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D i t proefschrift met stellingen van
WILLEM JOHANNES DEENEN
landbouwkundig ingenieur, geboren te Dordrecht den
l i e n M a a r t 1899, is goedgekeurd door den promotor:
J. E. van der Stok, hoogleeraar in den tropischen
landbouw.
De Rector-Afagnificud der Landbouwhoogeschoal,
D R W . C. M E E S R . A Z N .

W^ageningen, 3 Januari 1936.
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ERRATA
behoorende bij: W. J. D E E N E N
Bloei en bloeislaging van de robustakoffie
biz. 22 21e regel v. b. leze men: koffieboomen.
biz. 37 3e - 4e - 7e - 9e rege] v.o. leze men: cloonen.
biz. 54 grafiek 3 le regel v. b. 141moet zijn*.140.
biz. 77 29e regel v.b. opgekomen moet zijn: opengekomen.
biz. 79 2e regel van tabel 57.9 moet zijn: 47.9.
biz. 94 5e regel v. b. leze men: boeboek in lelessan: boeboek
in rood.
biz. 99 lOe regel v.b. leze men: met zachten en harden inhoud.

STELLINGEN

Aanbeveling zal het verdienen de immigratie van Javanen
naar Sumatra met gouvernementshulp ook te doen plaats hebben
naar streken, waar Europeesche landbouwondernemingen gevestigd zijn.
II
De sleehte suikerproductie van sommige Merapie-zandgronden
moet worden toegeschreven aan vergiftigingsverschijnselen,
welke daar in vochtige Oostmoessonmaanden optreden.
(Ir N E E B , Mededeeling van het proefstation voor de
suikerind. in Ned.-Indie, no 20, 1933).

Ill
Om te kunnen beoordeelen, of een bergcultuuronderneming
in Ned.-Indie tot de zgn. natte of droge landen gerekend moet
worden, mag men niet op de regeneijfers alleen afgaan, maar
moeten hiervoor ook de zonnesehijn- en relatieve luchtvochtigheidspercentages bepaald worden.
IV
Bij een nieuwe ontginning moet uitgegaan worden van goed
geselecteerd plantmateriaal; de meerdere uitgaven hieraan verbonden zullen economisch verantwoord zijn.
Y
Vaak wordt aan de conclusies,welke men door het samenvatten
van de resultaten van series vakkenproeven bij de rietcultuur op
Java verkrijgt, een veel te groote waarde gehecht.
VI
De nieuwere seleetiemethode van de cultuurafdeeling van het
suikerproefstation te Pasoeroean, waarbij de geselecteerde zaailing-groepen eerst onder diverse klimatologisehe omstandigheden

getoetst worden, alvorens zij voor verdere uitbreiding in aanmerking komen is mijns inziens te verkiezen boven de vroegere,
waarbij in Pasoeroean uitsluitend werd geselecteerd en van daaruit verspreid.
VII
Een nader onderzoek naar het verband tusschen het voorkomen van bepaalde onkruiden en grondgebreken is voor de
cultures in Ned.-Indie en voor de koffiecultuur speciaal van groot
belang.
VIII
Het is van groot belang, dat de betrokken proefstations voor
de koffiecultuur te Malang en Djember tot overeenstemming
komen in zake het vaststellen van een juiste methodiek voor het
aanleggen van proeftuinen op de ondernemingen.
IX
Bij de opstelling van golongan-regelingen voor de Westmoesson
padicultuur op Java, wordt, althans in eenige mij bekende streken, onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de
suikerrietcultuur.

De uitspraak van BOOBERG, dat de uitlevering van bibittuinen
door melasse bemesting niet wordt beinvloed, is slechts gebaseerd
op 8 proeven met de oude rietsoorten, welke alle in Kediri en
Djombang gelegen waren. Hierop een dergelijke algemeene uitspraak te baseeren is niet juist.
(Dr G. B O O B E R G , Mededeeling van het proefstation
voor de suikerind. in Ned.-Indie, no 4, 1932).

XI
De efficiency indeJava-suikerindustrie wordt m.i.niet gediend
met het te werk stellen der technisch opgeleide personen in den
aanplant; hiervoor komen veeleer in aanmerking zij,dieeen landbouwkundige opleiding hebben genoten. Voor de technisch opgeleide personen moet daarom de maatschappelijke positie van
eersten machinist zoo zijn, dat dezen haar als levenspositie kunnen beschouwen.

