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STELLINGEN
I
De grootte van het ademquotient van groene tomaten
is een aanwijzer voor het al of niet aanwezig zijn van
lage-temperatuur-bederf, ook in die stadia van de ziekte,
waarin de uitwendige symptomen hierover nog geen
voldoende uitsluitsel geven.
II
De waarschijnlijkheid, dat aceetaldehyde in sommige
organismen ontstaat als beschadigingsproduct van den
protoplast, is grooter, dan die, dat het ontstaat als
tusschenproduct van de ademhaling.
Ill
De opvatting van Mejuffrouw M. Pinkhof, dat bij
kiepende tulpen de infiltratie van de intercellulairen
met suikerhoudend vocht plaats heeft tengevolge van
secerneering door de cellen, is ongegrond.
(M. Pinkhof, Untersuchungen iiber die Umfallkrankheit der Tulpen. Diss. A'dam, 1930.)
IV
Niet kaligebrek, maar te hooge temperatuur, is de
primaire oorzaak van de gele vlekken van tomaten.
V
Het is gewenscht, dat in den tuinbouw meer dan tot
dusverre rekening wordt gehouden met de behoefte
van planten aan z.g.n. zeldzame elementen.

