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DejaarlijksevergaderingvanhetVerband iseentrefpuntvandeduitselandbouwwetenschap.BijhetVerband zijn
92instellingenaangesloten,waarvan 27institutenaan
universiteiten enhogescholen.HetVerband isonderverdeeld
in12vakgroepen.Devoordrachtenwordengehoudenindevakgroepenofincombinatieshiervan.Dezevakgroepenkomenook
bijanderegelegenhedenbijeen.Dejaarvergaderingwerdvolgensdedeelnemerslijstdoor338personenbijgewoond.HieronderbevondenzichM-7buitenlandersuit12.landen.
UitNederlandwaren 9personenaanwezig,waarvan 3uit
deindustriële sector,voortsdeherenir.Vermeulenendr.
RameauvanhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGefwasonderzoek (laatstgenoemdewasgedurende 5jarenvoorzitter
enisthanspermanentsecretarisvaneeninternationale
werkgroepvooranalysemethodiek vangewassen,waarin 12landenvertegenwoordigd zijn.Devergaderingenhiervanvallen
samenmetdejaarvergaderingvanhetVerband)enir.Overmars,directeurvanhetRijkslandbouwproefstationteMaastricht.Hetonderzoekwasdezekeerslechtsvertegenwoordigddoormejuffrouwir.C L . Harberts (I.B.S.),diebovendiendevergaderingenvandehierboven genoemdewerkgroep
notuleerde,deheervanKoetsveld (deSchothorst)enschrijverdezes (I.B.).
Reedsgeruime tijdbestaanerdrukkebetrekkingen tussennederlandseinstitutenenhetVerband,totuitingkomend
indeelnemingvanstafledenaandejaarvergaderingen,het
houdenvanvoordrachten,deelnemingaanwerkgroepen,enz.
HetVerbandheeftblijkgegevenvanzijnwaarderingvoordeze
samenwerkingdoorvijfnederlanders totcorresponderend lid
tebenoemen (op/totaalvan20),metnamemejuffrouwir. C L .
Harbertsendeherenir.F.J.A.Dechering,dr.W.B.Deys,
dr.F.vanderPaauwendr.J.Rameau.
HetcontactvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid
methetVerbanddateertvan 1955,toendeherenBruin,
FerrarienvanderPaauwaaneenuitnodiging totbijwoning
vandejaarvergaderinggevolggaven.Bijdezegelegenheid
werdmetverschillende duitseonderzoekers contactopgenomen
methet.doeltoteeninternationalewerkgroepophetgebied
vanbodemvruchtbaarheidinhetkadervandeInternationale
-2-

2-

BodemkundigeVereniging tegeraken.Dezewerkgroepkwameen
jaarlatertijdenshetbodemkundige congres teParijstot
stand.
Sedertdienhebbenverschillende stafledenvanhetinstituutvoordrachten gehouden (deGroot,Harmsen,Henkens
(2maal),vanderPaauw (2maal),Sluijsmans (2maal)),
welkeinhetdoorhetVerbanduitgegeven tijdschrift
(Landwirtschaftliche Forschung)zijngepubliceerd.Uitdit
contactzijnsecundairveleanderecontactenvoortgevloeid.
Indejaarvergadering 1963werdhet75-jarigbestaan
vanhetVerband opfeestelijkewijzeherdacht.
Deherdenkingvond plaatsinhetKurtheater.Hierbij
voerdenregeringsvertegenwoordigers vandeBondsrepubliek
envanBeierenhetwoord.Gelukwensenwerdeno.a.aangeboden
doorvertegenwoordigers vanderegeringenvanOostenrijken
Zwitserland,terwijlookdeU.S.S.R. zichofficieelhadlatenvertegenwoordigen.Namensdesamenwerkende Zweedseinstitutenwerdeenoorkondeaangeboden.
Vanonzezijdeisbijmondevanmejuffrouw ir. C L .
Harberts (I.B.S.)namenszevenbevriende institutenende
corresponderende ledeneenboekwerkmetopdrachtaangeboden.
Ditlaatstegebeurdeindealgemene jaarvergaderingvanhet
Verband.
Indefeestvergadering zijnwetenschappelijkevoordrachtengehoudendoordevoorzitterprof.dr.L.Schmitt,
deZweedsehoogleraarprof.dr.0.Svanbergenprof.dr.H.
Linser.
Inzijnvoordracht "Agrikulturchemie undAgrarbiologie
alsFundamente einesfortschrittlichen Landbaues"gafSchmitt
eenfraaioverzichtvandefunctievanhetonderzoek inde
laatsteeeuw.Gewezenwerdopdehoogtepunten:deorytdekking
vandemineralevoeding doorLiebig,dedoorHellriegelen
Willfahrtgevondenbiologische stikstofbinding,deinvoer.ing
vanwatercultures (Sachs,Hellriegel),veldproeven (Schneidewind,Mitscherlich),desynthetischebindingvanluchtstikstof.Geschatwordtdat 50%vandeinde100jarenverkregen
vooruitgangoprekeningvandekunstmestkomt.
Hettijdperkvolgendopdatvandegrote ontdekkingen
kenmerktzichdoordevervulling vangemeenschappelijketaken:deaanpakvanhetvraagstuk vandekalktoestanddoor
16samenwerkende instituten,ontwikkeling vanmethodenvan
grondonderzoek,waaronderdepotproevenmethodevanMitscherlich,zaadcontrole,verbetering veebestand,voedermiddelonderzoek,laterdeduurdereonderzoekingenoverdekwaliteit.Gememoreerdwerdvoortshetbaanbrekendewerkophet
gebiedvandeMoorkultur (Bremen,München),waarmeeenorme
vooruitgang isgeboekt.
Volgens prof.Hess,presidentvandeDeutscheForschungsgemeinschaft zoudendebasiswetenschappen zichinDuitsland
opinternationaalniveauhebbengehandhaafd,maarzouin
anderegevalleninhetalgemeeneenachterstand zijnontstaan.
Ditzouvoordelandbouwwetenschap nauwelijksgelden,volgens
prof.Schmitt.
Delezingvanprof.Svanbergwasvanminderbelang.
DelezingvanLinser "VombiologischenPhänomendes
Wachstums",eendiepingaanopdevelebetekenissen vanhet
begripgroeiendebiochemische inzichtenhieroverwasbe- 3-
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belangrijk,maaromaantehorenvrijmoeilijk.
Inhettergelegenheid vanhetjubileumuitgegeven
Festschriftzijndedrielezingen,metdetoesprakenvan
bondsminister SchwarzenstaatsministerHundhammer,opgenomen.
Bijgewoondwerdverderdegecombineerde zittingvande
vakgroepenBodemkunde,plantevoeding enbemesting;Grondonderzoek;Verbeteringbodemvruchtbaarheid;enMicrobiologie.
UitdevoordrachtvanSchwertmannover"NeuereErgebnissederTonminerale vanBoden"bleekopnieuwovertuigend,
vanhoeveelbelangmineralogische inzichten zijnvoorhet
begrijpenvanfixatieenuitwisselingsverschijnselen.Zijn
betooghandeldeoverdeverweringvanglimmeroverdetussentrappenvermiculietenmontmorilloniettotsecundaitgevormdechloriet.Deuitwisselingscapaciteit stijgttot
montmorillonietisbereikt,maarvaltdansterk terugbij
overgang totchloriet.K-fixatie ishetsterkstbijvermiculiet.BijdezeverweringverdwijntKenneemtdeafstand
tussendekristalplaatjes toevan10-14--18A.Bijzeer
sterkeverweringwordtAldoorHvervangen,waardoordeafstandverminderttot14AenHdetoegang tothetkristal
blokkeert,zodatwederopname vanKonmogelijkwordt.SecundairchlorietbevatgeenKmeer.
Tijdensdejaarvergadering isaandr.Schwertmannde
PaulWagner-prijsuitgereiktalserkenningvoorzijnverdienstelijkewerk.
Dr.Saalbachhieldeenvoordrachtoverdevoorziening
metzwavel.Erisgeenverband tussentotaalS-gehaltevan
degrondenopnamedoorplanten;inpotproevenechterwel
goedverband tussenSO14-Senopname.HetSO^-gehalte
varieertechtersterkmetdeneerslag,daaromzalhetconventionele grondonderzoek geenoplossingkunnengeven.Ook
gewasonderzoek levertgeenuitkomstomdatdeS-gehaltenzeer
laagzijn.BovendienlijkendesymptomenvanS-gebrek zeer
veelopdievanN-gebrek,zijtredenpasopalshetgebrek
zeerernstigis.Gevondenwerddatammonsulfaatsalpetersoms
veelbeterwerktdankalkammonsalpeter,hogereopbrengsten
hogerS-gehalte bijraapzaad.Vooronderzoek zalmengebruik
moetenmakenvanplantenmethoogS-gehalte engrotebehoefte.
Indediscussiewerdgewezenopdeparallelliteit tussenN-enS-vraagstuk.Schuphanachthoge S-gehalten inde
plantnietnodigdaarde.vormingvanhetbelangrijkstezwavelhoudendeaminozuur,methionine,slechtseenzeerlage
S-voeding vraagt.VolgensvanKoetsveld isook gasvormigeS
vanbetekenis,methioninevormingisgekarakteriseerd door
eenoptimumcurve.
MetdeheerSaalbachhebikgediscussieerd overdeonduidelijke invloedvandeneerslag:somsS-gehaltebevorderend,somsverminderend.Demoeilijkheid isdatderegen
eenwisselend gehalteSbevat.Daarhetmijleekdaterwel
enigverbandaanwezigwas,hebikde.heerS.aangebodenzijn
materiaaleensmetbehulpvaneensommatiecurve vandeneerslagtebekijken.Hetmateriaalisinmiddelsontvangen.
Dr.Werner,diesprakoverhetverband tussenbodemeigenschappenenbemesting ophetMg-gehaltevanhetweide. _4_
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voer,heeft opverschillende grondsoorten zeer duidelijk verband kunnen vaststellen tussen Mg-gehalte van grond en gras
(part. corr.coëff. 0,5-0,6). Met 200MgO als kieseriet
steeg hetMgO-gehalte gemiddeld met 37%;op lichte grond
sterkere stijging dan op zware (resp. 51tegen 18%), Erwerd
ook een zwakke,maar significante invloed van de pH gevonden,
maar geen invloed van deK-toestand. Dit laatste is strijdigmet uitkomsten van Stenuit in België en van Sluijsmans
aan ons instituut. Ineen gesprek met dr.Werner wees ik op
demogelijkheid, dathet grondonderzoek opkali onjuist zou
kunnen zijn uitgevoerd. Monsters zijn genomen na snijden
vanhetweidegras,een zelfde methode die bijhet materiaal
van Sluijsmans is toegepast.Hoewel deze methode aanvechtbaar is,meende deheer Werner dat ditniet dereden kan
zijn,daar nog een grote variatie in de K-toestandvoorkwam.
Beide laatste voordrachten lagen opplantenfysiologisch
terrein.Marschner onderzocht de opname van K,Na enMgbij
verschillende plantensoorten in afhankelijkheid van dewateropname. Gevonden werd bij sterkere verdamping een verhoogdeopname van Na enverminderde van K. Toch is dit effect op
Na-opname indirect,want een verhoging van Na-concentratie
in de voedingsoplossing gafgeenbelangrijke stijging vande
opname. Ook is er een sterke barrière tegen de opname van
Na,want deze is gering in verhouding totde concentratie.
Inde schors isbevoorrechte opname van K, daardoor verrijking metNa in de vrije ruimte.Bij sterke transpiratie
wordt de ophoping versterkt.Voorts isbij sterke transpiratie de afvoer in de centrale cylinder groter,watde
actieve opname kan bevorderen. De K/Mg verhouding neemt af
met sterkere verdamping.
Ikheb deheren Marschner en prof.Michael gevraagd in
hoeverre deze fysiologische effecten mede een\verklaring
zoudenkunnen geven van een doormij (ingepubliceerd onderzoek)waargenomen invloed van de regenval op de K-opname,
waarbij in eerste aanleg aan een bodemkundige verklaring is
gedacht.Demoeilijkheid isdat deneerslag zowel toegenomen
als verminderde verdamping (wegens hogere luchtvochtigheid)
kan veroorzaken.Wel ishet duidelijk dat fysiologische
verschillen nietuitgesloten zijn.Het feit,datbij mijn
onderzoek een gewas zich anders gedroeg dan deandere,
wijsthier trouwens ook op.
Dr. Mengel bediscussieerde inhoeverre de carrierhypothese te rijmen valtmet voorstellingen over oxydatieve
ontleding vankoolhydraten,die hiervoor de energie verschaffen.Hetbleek hierbij dat stoffen die op de ademhaling invloed hebben op parallelle wijze de opname van rubidium beïnvloeden.
In de discussie werd naar voren gebracht dat de carriertheorie aan een aantal nogal onwaarschijnlijke voorwaardenmoetvoldoen. Inverband hiermee werd doorprof.
Rauterberg opgemerkt dat demembranen waarom hethier gaat
volgens de elektronenmicroscopisch onderzoek slechts 2moleculen dik zijn.Men kan zich dus een carrier-molecuul voorstellen datheen enweer trilt tussen oxydatieve enreductieve toestand.
Eris verderbijgewoond de gecombineerde zitting van de
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vakgroepenGrondonderzoek;Verbetering bodemvruchtbaarheid
enMicrobiologie.
HierinsprakVermeulen (Oosterbeek)overelektronische
apparatuurbijvoorlichting.EenvoordrachtvanZürnwas
vangeenbelang;eenvoordrachtvanRidoverbodemtypeen
bodemvruchtbaarheid lagteverbuitenmijneigengebied.
Eenvoordrachtvanprof.Bortelsoverdebetekenisvan
bodemorganismen voordevruchtbaarheid gafeenboeiendbeeld
vandeindegrondvoorkomende organismen,maardeuitsprakenoverhunbetekeniswarenzeerweinigkwantitatiefbepaald.Ikweetnietwelkewaarde toetekennen isaande
uitspraak datgroenewiereninbelangrijkematebijdragen
totdevormingvanorganische stofindegrond.Inhet
lichaamvandewormvindtanaerobereductie plaats,die
daarnagevolgdwordtdooroxydatie,watdetypischeomstandighedenzoudenzijnvoorhumusvorming.Indediscussiewerd
betwijfeldofdezeinallehandboeken tevinden zinsnedeooit
isvastgesteld.Volgens Bortelsisditinderdaad slechts
hypothese.
DevergaderingvandevakgroepIsotopen-onderzoek gaf
eenvoordrachtvandr.Kaindl,directeurvanhetnogjonge
"InstitutfürBiologieundLandwirtschaftdesReaktorzentrumsSeibersdorf"teWenen.Vandegenoemderichtingen
vanonderzoeknoemikdebetekenisvansporenelementenin
aminozuren,dezebepalenderesistentie tegenbestraling
entegenviren;invloedbestralingopenzymactiviteiten
fosforylering ennuclexnezuren.Bijbestraling vangisten
splitsensporenelementenafuitnucleînezuren,diedaardoorinstabielworden.VooralCuzoubelangrijk zijn.De
activering vanmetalendoorbestralingisvoorelkelement
verschillend,sommigewordendadelijkradioactief,andere
later.BestudeerdwordtverderdeN-opnamevanmaisbijtijdelijkverschillendeN-gifteninvloedvanPopN-opname.
Ookishethumificatieprobleeminstudie.
Süszdeeldemede.datbestraling dekiemingbevorderten
bijsuikerbietmeerkiemendeplantenkanveroorzaken.Temperatuurenwatergehaltehebbeninvloed;hetstralingsoptiffiumligtbijoudzaadgoed lager.Zelfszijnnawerkingenin
eenvolgend jaargevonden.Opbrengstverhogingen van5-10%
zijninpotproevenvastgesteld.Enigeverklaringvandeze
opvallendeeffectenkannognietwordengegeven.
Markwerdtdeedonderzoekmettracersophetgebiedvan
K-enRb-fixatie.Doorvariatievanbemestingmetdezeelementenkondenconclusieswordengetrokkenoverhetaandeel
vanversebemestingenvaninhetmineraalgefixeerdeKin
devoeding.
Daarnaisdezebijeenkomstverlatenenisnogdelezing
vanJüngermannaangehoord indevakgroep "Düngemitteluntersuchung"over"ChemischeLöslichkeitundpflanzenphysiologischeWirkungvonPhosphaten".Metingangvan 1963isde
alkalischePetermann-methode voordebepalingvandeoplosbaarheidvanfosfatenvervangendoordeneutraleamm.citraatoplossing volgensFresenius-Neubauer.Volgensdeheer
Overmars (Maastricht)isdeachtergrondhiervandatbijde
toevoegingvankieserietaanmengmeststoffenvolgensde
eerstemethodeeenachteruitgang vandeoplosbaarheidwcrdt
gevonden.Menheeftzichhierbijnietafgevraagdwatde
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fysiologischebetekenisvandezeverandering is.Hetisniet
aangetoond datdenieuwemethode inditopzicht"beteris.
Volgenspotproevenblijkterbelangrijk verschiltebestaan
bijminderoplosbare fosfaten.HetinPetermannonoplosbare
deelistochwelopneembaar.Bovendien zoudeonoplosbaarheid tegenwoordigvanminderbelang zijn,daarmentoch
Ersatz-bemesting bedrijft.Metallewaardering voorhet
pogenomeenlandbouwkundigebeoordeling tegeven,trekik
demogelijkheidhiervantochergintwijfel.Deopneembaarheidvanminderoplosbarefosfaten issterkbepaalddoor
deeigenschappenvandegrondenhetgewas.Indezeproef
wasn.b.hetsterkontsluitende gewasmosterdgebruikt.
Hetlijktmijdathetzeermoeilijk zalzijnomtoteen
aanvaardbaar compromis tegeraken.Ookisdestellingvan
deErsatz-bemestingaanvechtbaar.
Alswijoverzienwatdoordevakgroepenwerdgeboden,
daniserongetwijfeld vooruitgang.Erwasminderoverladingenhetmeegedeeldewasmetweiniguitzonderingenop
goed peil.Demogelijkheid totdiscussiewasbeperktdoordaterteveelaanwezigenwarenendezalentegrootwaren
omelkaargoed te.kunnenvolgen.
Erwerdenenkelecontactengelegd.Kennisgemaaktwerd
metdr.H.Kirste,Leitervande "Landesanstalt fürBodennützungsschutz"teBochum/'W.Ditinstituutspecialiseert
zichopindustriële schadetoegebrachtaandelandbouw.
Hetheeft+_80medewerkers,waaronder 16of18academici.
Belangrijk isvooralZn-enF-schade.Erzijn plekken
waarbijnanietsmeergroeit.Afgesproken iswederzijds
publikatiesoversporenelementen toetezenden.I'ieiYheeft
inNederland contactmetI.P.O.Verderbemoeitmenzich
o.a.metinvloed vanindustrieenmijnbouwopdewaterhuishouding.
Metdr.P.Laske (Hohenheim)werd gesprokenovernatuurlijke fosfaten.Ookmethemzalvoortaancontactworden
onderhouden.
Prof.MichaelnodigdemijmetaandranguitzijnlaboratoriumteHohenheim (hijiseenbekendplantenfysioloog
dieMailand isopgevolgd,maarvoorenkele jarennogte
Hallewerkte)tebezoeken,waarvoornuechtergeengelegenheidwas.
Vanenkelezijdenwerdgeïnformeerdnaardedoorons
nagestreefdenieuweP-waterbepalingbijgrondonderzoek.Prof.
Riehmhad+_40monstersvolgensonzemethodeonderzochten
hadeenvrijhogecorrelatie (r=+_0,8)metP-lactaatgevonden.Eenzelfdeuitkomstwordtbijonsoplossverkregenj
inanderegevallenisdecorrelatie geringer.Prof.
Schachtschabelheefteenvanzijnmedewerkers aanhetonderzoekvandewater-extractie gezet.DevakgroepGrondonderzoek
voertthansgemeenschappelijkveldproevenuittertoetsing
vanmethoden;resultaten zijnernogniet.
Dacirnietminderdan13ledenvandebovengenoemdewerkgroepvandeInternationale BodemkundigeVerenigingte
Garmischbijeenwaren (5Duitsers,4Oostenrijkers,1Zwitser,1Fransman,1Belgen 1Nederlander)iseeninformele
bijeenkomstgehouden.Besprokenwerdhettevoerenbeleidop
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hetaanstaande BodemkundigeCongresteBoekarest,waarhet
leverenvaneengemeenschappelijkebijdrage,o.a.doorhet
uitvallenvandenederland.segroep,praktischonmogelijkis
geworden,eneensuggestie tothetorganiserenvaneeninternationaalsymposiummetcommissieIVvandeDuitsebodemkundigevereniging;verderde.voortzetting vangemeenschappelijke potproeven,waaraanookwijdeelnemen.

II
Ir.H.Overmars
Rijkslandbouwproefstation,Maastricht
Dezebijeenkomstenvormen zoalsdoordr.vander
Paauwisopgemerkthetjaarlijkse contacttussendevertegenwoordigersvandeduitselandbouwwetenschap,maarvooraldelaatstejarenkanmenopmerkendatvandezebijeenkomstenookgebruikwordtgemaaktombepaaldefacettenvan
hetduitselandbouwbeleid uiteentezettenenteverdedigen.
VooralmaatregelengenomeninE.E.G.verbandworden
hiertoegelichtdoordeduitsevertegenwoordigers inde
diverseorganenwaarnainhetdaaropvolgend debathet
standpuntvanhet"landbouwkundig onderzoek"doorgaansvrij
scherpnaarvorenkomt.
DathetbelanghiervanookdoordeE.E.G.teBrussel
wordtingezienblijktweluithetfeitdatdeheerdr.
Graeber,diediversecommissiesophetgebiedvanregelingenindeagrarische sectorleidt,vooreenvergadering
waaraanallewerkgroependeelnamen eenuitvoerigelezing
hieldoverdestandvanzakenbijde"Harmonisierungdes
Futtermittel-undSaatgutrechts inderEuropäischen
Wirtschaftsgemeinschaft"waarnagelegenheidwasdebehandeldestofnogmaalstebediscussiëren.
Indelezingwerdeenoverzichtgegevenvanhetgeenop
hetgebiedvandeharmonisatie bereiktwas,maarookop
welkepuntendepartijennogniettotelkaargekomenwaren.
Opdezepuntenwerd zeerdiepingegaan,metnameop/die
welkenaarvorenwarengekomenindeondergroep "Voedermiddelenrecht"vandecommissie "Levensmiddelenrecht",echter
zonderdenamenvanpersonenenlandentenoemen.
Ookderesultatenvandewerkgroepvooranalysemethodenwerdonderdeloepgenomen,waarbijbleekdatdeduitse
institutendezemethodewensten toetepassenvoor"alle
ambtelijkeonderzoekingen".
Bijdediscussiekwamzeersterkdeeisnaarvorenvan
deinstitutendatdestoffendieaandemengvoedersworden
toegevoegd enwaarvandeaanwezigheid moetwordenvermeld
inhetmengselqualitatiefenquantitatiefaantoonbaarmoetenzijn;zoniet,datdientdetoevoeging c.q.devermeldingverbodenteworden.Verderdiendendecontrole-stations
doorderegeringvoorzien tewordenvandevoorhetonderzoekvereisteapparatuurenaccomodatiealvorens deregeling
inwerkingkantreden.Eenenanderwerdondersteund doorde
meningvanbuitenlandse vertegenwoordigers,metnamebeklemtoondedr.GisigeruitBernnogmaalshetbelangvandeaantoonbaarheidvandetoevoegingen,waarbijnietindeeerste
plaatsgeletmoetwordenopdegelijkeuitvoering vande
methodenvanonderzoek doordediverseproefstationsmaar
speciaalopdevraagofaldezemethodenwelgelijkeuitkomstengeven.
Overigenswerderopaangedrongenominallelandende
vermeldingvandesamenstelling engehaltenvanmengvoeders
verplichttestellenwaarbijinternationale afsprakendiendentewordengemaaktvoor'deeisen,testellenaandegrond- 9-
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Stoffen.
Hetprobleemvandetoepasbaarheid vandedoorde
E.E.G.werkgroepvooranalysemethodenvasttestellen
methodenvanonderzoekkwamuiteraard ooktersprake tijdensdebespreking vandeInternationalewerkgroepvoor
hetchemischonderzoekvanvoedermiddelen.
Zonderhieropvooruittelopenkanwelwordengezegd
dathethiervoor genoemde probleemvandetoepasbaarheid
vandedoordeE.E.G.vasttestellenanalysemethodenvele
vragendeedrijzen.Samenmetdr.NaumannuitBonnwerd
mijdanookverzochtuiteentezettenwatdeachtergrond
vandezebeslissingwas;datbijdeeenwordingvandewetgevingindeE.E.G.landendeoffi—ciëlecontrolestations
moetengaansamenwerkenbijhetonderzoekvanveevoeders,
zaaizaad,meststoffenenz.endathetvoorambtelijkeinstantiesnoodzakelijk isomeenmethodealsofficieelte
erkennenenhieropdewettelijkemaatregelen tebaseren.
Gebruikhierbijvandiversemethodennaastelkaarzou
slechtsverwarrendkunnenwerken.
Diverse lezingenenvoordrachten,gehoudentijdensde
"Versammlung"warenafgestemd opdeconsequenties diede
regelingeninE.E.G.verbandmetzichmeebrengen.Zostond
delezingvandeheerTiewsoverxantophyllbepalingenin
gedroogde groenvoeders inverbandmetdeeventueletoelatinginDuitsland vankleurstoffenvoordekleuring vaneidooiers.Devoorzittervandeduitse delegatie indecommissie "Voedermiddelenrecht",deheerGampwasdanookaanwezigenmaakteaan.heteindeenigeopmerkingen.
Ookdewijziging indewetgevingophetgebiedvan
meststoffen,welkeinDuitsland ophetprogramstaatwerd
besproken.Delezingvandr.Jungermann teDarmstadtover
deoplosbaarheid vanfosfaatmeststoffenkwamneeropeen
bespreking enverantwoordingvandeaangekondigdemaatregelwaarbijdezeoplosbaarheid nietmeervastgesteldzou
wordendoorbepalinginalkalisch ammoniumcitraatmaarin
neutraalammoniumcitraat.Ofschoondezeovergangbodemkundiggeziennietgeheelverantwoordkanwordenmoesttoch
hiertoebeslotenwordenmethetoogopdebelangenvande
handelinmengmeststoffen.Bijaanwezigheid vankieseriet
zoun.l.debepaling inalkalischammoniumcitraatnietgoed
mogelijk zijn,daardefosfatendanonoplosbareverbindingenvormen.
Delezingoverdemeststofwetgeving konnietdoorgaan
wegensverhinderingvandespreker.Hethoudenvandeze
lezingzoutrouwens toch.mindertactischgeweestzijndaar
hetontwerpvandewetnogdoordevolksvertegenwoordiging
moestwordenbehandeld enhetvoordespreker (eenhoofdambtenaar)nietgoedmogelijk zouzijnhetonderwerpde
juisteobjectievebehandeling tegeven.
Almetalkangezegdwordendathetbijwonenvandeze
bijeenkomstvoormijzeernuttigisgeweest.Erwerdeen
beterinzichtverkregenindemoeilijkhedenwaarvoorde
duitseproefstations zijngesteld,hetgeenvaninvloedkan
zijnopdebesprekingen indewerkgroepvooranalysemetho- 10-
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denvandeE.E.G.Ookwerden gegevensverzameld dievan
belang zijnvoordebesprekingenvandenieuwegemeenschappelijke Benelux-lijstvanmeststoffen,medeookom
metBelgiëenLuxemburg'toteengemeenschappelijk standpunt
tekomenbijdekomendeE.E.G.besprekingen overdezematerie.
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III
Ir. Catharina Louise Harberts
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen, Wageningen

Van de voordrachten,die voor het grootste deel in
"Landwirtschaftliche Forschung" gepubliceerd zulllenworden,terwijl van enkele een samenvatting zal verschijnen
in de "Mitteilungen des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten", die ook aan
de corresponderende leden toegezonden worden,zal slechts
inhetkort iets vermeld worden,voor zover dit nog niet
gebeurd is inhet verslag van dr. F. van der Paauw.
Inhet algemeen kan opgemerkt worden,dathet gehalte
vanhetmerendeel der voordrachten zeer goed was.Van een
aantal sprekers waren echter de geprojecteerde tabellen en
grafieken onleesbaar.
Bij de opening van de gemeenschappelijke zitting van
de vakgroepen Diervoeding,Voedermiddelenonderzoek,Onderzoek van Melk enMelkprodukten,Kwaliteitsbeoordeling en
Zaadkunde enZaadcontrole deelde de voorzitter,dr.Naumann
Bonn,mee,dat het "Methodenbuch,Die Untersuchung von
Futtermitteln herzien zalworden.Hijhoopte,dat de oude
Weendermethode nog lang zal blijven bestaan,daar anders
alle zetmeelwaardeberekeningenheel anders zullenuitvallen,
Hierna sprak dr.dr. J. Tiews - München over
'
"Xanthophyll-bestimmung in Trockengrünmehlen". Spreker
merkte op,datxanthophyl/-bepalingen in de toekomst van'
veel belang zullen zijn.Voor pluimvee is xanthophyl/een
belangrijk bestanddeel vanhet voer (deeidooier bevat
xanthophyl^). Een nauwkeurig omschreven voorschrift voor de
bepaling van xanthophyl/en caroteen werd uitgereikt.De
verliezen aan deze bestanddelen bij bewaren van gedroogd
groenvoer werden nagegaan; de verliezen aan xanthophyl/
zijn geringer dan die aan caroteen. Voegt men santochin toe
als stabilisatiemiddel,dan zijn de verliezen aan caroteen
enxanthophyl/gedurende de eerste 5à 6maanden geringer.
Luzerne bevat veelminder xanthophyl/dan gras. De procentuele benutting is echter ongeveer gelijk (11-14%),
Bij de discussie bleek dat dekleurstoffen xanthophyl/
en caroteen zeer belangrijk kunnen zijn. In de dierentuin
in Bazel is nl. gebleken dat bijuitheemse vogels,bij
verstrekking van deze stoffen,de oorspronkelijke kleur van
deveren weer terug kwam en eveneens dat zevoorhet eerst
in gevangenschap jongenkregen.
Ineen uitstekende voordracht,toegelicht door zeer
duidelijke dia's, sprak dr. Christiane Zentz -München over
Die Anwendung der Dünnschichtchromatographie für die
Analyse natürlicher und synthetischer Antioxydantien".De
analyse van deze stoffen is van belang geworden,daar sinds
kort inDuitsland bepaalde antioxydantia in veevoeders zijn
toegelaten. Zij besprak de analyse van^-tocopherol en van
- 12-
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de3synthetische anti-oxydantia santochin,BHA
(butylhydroxyanisol)enBHT (butylhydroxytolueen).Menkan
deanalyseook_semi-kwantitatiefuitvoerenen,onderbepaaldeomstandigheden,zelfskwantitatief,hoewelerbetrekkelijk grotefoutenbijdezebepalingvoorkomen (foutengrensaanvankelijk 25%,nu 15%);menbrengtvooroxydatie
zeergevoelige stoffen opeengrootoppervlak.Menkande
chromatogrammenenigemaandenbewaren,doorzetebespuiten
*
meteenkunstlnes-£dispersieofdoorereendoorzichtigstuk/—££<>ƒ
plakplastic optebrengen.Dr.Papendick -BadHersfeld
deeldeinzijnlezing: "Grassilage alsAlleinfutterbei
wachsendenRindern"mee,datuitverschillendevoederproevenmetgraskuilen,waaraandrooghandelsvoedermüddeltoegevoegdwas,geblekenis,datrunderenvan300-400kgmeer
opnemenuitvoorwelkkuilen danuitkuilenvanversingekuild gras.Bijdediscussiemerkte prof.Crasemannop,dat
hetdevraagisofdeuitkomsten,verkregenmetdezedieren,
omgerekendkunnenworden oprunderenvan 500-700kg.Het
verschilingewichtstoenamevandedierenbijvoederingmet
voordroogkuilennattekuilwerstverklaard dooreeneiwitafbraak,diebijdevoordroogkuilen geringerzalzijn(met
hooiwordengunstigerresultatenverkregendanmetvoordroogkuil).
Dr.Werk-Hannoversprak over:"IntensieveGrünnlandnutzungundTiergesundheit".Eenzeergrootaantalgrafieken
entabellenwerdinzeersneltempovertoond,terwijlde
sprekerzolangdoorging,datergeentijdwasvoordiscussie.Eerstwerdeenvergelijking gegevenvanhetpercentage
vanhetgraslandinverschillende landen,datvoorintensievebeweidinggebruiktwordt.Hetgrasland inNederland
metzijnuitgesprokenzeeklimaatenhoge grondwaterstand
isvolgenssprekermetgeenenkelanderlandtevergelijken.
BijkoeienmethogemelkgiftkaneentekortaanMg,Ca,en
Mninhetvoerbestaan.BijvoerenvanMgkanziektetegengaan.Hoewelspr.verhogingvanhetMg-gehaltevanhetgras
welgewenstvond,washijernietzekervan,datMg-bemestingafdoendezouzijn.Eenstoringindemineraalstofwisselingvanhetdier.zouheelvaakdoorgeheelandere factoren
dantekorteninhetvoerveroorzaaktworden.
Naaraanleidingvandelezingvandr.E.SaalbachDülmen,"BestimmungdesSchwefelversorgungsgrades landwirtschaftlicherNutzpflanzen",werdmethemeenafspraakgemaaktvoorhetuitwisselen vanenigemonsters,waarinzowel
zijnlaboratorium alshetI.B.S.opdeeigenwijzehetgehalteaantotaal-S zalbepalen.
DevergaderingvandeInternationaleWerkgroepvoor
chemisch onderzoekvanvoederstoffen,waarvanmomenteel40
laboratoriauit12verschillende landen lidzijn,werddoor
23personenbezocht.Opverzoekvandevoorzitter,dr.
Gisiger-Liebefeld Bernenonderbijvalvandeaanwezigen,
werdaanmej.Harbertsverzochtwederom (voorde10ekeer)
de^notulenteverzorgen.Erwerd zeerlangdurigenzeergeanimeerd gediscussieerd.
OcrspronkelijkhaddenwijslechtseenWerkgroepvoor
analysemethodiek vangewassen opnationaalniveau,opgericht
opinitiatiefvanhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-en
Gewasonderzoek teOosterbeek.Hierinhebbenzitting"Ooster-13-
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beek","Maastricht","Hoorn","deSchothorst","Leeuwarden"
en"Wageningen" (aanvankelijkhetC.I.L.O.,laterhetI.B.S.).
Dooronzecontacten,grotendeels gelegd tijdensdecongressenvai.het "Verband DeutscherLandwirtschaftlicherUntersuchungs-undForschungsanstalten"doordeeraandeelnemende
ledenvandebovengenoemdeNederlandseWerkgroep,isdeze
uitgegroeid toteeninternationale.
InverbandmetdeE.E.G.wordthetsteedsbelangrijker
datdiverse laboratoriainallemetelkaarhandeldrijvende
landendezelfde analyseuitkomstenkrijgenbijhetonderzoek
vanhandelsvoedermiddelen.Aanhetbeginvandebespreking
gafdr.Naumann-Bonneenoverzichtvande8vergaderingen
dieteBrusselgehouden zijntervaststellingvandezg.
E.E.G.-methodenvoorhetonderzoek vanhandelsvoedermiddelen.
Aangenomen zijndemethodenvoordebepalingvanruwecelstof,ruweiwit,ruwvetenvocht.Hoewelmenzichaanvankelijkophetstandpuntstelde,datdezemethodenalleen
voorgeschrevenmoestenwordenvoordeanalysevanarbitragemonsters,ismennutotdeovertuiging gekomen,datmende
methodenvoormoetschrijvenvoorallelaboratoriadie
analysesvoordehandelverrichten.
VoordeInternationaleWerkgroepzijnditjaar4monstersonderzocht,nl.eenmonstergrasmeeleneenmonster
luzernemeel,waarinruweiwit,verteerbaarruweiwit
(pepsine-zoutzuur)met2soortenpepsine,ruwe celstof,as,
caroteen,zwavel,magnesium,calcium,nitraat,koper,cobaltenmangaanzijnbepaald (facultatiefnogjodiumenfluor)
entweeoplossingenwaarvanhetmagnesiumgehalteaan'de
samenstellerhiervannauwkeurigbekendwas,waarinslechts
Mgbepaaldwerd.Eenvandezebeideoplossingenbevatte
storendeelementeninhoeveelheden zoalsmendieingewasmonstersmagverwachten.DeuitkomstenvandeMg-bepaling
indecplossingenwarenzeerbevredigend,dieindegewassen
warenmindergoed.Ookbijdebepalingenvancaroteeninde
beidegewasmcrëtersliependegevondengehaltenwattever
uiteen.Overhetalgemeenwarendeuitkomstenvandezeenquêteechterzeergoed.Bijdebesprekingenbleekverder,
datmenernietnaarmoetstrevenbijdeverteerbaarheidsproeveneenzosterkmogelijke pepsine tegebruiken,daar
eenpepsinemetzwakkerverteringsvermogenbeterinstaat
iskwaliteitsverschillen,b.v.inverschillendevismelen,
aantetonen.Voortswerdbeslotenhetvolgend jaarbehalve
eengrasmeelookeenoplossingnaardediverse laboratoria
tezendenwaarinMgenenigesporenelementenbepaaldmoeten
worden.
Deopzaterdag 21septembergehoudenexcursie doorTirol
stond,behalvevoordekunsthistorische rondleidinginInnsbruck,onderleidingvaneenindezestreekwerkzamelandbouwconsulent,dieveleinteressantebijzonderhedenvertelde.
Tijdenseengesprekmetprof.dr.P.SchachtschabelHannover,bleek zijngroteinteresse voorhetwerk vanKemp,
Naterugkeerzijnhemdiverse overdrukken vandebetreffende
publikatiesgezonden.

