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WAGENINGEN

IX
T- t e g e n s t r i j d i g h e i d In opvattingen over de invloed van het
srikstofgehalte van het tabaksblad op de brandduur, kan grotendeels worden vcrklaard u i t veraohillen in fermentatie.
X
De veelvuldige toepassing van repreasieve beatrijdingamiddelen
voor p l a n t e n z i e k t e n betekent een gevaar voor de ontwikkeling
van'de plantenhygiene.
XI
Het tijdelijk onder water zetten van terreinen, diebestemd
zijnalszaadbedden voordetabakacultuur,kanwordenbeschouwd
alseenplantenhygienische maatregelterverkrijgingvanbibit
vrijvanslijmziekte.
XII
Voor debepaling vanhet warmtegeleidingsvermogenvangrond,
verdienenniet-atationnairemethoden devoorkeurboven statiache.
XIII
Deverklaring vanhet heteroaiaverschijnaeldooreengunatige
genencombinatie ia onvolledig.
XIV
De gelegenheid tot het houden van publieke promotieaaande
Landbouwhogeachool dientverruimd tewordeninverbandmethet
veelzijdigkaraktervandelandbouwkunde.

IX
tegenstrijdigheid in opvattingen over de invloedvanhet
.-rikstofgehaltevanhettabaksblad opdebrandduur,kangrotende^ls warden verklaarduitversohilleninfermentatie.
X
Deveelvuldigetoepaesingvanrepreasievebestrijdingemiddelen
voor plantenziekten betekent eengevaarvoor deontwikkeling
van deplantenhygiene.
XI
Het tijdelijk onder water zetten van terreinen,diebesteiid
zijnalszaadbedden voordetabaksoultuur,kanwordenbeschouwd
alseenplantenhygienische maatregel terverkrijgingvanbibit
vrijvanslijmziekte.
XII
Voor debepaling vanhet warmtegeleidingsvermogenvangrond,
verdienenniet-stationnairemethodon devoorkeurboven statisehe.
XIII
Deverklaringvanhetheterosisvers^hijnseldooreengumetige
genencombinatieisonvolledig.
XIV
De gelegonheid tot het houden van publieke proitotieaaande
Landbouwhogeschooldientverruimd tewordeninverbandmethet
veelzijdigkaraktervandelandbouwkunde.

'STELLINGEN
i
Dedehydratatievankleimineralenkanbeschrevenwordenalseen
monomoleculairereactie.
II
Hetv66rkoaenvanaiiorphecolloidenindebodeaisonwaarschijnlijk.
Ill
De Friese knipgrondenmogenwordenbeschreven alsverouderde
eolonetz gronden.
IV
Debruinebandjesindeondergrond vanpleistocenezandgronden
zijnveroorzaakt doorschiftingvanijz'erverbindingen.
V
Demethyleerbaarheidvanmontmorillonietisgeenbewijsvoorde
juistheidvandeopvattingenvanEDELMAN enFAVEJEEomtrentde
kristalstructuurvandatkleimineraal.
VI
Bijhetverbeteren.vandeplantenproductieopK-fixerendegrondenzijhstruetuurverbeteringenplaatselijkebemestingdeaangewezenmaatregelen.
VII
Detoevoegingvanjodiumaanleidingwater,terbestrijdingvan
struma,betekentniethetmeestefficientgebruikvandezestof.
VIII
Het is onjuist dewaterhuishoudingvanbodemprofielentebeschouwenlosvanhetmicrotopografischverbandwaarindieprofielen*voorkomen.

VOORWOORD(PREFACE)

Bijdedefinitievebeeindiging.vanmijnstudieaandeLandbouwhogeechoolgaatmijnoprechte dankuitnaaraliendietot
mijnwetenschappelijkevorminghebbenbijgedragen,ofdiemi;j
anderszinshebbenbijgestaan.
InhetbijzonderrichtikmijtotU,HooggeleerdeSCHUFFELEN,hooggeachtepromotor.OpUwinitiatiefwerdhetonderhavig
onderzoekter,handgenomen.AanUwvoortdurendeintensebelangstelling,maarmeernog aanUw scherpe critische zinbijhet
stellen derproblemen, dankikdevoltooiing ervan.IkdankU
voorhet zeervele, dat ikvanUtijdensmijnassistentschap
heb mogen leren.Niet alleen doorUw colleges,maareveneens
doorUwpersoonheb ikeenvormingvanblijvendewaardeaanU
tedanken.IkvertrouwookindetoekomstnogmenigmaalUwraad
intemogenwinnen,OokUwvoorgangerenonsbeiderleermeester
Prof.HUDIG,betuigikgaarnemijndankvoorzijnonvergetelijkecollegesenexcursies.
HooggeleerdeEDELMAN,mededoorUwveelzijdigeenbezielendewerkzaamheidishetkleimineralogischonderzoekteWageningen
totbloeigekomen.Uwgrotebelangstelling voorderesultaten
vanmijnwerkisvoormijeenbewijs,dathetniet zonderbetekenis isvoor dekleimineralogie.IkdankUvoordeveleanimerende discussies,waardoor steedsweernieuwevergezichten
voormijgeopendwerdenvanuithetgroteraamvandebodemkunde.
Dewijze,waaropgijdegrotelijnweetvasttehoudenbijalle
detailwerk,hebiksteedsalsvoorbeeldvoorogen.
HooggeleerdeCOOIHAAS,hoewelikniettotUwleerlingenin
stricte zinbehoor,reken ikhet tot eenvoorrecht enigetijd
inUwgezelschap tehebbenvertoefd.Hetaanschouwelijkonderwijs intropische ensubtropische plantenteelt,toengenoten,
zalsteedsalseenvandemdoistetijdenvanmijnstudieinmijn
herinneringblijvenleven.Ikhoopindetoekomstnogvlakeen
beroep temogen doen opUwrijke ervaring.OokUwvoorganger,
mijnleermeesterProf,vanderSTOKbeniktenzeerstedankbaar
voorhetbijhemgeleerde,
HooggeleerdeTENDELOO,voordediscussiesoverreactiesnel—
heidendetoepassing daarvan©pdethermischeanalyse,benik
Utenzeersteerkentelijk.
Hooggeleerde vanUYEN,Uwraadgevingen enUwhulpbijsommig®gedeeltenvanditwerk,war
envoormi;)vanhogewaarde.

U,HooggeleerdeLENIGER,dankikvoordemi;Jgebodengelegenheidommeteverdiepenindekeramischeklei-literatuur.
Hooggeleerde HONINGt,HooggeleerdePRAKKEN,Uwlessenin
erfelijkheidsleerblijvenvoormijvangrotewaarde.
Hooggeleerde QUANJER,ik zeg Udankvoordewijze,waarop
gijmijhebtvertrouwdgemaaktmetdebeginselenderphytopathologie,indetuinvanUw evacuatiedomicilieteVeenendaal.Uw
bezielende enfijnzinnigecollegeshebiktenzeersteopprijs
gesteld.
.
Toyou,ProfessorDONKIRKHAM,Iamgreatlyindebtedfor
yourkindnesstowatchovertheEnglishtext.Iappreciatedverymuchyourinterest inmyworkandyourvaluablecriticism.
ZeergeleerdevanderMAREL,onvermoeibaarwerker,ikdank
jevoor jeruimschootsverleendemedewerkingenvoordewijze,
waarop jenieuweproblemensteldeaandethermischeanalyse.Ik
rekenop eenblijvendesamenwerking,nietalleeninhetkleionderzoek.
Ookaanjullie,zeergeleerdeD.A.deVRIESenIrC.T.deWit,
benikveeldankverschuldigdvoorJecritiekendeprettigesamenwerking.
AanProfessorWIBAUTzegikdankvoordegelegenheid,mij
geboden, om enige organische kleiderivaten tevervaardigen.
Voordeverleende hulpben ikveelverschuldigd aanmijnoudcollegaeDrL.W.P.KAMPSCHMIDT,DrH.G.P.vanderYOORTenDrsH.
BOON.
Avous,MademoiselleCAILLEREetProfesseurHENIN,maplus
sincere reconnaissance pour votre amabilit^,e*prouve*pendant
mon apprentissage h Paris.J'espere que vous trouverezdans
cetteouvrageunpeudeladynamisme,quej'aiapprischezvoue
etquej'aitantappreci^.
Zeergeleerde DAL,joubenikveeldankverschuldigdvoor
dekeramische kleimonsterswaaronderzeerbruikbarewaren.Ook
U,zeergeleerdeHAMILTON,veeldankvoordekleimonstersuitde
collectie van het Indisch Instituut,dieUmezoruimschoots
terbeschikking stelde.OokProf.10HBspreekikdaarvoormijn
erkentelijkheiduit.
Amisamigos,elprofessorHOYOSdeCASTROydoctor1ATEU,
muchas gracias por lasmuestrasdesuelos deIspanaylasde
Marrueccosespanol.
Zeergeleerde DOEGLAS,zeergeleerdeFAVEJEB,zeergeleerde
deG1AAFF,.ookaanUveeldankvoordeoniervondenmedewerking.
Zeergeleerde 1IDDELBU1G,ikhoop ook indetoekomstnog
•eelvanUw ervaring temogenproflteren#

