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STELLINGEN

De opvatting van SCHMALFUSZ, als zouden de micro-organismen in
den grond de voornaamste rol spelen bij de omzetting van cyaanamide
in ureum, is onjuist.
Bodcnk. u. Pfl.ern., 54-55 (1938): 273
WlENHUES: Bodenk. u. Pl.ern., 66-67 (1940): 417
Deze dissertaue

II
Het in de werkingssfeer van een chemisch-actief oppervlak in ureum
omgezette cyaanamide reageert aldaar in den vorm van de carbo-diiminoverbinding J C X
(N = C—NH^).

J en niet als het amide van cyaan

N— H

TAUSS: Handbach dcr Planzenernahrung (HOMCAMP) I I : 516 (1931)
WERNER: Journ. Chem. Soc. (London) 107 (1915): 715
Deze dissertatie

III
Hetmateriaaldathetchemisch-actieveoppervlaklevert,isvan minder
belang voor de physisch-chemisch gekatalyseerde omzetting van cyaanamide tot ureum dan de gesteldheid van dat actieve oppervlak en wel
in het bijzonder de verhouding van waterstof: basen van de aan het
oppervlak geadsorbeerde kationen.
KAPPEN: Habilitationsarbeit (1913), Jena
SMOCK: Ohio Agr. Exp. Stat. 555 (1935)
Deze dissertatie

IV
Ondergemiddeld-normaleklimatologischeomstandigheden isdicyaandiamidevorming uitCa-cyaanamide, bijbemesting met kalkstikstof, niet
te vreezen, indien de gronden in een goeden cultuurtoestand verkeeren.
Deme dissertatie

In den Tuinbouw zal kalkstikstof eenzeerbruikbare stikstof-meststof
blijken te zijn. Alswarmte-leverend materiaal in z.g.n. „koude" broeibakken zal een stroomest, bereidmetkalkstikstof,zeergoed paardemest
kunnen vervangen.
MANTEL en GlESEGKE: Bodenk. u. Pfl.crn. 64 (1940): 253

VI
Patsommige plantenziekten bestreden kunnen worden met kalkstikstof berustop de verbetering van de structuur van den grond en op den
giftigen invloedvanhetcyaanamideopsommigeschimmelsen bacterien.
BOENING: Phyt. Zrschr. 6 (1933): 113
HONCAMP: Handb. d. Pi.ern. (1931) I I : 876

VII
De omzetting vanelementairestikstof inhoogere stikstofverbindingen
komt bij Azotobacter en Rhizobium op dezelfde wijze tot stand.
W I L S O N C.S.: Biochcm.J .

32 (1938): 2084
WYSSen WILSON: Nat. Acad. Sci. 27 (1941): 162

VIII
Een intemationale commissie zal, met het oog op de centrale positie
van het fosforzuur in de huishouding van de levende wezens, voor een
rationeele verdeeling van het wereldfosforzuurkapitaa! zorg moeten
dragen.
IX
In Nederland dienteeneconomischeLandbouwkundigeVoorlichtingsdienst gesticht te worden, welke ten nauwste moet samenwerken met
den, reeds bestaanden, bedrijfs-technkchen Voorlichtingsdienst.
X
Het onderwjs aan de Landbouwhoogeschool in de zuivelbereiding en
de melkknnde voor de studierichting L 1 voldoet niet aan practische
eischen, omdat de noodzakelijke leerstof in het ter beschikking staande
aantal lesuren niet voldoende behandeld kan worden.

Bij het verschijnen van mijn proefschrift gevoel ik behoefte alien,
hoogleeraren,docenten en assisteerend personeel, die tot mijn landbouwvorming hebben bijgedragen, te bedanken. Allereerst mijn dank aan U,
Hooggeleerde SMIT, dat U mij in de gelegenheid hebt gesteld, na het
beeindigen van de studie aan de Landbouwhoogeschool, een wetenschappelijk onderzoek teverrichten.Alheeft U,doordeomstandigheden
gedwongen, niet zooveel leiding aan het onderzoek kunnen geven als
gebruikelijk is, toch is Uwcritiek voor mij van veel nut geweest. Ik was
zeer verheugd over het feit, dat U het manuscript van mijn dissertatie
in zoo korten tijd hebt willen corrigeeren en van Uw fiat hebt willen
voorzien. Ooknaar U, Hooggeleerde TENDELOO, gaat mijn dank uit voor
deprettigegesprekken, dieikmet Umocht hebben, wanneer mijn onderzoekingen het noodzakelijk maakten Uw hulp in te roepen.
Zeergeleerde WIERINGA. Nog lang zal ik mij den tijd herinneren, dien
ik doorbracht als assistent aan het Laboratorium voor Microbiologic.
Niet alleen door de prettige samenwerking bij het onderwijs, doch ook
door Uw kameraadschappelijke, opbouwende critiek bij het onderzoek,
diealtijd stimuleerend werkte.Ookinmoeilijkeoogenblikken isUwsteun
voor mij van groote beteekenis geweest.
Zeergeleerde SCHUFFELEN, ook de door Ugeleverde critiek isvoor mij
van veel waarde geweest. De geanimeerde gedachtenwisselingen over
onderdeelen van mijn werk en de door U betoonde interesse in de uitkomsten van mijn experimenten, zal ik niet makkelijk vergeten. Dat U,
Zeergeleerde Mej. LOHNIS, bereid was, in zoo korten tijd de Summary
te verzorgen, wordt door mij zeer op prijs gesteld.
Dat het onderzoek in den geprojecteerden omvang mogelijk was, is te
danken aan den Heer C. H. VAN DEN HOUTEN, directeur van de N.V.
E l e c t r o " te Amsterdam, die, door middel van het Landbouwkundig
Bureau der Nederlandsche stikstofmeststoffen-Industrie (directeur de
Heer C.BOUDEWIJN) te Den Haag, het onderzoek financieel steunde.
Het uitgeven van een proefschrift was echter niet mogelijk geweest
zonder de opofferingen, die mijn vrouw zich in de achter ons liggende
jaren getroost heeft.
Veelsteun ondervond ik van Mej.J. M.LIST, diealsanalyste velevan
debenoodigdechemischeenbacteriologischewerkzaamhedenmetenthousiasme heeft verricht. Bij enkele proeven kon ik beschikken over de
medewerking van de Heeren B. ROELOFSEN en J. P. H. VAN DER WANT,
die beiden voor hun ingenieursstudie op het Laboratorium voor Microbiologic werkzaam waren.

Verder richt ik een woordvan dank tot de Heeren C.VAN DE WEEET
enCH.VANHEELSBEIGEN,dierespectievelijk deaquareltegenoverbiz.70
en degrafieken verzorgden.
De taalkundige verzorging van manuscript en drakproeven was in
handenvandenHeerG.HAKSTEGI,particuliercorrector,tcWageningen.
TenslottewilikbetpersoneelvanbetLaboratoriwnvoorMicrobiologie
bedanken voorfaunpjrettige blip.
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