsnormaalverschijnsel-vrijwel alle,voordewinter ontplooide bladeren tezijn afgestorven engrotendeels
vergaan,zodatdenummers geenenkelhouvastmeerboden.
Devegetatieve groeivaneenaantalbelangrijke soortenwerd,ookinjongstadium,nader
bezien. Inhetalgemeenwerd daarbijeenbevestiging gevondenvanhetgeenreedseerderwas
waargenomen.
Het ingrote pottenuitgezaaideweidetypevanEngelsraaiwerd steedsgeknipt op5en
10cmmetdebedoeling,hierdoor "beweiding"teimiteren.Eendichterespruitanmassawerd
echter nietverkregen enookwerden (dus)geenspruithefferswaargenomen.Hetisblijkbaar
niet zoeenvoudig ombepaalde natuurlijke condities opeenvoudigewijzenatebootsen.
Aanverticaal opgebonden stolonenvanfiorienblekendetertiaire spruitenminder duidelijkafgericht tezijn.Hetloodrecht afgroeienmetbijbehorende doorboringvandebladschede lijktduswel onder fototropische invloedentestaan.Ditminder duidelijk loodrecht
afgroeienwas erdeoorzaakvandatde spruitvaakdebetreffende bladschede lostrokendeze
dusvanhetinternodiumverwijderde,ietsdatookbijliggende stolonenwelkanwordenopgemerkt -zijhetmindervaak.
Bestede tijd:
A.A.Kruijne (onderzoeker):25dagen
Publikatie:
Kruijne,A.A.:Eenmorfologische beschouwing aangaande devegetatieve groeivangrassen.
Jaarboek I.B.S.i960 (Mededeling 122vanhet I.B.S.).Wageningen I96I.
Plan1961:
Trachtendeomstandigheden,waardoor hetoptredenvanspruitheffers opbeweide percelen
bevorderd wordt,natebootsen.Hiervoor iseenlangendichtgewasnodig,dat indepraktijkontstaat bijgeringevraat engoedevocht-envoedselvoorziening.
Voortzetting derwaarnemingen aangrassenen (voorhet eerst)aanenkeleanderekruiden
onderverschillendemilieu-omstandigheden.
Benodigde tijd:
A.A.Kruijne:4-5dagen
Analist
:10dagen

V.3
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Projectnr.I.Sociologisch enoecologischonderzoekvanpraktijkgraslanden.
Verslag i960:
Overzicht

.

Nauwkeurig botanisch onderzoekvanpraktijkgraslandenwerd dit jaarweeropbeperkte
schaal voorbepaalde doeleindenverricht.
Deverwerking vanhetomvangrijke indeloopder jarenverworvenmateriaal vergde
daarentegen geruime tijd.
Veldwerk
Vandeproefboerderij "De01deWeye"teVaassenvanhetLandbouwkundigBureauder
Stikstofmeststoffenindustrie werdeninaprilde27percelenoud grasland bemonsterd voor
botanisch onderzoek teneinde deuitgangstoestand vast teleggen.Hetligt indebedoeling
doorherhaald onderzoek de teverwachtenverschuivingen inbotanische samenstelling ten
gevolgevanzware stikstofbemesting bijzureenalkalischereactie tevervolgen.
Devorig,najaarmethetoog"opdeuitzonderlijke droogtebemonsterde 14percelengrasland,gelegen indeKrimpenerwaard enGroningenenreedsherhaaldelijkonderzocht,zijndit
najaar weerbemonsterd omde invloed vanhetzeernatteweer inzomer enherfstnategaan.
Bovendienwerdeninmeinog7 percelen indeomgevingvanWageningenopnieuw bemonsterd,die
vorigeherfstnietkondenwordenonderzocht,daardezodeniet tijdigweer groenwasgeworden.
Tenbehoevevanhetonderzoeknaardevleesprodüktie vanrundvee inverband metde
kwaliteit vanhet grasland (zieook proj. 358)werdenvan13percelen-grasland,gelegenbij
Wilp,Epe,Terschuur,Elten, PannerdenenZoetermeer,engrotendeelsbekend staandeSisvetweiden, gras- engrondmonsters genomen-, •
Verderwerd doorstudenten aandeLandbouwhogeschool onderzoekverricht oppaardeweiden,
dedrooggéwichtsanalyseenderangordeschatting:opongelijkmatigbeweid grasland metelkaar
vergeleken,enhetgraslandreservaat ophetterreinBorn-Zuid'nauwgezet gekarteerd.
Verwerkingderresultaten:

•

Ter.voorbereiding van.eenuitgebreid, inonderdelen teverschijnenverslagbetreffende
1577nauwkeurig onderzochte oudeNederlandsegraslanden zijnvaneen.aantaldaartoe inaanmerkingkomendeplantesoortenverspreidingskaartjesgemaakt.Ookisaangevangenmeteen
completeringvanhetpecologische cijfermateriaal.Van21!+,intenminste 10graslandenaangetroffenplantesoortenwordenhetpresenti.eprocentenhetgemiddelde frequentieprocent,
benevens derelatieve frequentiebijdeverschillendemilieutrappenende indicatiegetallen
voor de.diversemilieufactoren opbasisvandefrequentiegegeven.Voorde70belangrijkste
vandeze soortenworden.daaraanbovendien derelatieve,gewichts-.endomlnantlepercentages
bijdeverschillende milieu.trappentoegevoegd,evenalsdedaaruitberekende indicatiegetallen
opbasisvangewichtsaandeel endominantie.Betreffende deoverige2^5der4-59indezegraslanden aangetroffen plantesoorten, dieinminder dan10perceelmonsterswerden aangetroffen,
wordtvolstaanmethetpresentieprocent.
Gedurendeditverslagjaarwerdenindicatiegradenvoor devegetatie ingevoerd,waardoor
vergelijkingen tussengraslanden inoecologisch opzicht pasgoedmogelijk gemaakteh"dé
waardevaneenbotanische analyse sterkverhoogd wordt.Hieroverhandelthet-ar-tik-el."Bruikbaarheid enbetekenisvanrelatieve veelvuldlgheidscljfers,indicatiegetallen enindicatiegraden inde graslandoecologie",datinhetJaarboeki960isverschenen.
Daar erniet zonderreden twijfel gerezen isover debelangrijkheid vankalibemesting
voor onsgrasland,isernader studiegemaakt overdeinvloed vankaliopopbrengst enbotanische samenstellingvan grasland.Deresultatenhiervanworden ineen..scriptie.verenigd.
Eenzovermogelijk doorgevoerde ontkoppeling vanhet schijnbareverband tussenhoedanigheidsgraad enpH-KClnaderthaarvoltooiing.
Deuitgebreide autoecologische bewerkingvanhetrivier- enzeedijkenmateriaal werd
afgerond tottwee interneverslagen,waaruitmettertijd eenpublikatie zalwordensamengesteld,
Inverband met debewering dat combinatiesvansoorten eenbeperkter milieu aangevendan
desoorten afzonderlijk,werd studie1gemaaktvandepH-wateramplltude-svanArrhenatheretumplanten,afzonderlijk engemeenschappelijkbi-jverschillend'hogefrequentiedersoorten.Het
blijkt nu,datdeamplitudes vandebetreffende kensoorten allebinnen elkaarvallen,indien
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-2menniet opdeveelvuldigheid vanvoorkomenlet,endat alleenbijhogere frequentie
voor sommige soorten overlapping optreedt.Ditneemt nietweg,datvoor soorten,die
inoecologisch opzichtverdervan elkaar afstaandandegetoetstekensoorten,eerdergenoemdeveronderstelling inhet algemeenwel juistkanzijn.
Opbrengst,hoedanigheidsgraad enoecologievandedominantiegezelschappenwerden
aandehand vanhetvolledigemateriaal naderbekeken,nadatvroegerhieroverreeds
voorlopigemededelingenwaren samengesteld.Deoecologiewerd bestudeerd aandedesbetreffendegegevens vanhetonderhavige project,deopbrengst aanhetCl203-materiaal
endehoedanigheid aangegevensvanbeidebronnenvanonderzoek.Over deze stofwerd
inmei eenoverzichtelijke voordracht gehoudenvoorhet internationale oecologische
symposium "DieStoffproduktionder Pflanzendecke"teHohenheim,welkemededeling in
uitvoerigevorm ineenboekoverdit symposiumhetlichtzalzien.InhetJaarboek
i960zaldemededeling "Opb-rengstenhoedanigheidsgraad van dominantiegezelschappen"
verschijnen,terwijl nogeenpublikatie over deoecologiehiervan indepenis.Het
Engelsraaigrasgezelschap bleekgemiddeld dehoogste opbrengst tegeven,terwijldat
vanruwbeemdgras slechts insommige jarenzeer gunstig afstak. Alsbelangrijk algemeen
resultaatwerd eenduidelijke parallel gevonden tussenhoedanigheidsgraad enopbrengst.
Uit dezebewerking bleekbovendien,datdehoedanigheidsgraad uitheteigenonderzoek
(percelen).zichopeenlager niveaubevond (gemiddeld 0,6 eenheid)dandieuithet
Cl203-materiaal (uitgezochte plekken),welkeduseengeflatteerd beeld geven.
Sociologische enoecologische bewerkingenbetreffende deArrhenatheretum-en
.Molinietum-graslandenkwamengrotendeels gereed,terwijl eenander,inmiddelsherzien
verslagonderde titel "Over oecologie enchemische samenstellingvankweldervegetaties"terpublikatie kanwordenaangeboden.
Enigehieronder tevermelden onderzoekverslagen eneen scriptiewerdendoor
studenten ingeleverd.
Debemonstering innovember 19&9d e r reedsherhaaldelijk onderzochte oudegraslanden indeKrimpenerwaard eninGroningenhad o.a, alsonverwachtresultaat een
aanmerkelijke toenemingvandevochtminnende,gekniktevossestaart,die alseenjarig
teboek staat.Deverklaring hiervanwerd alsvolgtgedacht.De natheid vandezomer
van1958,waarmede gepaard gingeenstuktrappenvandezode,alsmededezachtewinter
van1958/1959moetengunstiggeweest zijnvoor deontwikkelingvandit onproduktieve
gras.Devroegbloeiende soortzalinhet daaropvolgendevoorjaarvan1959rijkelijk
zaad gevormd hebben,daardegrond toennogvoldoendevochtbevatte.Toenheteindelijk inoktober gingregenen,konditontkiemen.Datditinderdaad snelkangeschieden
isinmiddelsbevestigd door eenproef,waaruit bovendienbleek,datnatweemaanden
volkomenuitdroging deoudezodevangekniktevossestaartweer ginguitlopen,wat
betreffende het eveneensvochtbehoeftige'ruwbeemdgras reeds geconstateerd was tijdens
debemonsteringvannovember1959,waardoor het aandeelvanditgras toennogalmeeviel. Overigens isdebeweerde eenjarigheid vandegekniktevossestaart hierdoorwel
gelogenstraft.Zoals teVerwachtenwas,hebbendenattezomer enherfstvani960,die
eenenormegrasgroeitotgevolghadden,dedroogteschade snelgeëlimineerd,maaranderzijdsheeftdezodevaak erggeledendoorrelatief telaatmaaien (daarmenhetniet
bijkonhouden)endesterkevertrapping.Hetgroterisico,verbonden aan zwarestikstofbemesting,kwamnuextra naarvoren.
Bestede tijd:
'prof.dr.'DiM.deVries (onderzoeker): 65dagen
Assistenten
:2^0mandagen
Analisten
:225mandagen
Laboranten
:350mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Gewas (botanisch):67
Grond
:21
Publikatiës:
Vries,D.M. de,enA.A.Kruijne:De invloed vanstikstofbemesting opdebotanische
samenstellingvandegrasmat.Stikstof,Band 3,No.25,36-46,
januarii960.
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Vries,D.M. de,enA.A.Kruijne:The influence ofnitrogen fertilization onthebotanical
composition ofpermanent grassland. Stikstof,DutchNitrogenous Fertilizer
Review,No.4-,26-36'(Mededeling 102vanhet I.B.S.),mei i960.
Vries,D.M. de,medenamensMej.E.H.Zeiler:ActuelepH-amplituden,bijverschillend hoge
frequentie,vansoortencombinaties enkensoorten ingrasland.Jaarboeki960
vandeKoninklijke NederlandseBotanischeVereniging,4-2-^3,julii960.
Ziehieronder.
Voordrachten:
Vries,D.M. de,medenamensMej.E.H. Zeiler:Actuele pH-amplituden,bijverschillend hoge
frequentie,vansoortencombinaties enkensoorten ingrasland,44steNederlandseDagvoorBiosociologie en PalaeobotanieteUtrecht op29december1959.
Kruijne,A.A. :Ietsoverkwelders enhunbegroeiing.Bijeenkomst Onderzoekers enAssistenten
I.B.S.op13februari i960.
Vries,D.M. de:Grasland, jaargetijde enweersgesteldheid. Bijeenkomst Onderzoekers en
Assistenten I.B.S. op2aprili960.
Vries,D.M. de:Trockenmassenertrag und Bewertung vonDominanzgesellschaften, Internationaal
OecologischSymposium "DieStoffproduktion der Pflanzendecke"teStuttgartHohenhelmop6meii960.
Verslagen door studenten:
Deinum,B.
Deinum,B.

:

Debije,J.B.H.

Roeper,L.J.

Popping,B.
Epskamp,J.A.:

Debotanische samenstellingvaneenoudepaardeweide endedaaruitberekende
bodemfactoren,meii960.
Seizoensschommeling inhetklavergehalte vanenkele graslandpercelen. (Voor
prof.ir.M.L. 'tHartenmij.)meii960.
Bemonstering vantweeveldjesvanca.100m -gelegen ineen praktijkperceel
welke inklaverbezetting vanelkaarverschillen. (Voorprof.ir.M.L. 'tHart
enmij.)meii960.
Vergelijkingvanderesultaten,verkregendoorbemonsteringvandepaardeweide "Born-Zuid"teWageningenvolgens de frequentierangordemethodeende
drooggewichtsanalyse.meii960.
Botanische samenstelling enhieruitbenaderdemilieu-eigenschappenvaneen
hooggedeeltevaneenuiterwaard-paardeweide. augustus i960.
Phytosociologisch onderzoekvanenkeleblauwgraslanden indeGelderseVallei
ineenvergelijkingmetvegetatiesvanvroeger aanwezigeblauwgraslanden en
anderegezelschappen. (Voorprof.dr.J. Lanjouw enmij.)november i960.

PlanI96I:
Zoalsdelaatste jarengebruikelijkwaszalhet onderzoekvanoudegraslanden slechts
voor speciale doeleinden enincidenteelwordenvoortgezet.Zozalhetherhaalde onderzoek
inverband metdeweersgesteldheid nogvoortgangvinden,evenals debemonsteringvanvetweiden (zie proj. 358)enpaardeweiden,waaraanvermoedelijk dievanschapeweidenzalworden
toegevoegd.Tenslotte iseenmeerjarigevergelijkingvoorgenomenvanpraktijkpercelen,die
zwaarmet stikstofwordenbemest,metnaburige graslandenwelkemindervandezemeststofontvangen,ditnaar aanleidingvandeopvallendeuitbreiding vankweekenvandeversmadeonkruidsoortenridder- enkrulzuring bijeerstgenoemde groep.Hierbijzal samenwerkingworden
gezochtmetgeïnteresseerdeRijkslandbouwconsulentschappen.
Wat deverdereverwerkingvanhet indeloopder jarenverzameldemateriaalbetreft,
zal de completering vanhetoecologischbeeld der soortenwordenvoortgezet,waarmede nog
twee jarengemoeid zullenzijn.Hetligt intussenindebedoeling eenbegintemakenmet
hetgroteverslagvanditproject,datingedeeltenzalverschijnen.
Benodigde tijd:
Onderzoeker- 8edagea
Assistenten: 300mandagen
Analisten :225mandagen
Laboranten :350mandagen
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Teonderzoekenmonsters:
Gewas (botanisch):'85
Grond
:35

INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Projectnr.521. Sociologischenoeoologischonderzoekvanakkeronkruidbegroeiingen.
A.Onderzoek naar deontwikkeling der akkeronkruidvegetatle Inverband metdievanhetgewas
indeloopder vruchtwisseling
Verslag i960:
Demaandelijkse opnamen ophetzandperceel indeWageningse Engwerdendezezomer
doorkruist doorhet feit,dathet onkruid beginmeidoordeeigenaar-gebruiker met chemischebestrijdingsmiddelenwerd bespoten.De opnametechniekmoestdaardoorweliswaar
enigszinswordengewijzigd,maarhetbleek zeer interessant tezijndewaarnemingen toch
voort tezetten.De soortAnagallis arvensisnam onderdezebijzondere omstandigheden
hand overhand toeenwas eind augustus aandenoordzijdevanhetperceel volledigaspectvormend.
Hetkleiperceel inAndelstvertoondeditjaar eengrotere soortenrijkdom onderhet
havergewas,integenstelling totdewintertarwevanvorig jaar.
InWageningenwerd eveneens eenkleiperceel aandeHaarweg inhet onderzoekbetrokken,
terwijl InRhenen eenwatvruchtbaarder zandperceelwerd onderzocht.Hetbetrefthier
graanpercelen,dievergelekenmetdeeerdergenoemde eenduidelijkverschil Inonkruidsortimentvertonen.
Deverzamelde gegevens zijnreedsgrotendeelsuitgewerkt.
Bestedetijd:
prof.dr,D.M. deVries (onderzoeker): 2dagen
Analiste
:25dagen
Laborante
:50dagen
Aantalonderzochtemonsters:
Grond:geen
Plan1961:
Hetonderzoekzalwordenvoortgezet,waarbijtevenseennieuwemethode totbepaling
vandedichtheid deronkruidbezetting zalwordengetest.
Benodigde tijd:
Onderzoeker: 5dagen
Analiste :40dagen
Laborante :50dagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond:5
B.Onderzoek naar de invloed vandezuurgraad opde onkruidbegroeiing bijverschillendeopeenvolgende gewassenopeenzelfde proefveld
Verslag i960:
Heteindverslag is,openkeledetailsna,inmanuscript gereed.
Bestede tijd:
Analiste: 5dagen
C.Oecologlschonderzoekvan praktijkpercelen
Ditonderdeelwordtvoorlopig aangehouden.
Voordracht:
Zeiler, Mej. E.H.: Akkeronkruidvegetatiesenhunindicatorlschewaarde.Bijeenkomst
Onderzoekers enAssistenten I.B.S.opl6 januarii960.

VI.1
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
VI. Afd.Landbouwdierkunde
Projectnr.15.Bodemfaunistischonderzoek.
Verslagi960;
DeproefveldenopdeVeenkampenendeBorn-Zuld werdenvolgens schemaverderbehandeld.
Ophetbouwlandgedeelte vandeBornwerdenaardappelsverbouwd welkeeengoedeoogstleverdendochmoeilijk tijdigkondenwordengerooid. Zonder eentweedegewas tehebbenverbouwd
moest tarwewordengezaaid welkeveellastvanhetwater ondervond.
Degerst opdeVeenkampengingondanksdekleineN-giftvan20kgreedsvroeg legeren
waarbijaanvankelijkdegerstbleefstaanopdeperceeltjeswaarhet groenvoederstoppelgewasgedurende dewinter opdegrond blijftliggen.Dephaceliawelke alstweedegewas
werd verbouwd kongeoogstnochondergeploegd wordendoordeveleregens.
Ominzicht tekrijgen inhet inhetvoorgaandeverslag genoemdeverschijnsel datin
Boskoopuitgezettewormenzichniet kondenhandhaven,werd eenpotproef aangelegd waarbij
bleekdattoevoegingvangedroogd engemalenblad van rododendronshet aantalwormentot
1/3 verminderde zelfsonder dezeergunstigeproefomstandighedenwaarbijdewormennaar
dieperegrondlagenkondenuitwijken.Ooklevende r.ododendronstruiken haddeneenongunstig
effectopdewormenvergelekenmetBuxus-struiken.
Inhetlaboratoriumbleekversgedroogd rododendronblad funestvoorwormen tezijn.
Extractievanhetbladmet acetonhad eniggunstig effect,extractiemet alcohol,etheren
benzol inhetgeheelniet.Versgedroogdenaaldenvan Pinussylvestrisbleekdoorwormen
zeergunstig tewordenverdragen.
Tuinturfmettoevoegingenvanstikstofencellulosewerd onderzocht opzijngeschiktheid voorwormen.Vooral toevoegingvankleibleekdelevensduurvanwormen intuinturfaanzienlijk teverlengenwaarbijheteffectvaneengroteN-gift (3$opdedroge stof)ongunstig
bleekonder deproefomstandigheden,waarbijde inwerkingvandeNonderzuurstofarmeomstandighedenhad plaatsgehad.
Erwerd eenwerkwijze ontwikkeld omwormengeheelvrijvandarminhoud tekrijgenzodat
nubetrouwbaar hetdroge-stofgehalteenasgehaltevanwormenkanwordenbepaald hetgeen
nodigbleekvoor eenonderzoek overdediapauzevanregenwormen.
Hetbleekmogelijk ongestoordebodemprofielenvan60cmbreed en90cmdiepmeteen
diktevan2-5 cmuitklei- enzandgronden tenemen,hetgeenonsdemogelijkheid geeftde
invloed vanregenwormenb.v. opvoor deplantengroei storendebodemlagentebestuderen.
Wijkondenaantonendatdebekende "spons"-formatieonderdabouwvoorvanrivierkleigronden
doorbepaalde aquatischewormensoorten,Tubificidae,wordengevormd. Ookblekenandere
bodemstructuren eengevolgtezijnvande activiteitvanwadwormen.
Indeproeftuinenvanhet Proefstation Alkmaar enhetRijkstuinbouwconsulentschap te
Resterenwerdendaar ontbrekendewormensoortenuitgezet.
Bestede tijd:
dr.ir.J.Doeksen (onderzoeker):120dagen
Hoofdassistenten
:210mandagen
Hulpkrachten
:^50mandagen
Plan1961:
Devoori960bedoeldeproevenmet cilindersongestoordegrond kondennietwordenuitgevoerd daardefabriekdenodigebuizenniet tijdig konleverendoorhetscheurenvande
tegebnükenmatrijs.Deleverantie isnugeregeld zodat in1961deproevenkunnenworden
uitgevoerd. Getracht zalworden appelbomen tekwekenintelkens tweevandezebuizenwaarbijheteffectvanwormenopdegebruikte grond endebewortelingvandebomenkanworden
nagegaan.
Ophetlaboratorium zalwordenvoortgegaanmetdebestudering vanheteffectvantoevoegingen aandiversegrondenenveensoorten alstuinturfopdeactiviteitvanregenwormen.
Opdezewijzewordtgetrachtmeer inzichtenteverkrijgen indemogelijkheid tuinturfvoor
grondverbetering enbodemvorming tegebruiken.
Erzalwordengetrachtmeer inzicht tekrijgen inde factorenwelkedediapauzevan
bepaaldewormensoorten beheersen.Hetvermogen om alofnietindiapauze tekunnengaan
beïnvloedt inhogematedeverspreidingvandezesoorten.
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Benodigde tijd:
Onderzoeker :150dagen
Assistent :180dagen
Hulpkrachten:570mandagen

VI,1
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
VI. Afd.Landbouwdierkunde
Project nr.20.Onderzoek naarwetmatigheden ingroeienproduktievanhetrundvee.
Verslag i960:
Hetbleekmet debeschikbare apparatuurwelkedoorhet I.B.V.L. terbeschikkingwas
gesteld technischnietmogelijk omversgemaaid gras inredelijke tijd vaneendeelvan
zijnvocht teontdoen,zodat devoorgestelde proefnietwerduitgevoerd. Inplaatsdaarvan
werd deproefdieren eenbasishoeveelheldhooiverstrektwaarnazijad.11b.graskondenopnemen.Deresultatenvandezeproefwaarbijhetookverstrektekrachtvoervrijgoedwerd
opgenomen,kondennognietwordenuitgewerkt.
Voorhetnemenvandeze proefmoestnaardenieuweboerderijwordenverhuisd waareen
afdakwerd gebouwdwaaronder devoerbakkenkondenwordenopgesteld.Ditafdakwerdvoorde
winterrondommet schotten afgesloten,zodathierindedierenvandevolgende proefkonden
overwinteren.
Tweegroepennuchtere stierkalveren (resp.5en6stuksMRY)werdenresp.metruimmelk,
latermelk+ondermelkopgefokt,terwijl de anderegroep directwerd gewend aankalverkorrels
engraszodat zijna6weken inhetgeheel geenvloeibaar voedselmeer ontvingen.Bleefde
laatstegroep aanvankelijk ingewicht achter,tegenheteindevanhet jaarvervaagdendeze
verschillen.Dezg.ruwvoergroepbleektoeneenveeldieperebulk tehebbendandemelkgroep.
Bestedetijd:
dr.ir.J.Doeksen (onderzoeker): 50dagen
Hoofdassistent
:150dagen
Hulppersoneel
:200mandagen
Planl?6l:
De inhetverslagi960genoemde opfokproefmetkalverenwelketendoelheeftnategaan
inhoeverrehetmogelijk isomdoordeopfokdevoederopname oplatereleeftijd tebeïnvloeden,
zaluiteraard wordenvoortgezet.Destiertjes zullen aanheteindevandestalperiode dienen
teworden gecastreerd.
Zospoedigmogelijkzaldeopnamecapaciteit vandedierenvandetweegroepenworden
bepaald doorhen ad.lib.vers gemaaid grasterbeschikking testellen.Daarnazalhetgroeiverloopvandedierenindeweidewordenbepaald.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :60dagen
Hoofdassistent:4-0dagen
Hulpkrachten :90mandagen

VI.1
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
VI. Afd.Landbouwdierkunde
Project nré 22.Weldehygiënischonderzoek.
Verslag i960:
Doordat dedoordeleverbotcommissieT.N.0.aangesteldebloloogzichgeheel aanhet
door deze commissiebedoelde onderzoek konwijden,bestondendewerkzaamhedenvandeafdeling inhoofdzaak nog slechtsuitbesprekingen enveldwaarnemingen samenmet deheerOver
enhetuitwisselenvangegevens enhet instand houdenvansiakkencülturen.
Openkelebedrijvenwerdenproevengenomenmet degreppelwig.De weersomstandigheden
inhetvoorjaarwarenechterhiervoor zeerongunstig.
Bestedetijd:
dr.ir.J.Doeksen (onderzoeker):25dagen
Hoofdassistent
:15dagen
Hulpkrachten
:30mandagen
Plan1961:
Zomogelijk zalhetgebruikvandegreppelwigverderwordengestimuleerd.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Hoofdassistent
Hulpkrachten

20dagen
5 dagen.
15 mandagen

VI,1(2)
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVANLANDBOUWGEWASSEN
VI. Afd.Landbouwdierkunde
Projectnr. 366.Bepalingvandevoederopnamebijweidendvee.
Voorverslagi960vanditprojectzieonderAfd* IVScheikunde onder17,7.
Plan1961:
Aanheteindvanhetverslagjaarwerdmetprof.Ir.M;L, 'tHart afgesprokendathet
onderhavige project,datookvoorzijnafdelingvandeL.H.vangrootbelangIs (door
Ir.B.Delnum Isdaarreedsaanverwanteproblemen gewerkt),verdergezamenlijkdoorzijn
afdelingehhetI.B.S.zalwordenuitgevoerd enaanI;B.Sl-zljdeorganisatorischbijde
afdelingLandbouwdierkunde zalwordenondergebracht,endoor Ir.Delnum wetenschappelijk
zalwordenverzorgd.
Uitgemeenschappelijk overlegkwamhetvolgendeonderzoekplan naarvoren:
1.Erzalwordennagegaanwaardedoor alleonderzoekers totnutoegevondenverliezenaan
Cr0 aanzijntoeteschrijven.Hiertoe zal eenvoordeslachtbestemd diergedurende
eenmaand dagelijks eenflinkehoeveelheid Cr0 toegediend krijgen tot+5dagenvoor
zijndood.Vanhetgeslachte dierwordendedaarvoor inaanmerkingkomendeorganenop
hetlaboratoriumvanprof.Brouwermicroscopisch -enophet I.B.S.chemisch-onderzocht
opdeaanwezigheid vanCr 2 0,. Gedachtwordt aanmaag-endarmwand enaandelymfklleren.
2. Zomogelijk zalwordennagegaanofinderdaad dehoeveelheid toegediende Cr?0 endehoeveelheid opgenomenvoedsel InvloedhebbenopdewaargenomenverliezenaanCr0 zoals
enkeleproevenzoudensuggereren.
3.Erzalwordengetracht degeproduceerdehoeveelheid faecesvanrunderen tebepalendoor
het toedienenvankleineplastic schijfjes,zomogelijkvanverschillende vormenkleur,
Hetuitmaaienvanproefvlakken indetebeweidenpercelen omdevoedselopnamete
bepalen,zoalsIndeliteratuurvermeld endoordeheerDelnumreedseenjaartoegepast,
zalwordenvoortgezet.
Daarnaast zalwordengetracht omdoorgebruiktemakenvandeverteerbaarheidscoëfflclè'ntvan2componentenvanhetgrasendeverdelingvanhetgras ineenbovensteeneen
onderste deel,dieafzonderlijkwordengeanalyseerd,eenIndruktekrijgenvandeaard en
hoeveelheid vanhetweidegras,datdoorhetgrazendeveewerkelijkwordtopgenomen.
Benodigdetijd:
dr.ir.J.Doeksen (onderzoeker): 20dagen
ir.Delnum
(onderzoeker):250dagen
Assistenten
:25+ (125)mandagen
Hulpkrachten
:25+ (125)mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
+ 300

