DEPARTEMENT VAN LANDBOUW ENVISSCHERfJ
DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

VERSLAG VANHET
C E N T R A A L I N S T I T U U T VOOR
LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
T E WAGENINGEN OVER 1 9 4 1

'S-QRAVENHAOE • ALQEMEENE LANDSDRUKKERIJ . 1942
@ 2 I 5 2 7 - '41 -K983

VERSLAGVANHETCENTRAAL INSTITUUT
VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
TE WAGENINGEN OVER 1941
Inleiding
De ontwikkeling van het Centraal Instituut vond ook in dit jaar
geleidelijk voortgang. Alle beschikbare ruimten in het gebouw zijn nu
in gebruik genomen; het aantal afdeelingen werd uitgebreid, terwijl
in de werkzaamheden een belangrijke toeneming optrad.
Eeeds in het begin van het jaar kwam de afdeeling Entomologie
tot stand, die vooral steun heeft verleend aan de afdeelingen Vlas
en Peulvruchten. Verder worden in dit verslag voor het eerst afzonderlijk vermeld de afdeelingen Aardappelen, Granen en Kookproeven;
de gegevens werden tot nu toe — zij het ook in zeer beknopten vorm
— verstrekt bij het verslag der afdeeling Proefvelden. De naam der
laatstgenoemde afdeeling is gewijzigd in : Administratie en registratie
van proefvelden.
De afdeeling Scheikundig Onderzoek met het ,,Bedrijfslaboratorium
voor Gewasonderzoek" neemt in het Centraal Instituut organisatorisch
een voorname plaats in. Zij verleent diensten bij het werk van welhaast alle afdeelingen en kan daarnaast door het onderzoek van
monsters uit de practijk belangrijke gegevens aanbrengen. De vermeerdering van de werkzaamheden dezer afdeeling kan daaruit blijken,
dat in het tijdvak van 1 Mei 1940 t/m 30 April 1941 55919 bepalingen
werden verricht tegen 18400 in het overeenkomstige daaraan voorafgaande tijdvak.
,
Ben sterke uitbreiding ondergingen de proefvelden en de werkzaamheden bij de exploitatie daarvan. De weersomstandigheden waren
niet-zoodanig, dat van deze werkzaamheden de vruchten volledig konden
worden verkregen. In het bijzonder hebben de proefvelden met maïs,
aardappelen en stoppelgewassen nadeelen ondervonden van de koude in
het voorjaar, de droogte in den voorzomer en de hevige slagregens
daarna ; daarentegen heeft de beregeningsproef op grasland door
de droogte in den zomer juist bijzonder sprekende resultaten geleverd.
Naast het onderzoek hebben eenige afdeelingen ook bemoeiingen
met de verdere uitwerking in de practijk van de door het onderzoek
verkregen resultaten. Dit is o.m. het geval met werkzaamheden, die
de afdeeling Grasland verricht -ten behoeve van de grasdrogerijen,
waarvan er in dit jaar 75 in bedrijf waren, en met die van de afdeeling
Vlasteelt en Vlasbewerking op het gebied van de standaardisatie van
stroovlas en van de vezelproducten.
De afdeeling Botanisch Laboratorium kwam in den loop van het
jaar in het bezit van een koelinstallatie met twee koelcellen, waarvan

een kleinere voor lage temperatuur (tot -20°) en een grootere voor
temperaturen tot -5° voor'het bewaren van monsters.
Het derde levensjaar van het Centraal Instituut heeft weer een
verdere uitbreiding gebracht van de mogelijkheden tot het verrichten
van specialistisch werk op het gebied van de cultuur der landbouwgewassen. Het contact met de organen, die belast zijn met de voorlichting en het landbouwonderwijs, functionneert regelmatig, zoodat
de verkregen resultaten spoedig bij de landbouwers bekend zijn en
medewerken om de bodemproductie zoo rationeel mogelijk te doen
plaats vinden.
Het Centraal Instituut omvat thans de volgende afdeelingen :
I. Grasland;
II. Voederbouw;
H I . Vlasteelt en Vlasbewerking;
IV. Nieuwe Gewassen;
V. Peulvruchten;
VI. Aardappelen;
VII. Granen;
VIII. Administratie en registratie van proefvelden;
IX. Scheikundig Onderzoek;
X. Botanisch Laboratorium;
XI. Ivookproeven;
XII..Entomologie.
Personeel
Met leedwezen moet vermeld worden dat op 12 November 1941
overleed Mejuffrouw Ir. G. A. A. EVBRSMANN, Ing. bij den Landbouwvoorlichtingsdienst, belast met de leiding van de afdeeling registratie
en administratie van proefvelden. Het heengaan van deze gewaardeerde
medewerkster, dat voor het Instituut een groot verlies beteekent, wordt
zeer betreurd.
De leiding van de afdeeling Grasland werd sedert 1 November 1941
waargenomen door Ir. M. L. 'T HART ten gevolge van ziekte van
Dr. FBANKENA. Moge Dr. FBANKENA spoedig hersteld zijn en zijn werkzaamheden hervatten.
Gedurende den loop van het jaar hadden de volgende mutaties
plaats.
De adjunct-analiste Mej. W. C. E. BOUWMAN, werd met ingang
van 16 Augustus tot analiste bij den Plantenziektenkundigen Dienst
benoemd.

De assistent A. C. BUYS verliet op 15 September den dienst tengevolge van zijn benoeming bij den N.A.K..
Met ingang van 16 November werd den adj.-ing. bij den Landbouwvoorlichtingsdienst Ir. J. F. VAN RIEMSDIJK, werkzaam bij de
afdeeling Grasland, als standplaats de gemeente St. Oedenrode aangewezen en werd hij werkzaam gesteld bij den Rijkslandbouwconsulent
aldaar.
Benoemd werd met ingang' van 17 Maart tot scheikundigeafdeelingschef Ir. J. S. DOTING, waardoor de tijdelijke waarneming
van deze functie door Dr. L. WESTENBEBG eindigde.
In de vacature van Mej. BOUWMAN werd met ingang van 1 September benoemd Mej. J. M. DE BONDE, voorheen werkzaam op arbeidscontract aan het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
In de vacature'BUYS werd, ingaande 15 Sept., tot assistent benoemd
E. D. IDEMA, die gedurende eenigen tijd daaraanvoorafgaande reeds
bij de proefveldexploi'tatie werkzaam was.
Op arbeidsovereenkomst werden verder nog in dienst genomen
op 16 Januari Ir. J. I. C. BÜTLEB, voor de afdeeling Vlasteelt en Vlasbewerking'en op 1 Maart Ir. H. H. SMEENK voor dë afdeeling Voederbouw.
Uit door het Rijk verleende kredieten kon, met ingang van 1 Mei
o.a. in dienst worden genomen Ir. A. C. LEENÏJERTZ. Aanvankelijk
was hij toegevoegd aan de afdeeling Vlasteelt en Vlasbewerking; sedert
November neemt hij de werkzaamheden van wijlen Mej. EVEESMANN
waar.
Op 1 Maart werd de afdeeling Entomologie gevormd door de werkzaamstelling van Ir. J. DOEKSEN, die van half Mei tot 1 December,
voor verzorging van levend materiaal en voor routine-werkzaamheden
door een tijdelijke hulp werd bijgestaan.
Op 10 Juli promoveerde Ir. DOEKSEN tot Doktor in de Landbouwkunde op het proefschrift „Bijdrage tot de vergelijkende morphologie
der Thysanoptera".
De onderzoekingen op het gebied van het kweeken van soja- en
maisrassen werden evenals vorige jaren ook nu weer door Dr. L. KOCH
te Zeist verricht.
Een essentieel aandeel in het werk van de afdeeling Vlasteelt en
Vlasbewerking, hoewel niet in ambtelijk verband, had de heer H.
F . REYNTJENS te Orvelte (Dr.), aan wien de leiding van het vezellaboratorium is toevertrouwd. Eveneens werd in het werk dezer afdeeling betrokken de vlasmeester Jos. VAN DE MOORTELE te Standdaarbuiten, speciaal in verband met opdrachten voor de vlasnijverheid.
Het aantal laboranten van het „Bedrijfslaboratorium voor Gewasonderzoek" moest, in verband met toeneming van de werkzaamheden
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wederom eenige uitbreiding ondergaan. Ook het hulppersoneel voor
het omrekenen van analysecijfers werd daardoor met enkele personen
vermeerderd.
G e b o u w en t e r r e i n
Naarmate het Instituut zich meer en meer gaat ontplooien — thans
zijn 12 afdeelingen gehuisvest — en de werkzaamheden zich gaandeweg uitbreiden, begint zich gebrek aan ruimte voor te doen. In verband daarmede moet de bouw van een loods, waarvan in het vorige
verslag gewag werd gemaakt, als zeer urgent worden beschouwd. Aan
de uiterste beperking, zooals die aanvankelijk voor den bouw .van
deze loods op den voorgrond heeft gestaan, zal met het oog.op de
toekomstige ontwikkeling van het Instituut niet meer kunnen worden
voldaan. In de kelderruimte, die o.a. voor het drogen van gras wordt
gebezigd, moest het aantal droogapparaten nu reeds met 100% vermeerderd worden. Er bevinden zich thans 8 groote gasdrooginstallaties
in deze bergruimte. Het stemt tot verheugenis dat de Bijksgebouwendienst reeds met de uitwerking van een bouwplan een aanvang heeft
gemaakt.
Aan het lokaal aanvankelijk in gebruik voor het botanisch grasonderzoek is in den loop van het jaar bestemming gegeven als weegkamer voor het Bedrijfslaboratorium voor gewasonderzoek. Voor het
Bedrijfslaboratorium, dat aan dit lokaal grenst, is daardoor een groote
verbetering tot stand gekomen. Eenerzijds doordat het wegen nu in
een rustiger omgeving plaats vindt, anderzijds doordat de chemische
balansen geen nadeel meer ondervinden van de in het laboratorium
verspreide dampen.
Het botanisch grasonderzoek kon worden ondergebracht in het
nog ongebruikte bovenlokaal, naast het lokaal van de centrale administratie.
Door het gebrek aan ruimte was het ook niet wel mogelijk aan
den adj. Eijkstuinbouwcosulent Ir. T. VAN HIELE nog langer gastvrijheid te verkenen. De heer VAN HIELE heeft zich daarom nü ook
elders gevestigd. De daardoor vrijgekomen kamer zal eerlang door een
te benoemen wetenschappelijk ambtenaar in gebruik worden genomen.
De voormalige conciërgewoning, waarvan alle vertrekken in gebruik
zijn, werd van centrale verwarming voorzien. De ervaring in dezen
winter opgedaan heeft echter geleerd dat de verwarmingsinstallatie
niet op deze uitbreiding is berekend. De capaciteit van de ketels,
verouderd model, is niet voldoende. In de toekomst zal de mogelijkheid
van behoorlijke verwarming van het gebouw grondig moeten worden
beoordeeld.
Op het door de Landbouwhoogeschool ter beschikking gestelde per-

ceeltje grond, grenzende aan het terrein van het Centraal Instituut,
werd met de proefnemingen van Dr. ZIJLSTRA een aanvang gemaakt.
Een kleine strook grond werd door Dr. Ir. DOEKSEN benut voor
proefnemingen op het gebied van de entomologie.
Aan het einde van het jaar kreeg het Instituut de beschikking over
een tweede rijwielbergplaats.
I. AFDEELING GRASLAND.
Onderzoek
A. Veldproeven
a. W a t e r h u i s h o u d i n g . In Maarssen werd een proefveld aangelegd, waarbij de invloed van besproeiing op de opbrengst van grasland wordt nagegaan bij verschillende stikstofbemestingen en maaitijden.
De opbrengst in de droge maanden Juni en Juli werd zeer aanzienlijk verhoogd door het besproeien.
b. V e r z o r g i n g van g r a s l a n d . De afdeeling verleende medewerking bij het samenstellen van proefplannen voor interprovinciale
bemestingsproefvelden, nl. :
1. Vergelijking van verschillende wTijzen van stalmestbewaring.
2. Stalmestaanwending in Maart tegenover Augustus.
3. Verschillende tijden van aanwending bij kalimeststoffen.
4. Werking van magnesiumbemesting op grasland naast kalibemesting.
De resultaten van de stalmestproeven krijgen pas waarde na meerjarig onderzoek. Dit geldt ook voor de kali-aanwendingsproeven. Uit
de proeven met magnesiumbemesting is wel gebleken, dat in verschillende gevallen een opbrengstverhooging door magnesiumsulfaat wordt
bereikt.
In samenwerking met de Uniphar N.V. is te Breukelen een proefveld aangelegd, waarbij de kalibehoefte bij beweiding en steeds maaien
wordt nagegaan. Eeeds het eerste jaar bleek een duidelijk verschil in
reactie tusschen de beide gebruikswijzen.
Stikstofbemesting in den herfst bleek in het voorjaar zeer weinig
nawerking te geven. Binnenkort zal van de proeven over dit onderwerp een verslag verschijnen.
De invloed van een late stikstofbemesting op de eerste snede bij
verschillende maartijden en maaihoogten op den groei van de tweede
snede, bleek op een proefveld te Hemmen niet groot te zijn. Het
eiwitgehalte van de eerste snede werd aanmerkelijk verhoogd.
c. O n k r u i d b e s t r i j d i n g . Op het distelbestrijdingsproefveld te
Randwijk bleek na intensieve behandeling gedurende één zomer het
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aantal distels reeds zeer sterk te zijn teruggeloopen. Door geregeld
afmaaien of uitsteken kan deze plaag spoedig bedwongen worden.
d. B e w e i d i n g s v r a a g s t u k k e n . Binnenkort zal van de hand
van Dr. Ir. H. J. FRANKENA een verslag van de eerste drie proefjaren
van het proefveld te Marum verschijnen. Uit dit proefveld blijkt, dat
de totale opbrengst van grasland weinig wordt beinvloed door de gebruikswijze. Verder kan dit proefveld inlichtingen verschaffen over de
verliezen bij beweiding en den invloed van stikstofbemesting bij verschillenden gebruikswijzen. Tn Schoonrewoerd (Z.H.), Mijdrecht (U.)
en Hemmen (Ge.) werden soortgelijke proeven aangelegd op veen- en
kleigrond.
In Schoonrewoerd werd tevens op een proefveld de invloed van
verschillende beweidingsmethoden op de grasmat nagegaan.
e. W i n t e r v o e d e r w i n n i n g . De proeftechniek stelt bij deze
vraagstukken zeer hooge eischen. Het onderzoek betreffende de verliezen bij gewone hooiwinning, hooiwinning op ruiters en bij kunstmatig drogen van gras werd voortgezet. De resultaten van deze proeven
zijn sterk afhankelijk van het weer tijdens de proeven, zoodat pas na
meerjarige voortzetting onder uiteenloopende omstandigheden representatieve cijfers kunnen worden verkregen.
Naast A.I.V.zuur komt misschien mierenzuur in aanmerking voor
conserveeringsmiddel bij het inkuilen van gras en eiwitrijke groenvoeders. Binnenkort zal van enkele proeven met dit zuur een verslag
verschijnen.
Een onderzoek werd ingesteld om den invloed van enkele dagen
drogen op het veld na te gaan op de kwaliteit en het vochtgehalte van
het gras. De reeds bestaande meening, dat 24 tot 48 uur voordrogen
weinig invloed heeft op de kwaliteit van het gras, vond hier bevestiging.
Tevens werd nagegaan hoe het vochtgehalte bij een staand gewas zich
in den loop van den dag wijzigt. Dit is van belang voor het kunstmatig
drogen van gras, nl. om materiaal met zoo weinig mogelijk vocht
naar de drogerij te brengen. Er werd een enquête ingesteld naar de
resultaten van het voederen met gedroogd gras. Hierover verscheen
een verslag in het Correspondentieblad en in verschillende landbouwbladen.
ƒ. G r a s l a n d v e r b e t e r i n g . De proefnemingen in het Lage
Midden van Friesland, de Bommelerwaard en de Geldersche Vallei
beloven interessante resultaten te geven; elk gebied blijkt weer zijn
eigen problemen te.stellen.
In Friesland wordt onder leiding van den adj.-inspecteur voor de
werkverschaffing Ir. G. J. A. BOUMA de inventarisatie van het Lage
Midden, die door Ir. M. L. 'T HART en Ir. J . MANSCHOT was begonnen,

voortgezet. Het proefveld in Oldeboorn gaf het Rijkslandbouwproefstation te Groningen aanleiding om den invloed van kalkbemestmg
op de fosfaatvoorziening nader te onderzoeken.
In de ruilverkaveling ,,Huizenbeemd" bij Oss is door Ir. M. L.
'T HAET in samenwerking met Ir. S. BOSCH een opname van het grasbestand gemaakt.
g. A a n l e g van k u n s t w e i d e n en blijvend g r a s l a n d . Van
de interprovinciale kunstweideproefvelden in 1939/40 werd een verslag
opgesteld. De resultaten gaven aanleiding om de proeven te herhalen.
De kwestie van de zaaizaadhoeveelheid zal apart worden bezien op
drie proefvelden van het Centraal Instituut.
Uit de proefvelden, die in 1940 zijn aangelegd, bleek dat ook bij
mengsels voor beweiding en gemengd gebruik in vele gevallen de hoeveelheid zaaizaad sterk kan worden beperkt. Dit onderzoek, mede in
verband met de meest gewenschte soorten en rassen, wordt verder
voortgezet.
h. K l a v e r en l u c e r n e . De afdeeling verleende medewerking
bij de samenstelling van de interprovinciale serie voor rassenvergelijking
bij roode klaver. Op het proefveld te Ede bleek de opbrengst sterk
te zijn verhoogd door bekalking. De gevoeligheid voor te lagen kalktoestand bleek bij verschillende rassen van roode klaver niet veel te
verschillen. Hopperupsklaver is daarentegen zeer gevoelig voor te lage
pH. Dit gewas is dan ook ongeschikt voor onze meeste zandgronden.
B. Botanisch graslandonderzoek
Het aantal onderzochte monsters bedroeg in 1941 in totaal 1425.
Deze groote uitbreiding was mogelijk door het op groote schaal toepassen van schattingsmethoden.
Voor eigen onderzoek werden 894 monsters onderzocht, waarbij
302 gewichtsschattingen en 193 schattingen van de gras-klaver-onkruidverhoudingen. Verder werden 102 monsters onderzocht voor het Bijkslandbouwproefstation te Groningen, 313 voor de Rijkslandbouwconsulenten, 52 voor de Directie van den Noord-Oostpolder enj 68 voor
diverse anderen. In samenwerking met den Cultuurtechnischen Dienst
werden typische perceelen uit het Land van Maas en Waal en de
Huizenbeemd bij Oss bemonsterd. Een zelfde onderzoek vond plaats
in den polder 't Koegras in samenwerking met een student van de
Landbouwhoogeschool.
Het bleek dat in Zuid-Holland reeds weer eenig herstel van de
vorstschade op de grasmat is opgetreden; in tegenstelling tot het Noorden, waar de winter van 1939—'1940 meer schade heeft veroorzaakt
dan die van December 1938.
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Dezen zomer konden ook interessante waarnemingen worden gedaan
over den invloed van de abnormale droogte.
Het onderzoek betreffende den invloed van het seizoen op de
botanische samenstelling werd voortgezet bij een aantal perceelen bij
Wageningen.
Het aantal perceelen, waarbij de invloed van de bodemfactoren
en de gebruikswijze op de botanische samenstelling wordt nagegaan,
vond belangrijke uitbreiding.
De verslagen van de botanische analyses werden gewijzigd door de
grassen in drie groepen onder te verdeelen, nl. goede, matige en
minderwaardige grassen; tevens is de groep onkruiden onderverdeeld
in schijngrassen en overige onkruiden. De landbouwkundige waardeering van de botanische samenstelling is hierdoor zeer vergemakkelijkt.
Om de botanische waarde van de grasmat in één cijfer te kunnen
uitdrukken is het begrip „hoedanigheidsgraad" ingevoerd. Hiertoe heeft
elke plantensoort een waardeeringscijfer gekregen, dat bij de soorten
wisselt tusschen 1 en 10. De hoedanigheidsgraad wordt nu berekend
door vermenigvuldiging van het percentage van de soorten met het
waardeeringscijfer; de som van deze producten gedeeld door 100 geeft
dan den hoedanigheidsgraad.
Hoedanigheidsgraad maal bedekkingsgraad geeft tenslotte het
waardeeringsgetal van de grasmat.
Commissie voor het kunstmatig drogen van gras
Dr. Ir. H. J. FÈANKENA en Ir. S. BOSCH bezochten de vergaderingen van deze commissie.
Op vele plaatsen in het land werden besprekingen gevoerd ter
voorbereiding van de oprichting eener grasdrogerij. De heer M. H.
Huisman bezocht geregeld de drogerijen om voorlichting te geven
betreffende de meest gewenschte werkwijze.
Het onderzoek naar de voederwaarde van het gedroogde gras had in
1941 betrekking-op ruim 4900 monsters. Gemiddeld bleek de kwaliteit
goed te zijn, doch ui-t de groote verschillen tusschen de verschillende
partijen en tusschen de drogerijen onderling bleek het groote nut van
een dergelijk onderzoek. Het was hierdoor mogelijk de belanghebbenden
geregeld te wijzen op gemaakte fouten.
Elke drogerij ontving een verslag van bedrijfsresultaten, terwijl een
samenvattend verslag over 1940 werd gepubliceerd. De verslagen over
1941 zijn in bewerking.
Verwerking van de gegevens van het Bedrijfslaboratorium voor
Gewasonderzoek
Het onderzoek van een groot aantal practijkmonsters van gras en
hooi vraagt een geregelde controle van de analysemethoden en Van
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de berekeningswijze van de voederwaarde. In overleg met het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en Prof. Dr. E. BROUWER te Wageningen is een nieuwe berekeningswijze voor de zetmeelwaarde en het
gehalte aan verteerbaar ruw eiwit opgesteld. In verband met het bovengenoemde is Ir. J. F . VAN RIEMSDIJK een samenvattende bewerking
begonnen van de onderzoekingen betreffende het inkuilen van gras.
De samenstelling van het verslag over het monsteronderzoek van
hooi en kuilgras ondervond vertraging door de overplaatsing van
Ir. VAN RIEMSDIJK.

Publicaties
In de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, Deel 47,
verschenen :
Eenige gegevens betreffende de periodieke schommeling in gewichtsverhouding tusschen de plantensoorten in grasland, door Dr. D.
M. DE VEIES.

De aan deze publicatie ten grondslag liggende onderzoekingen zijn
uitgevoerd aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen; door overplaatsing van Dr. D. M. DE VRIES vond de bewerking plaats aan het
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen.
Verslag van de stikstofproefvelden in Overijssel 1934—1938, door
Dr. Ir. H. J. FBANKENA.

In de Mededeelingen van den Landbouwvoorlichtingsdienst verschenen:
Rapport van het onderzoek door het Centraal Veevoederbureau
naar de kwaliteit van het Nederlandsche hooi door Ir. M. L. 'T HABT
(Med. no. 16).
Hoofdstukken over kunstweiden I Verslag van de in 1939 door de
Rijkslandbouwconsulenten en het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek aangelegde veldproeven met mengsels voor kunstweiden om te maaien, door Ir. M. L. 'T HABT (Med. no. 21).
Verslag van een bedrijfsproef omtrent stikstofbemesting op grasland,
door Dr. Ir. H. J. FBANKENA (Med. no. 23).
Als vierde mededeeling van de commissie voor kunstmatig drogen
van gras verscheen :
Verslag van de bedrijfsresultaten van grasdrogerijen in 1940, door
Dr. Ir. H . J . FBANKENA en Ir. S. BOSCH.

In het Landbouwkundig Tijdschrift :
'
Voortgezet onderzoek over den invloed van strenge koude op de
graszode door Dr. D. M. DE VEIES (April)..
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In het Correspondentieblad voor den Rijkslandbouwvoorlicbtingsdienst verschenen :
De ontwikkeling van het botanisch grasmonsteronderzoek in ons
land door Dr. D. M. DE VEIES (April).
De invloed van voorweiden op de opbrengst en samenstelling van het
hooi door Dr. Ir. H. J. FBANKENA (Juni).
De berekening van het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit en de
zetmeelwaarde bij versch gras, gedroogd gras en hooi door Ir. M. L.
'T HAET en Ir. S. BOSCH (October).
De voederwaarde van kuilgras door Ir. J. F . VAN RIEMSDIJK
(November).
Distelbestrijding op grasland door Ir. M. L. T HART (December).
Toekenning van waardeeringscijfers aan de graslandplanten en van
een hoedanigheidsgraad aan de grasmat door Dr. D. M. DE VEIES,
Ir. M..L. 'T HAET en A. A. KEDYNE (December).
Verslag van de enquête omtrent de ervaringen met het voederen
van gedroogd gras, winter 1940—1941, door Ir. S. BOSCH (December).
. In het Vakblad voor Biologen:
Plantkundig graslandonderzoek in Nederland door Dr. D. M. DE
VEIES (Aug.-Sept.).
In Zaaizaad en Pootgoed:
Enkele waarnemingen aangaande de uitwintering van rassen van
verschillende grassoorten door Ir. M. L. 'T HAET.
In De Nieuwe Veldbode:
De gevolgen van strenge vorst op grasland door Dr. D. M. DE VEIES
en Ir. M. L. 'T HAET (Mei).
Voorkomen en beteekenis der voornaamste grassoorten van oud
groenland in Nederland door Dr. D. M. DE VEIES (September).
Meer wintervoer door betere verzorging van het grasland door Dr.
Ir. H. J. FBANKENA (Nov.—Dec.).
Verder verschillende artikelen over actueele onderwerpen in de
landbouwbladen.
II. AFDEELING VOEDERBOUW
Onderzoek
a. I n t e r p r o v i n c i a l e v e l d p r o e v e n
De beproeving van laag- en hoogprocentige rassen van bieten op
uiteenloopende grondsoorten werd door verschillende Rijkslandbouwconsulenten voortgezet, evenals de bestudeering van den invloed van
zaaitijd en standruimte op. de opbrengst.
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De proeven met stoppelgewassen konden niet in een even groot
aantal als in 1940 worden genomen. Aangezien de stoppelknol in ons
land het belangrijkste stoppelgewas is, werd hieraan vooral aandacht
besteed. Een serie met een vroeg, een middenvroeg en een laat ras
werd bij 3 zaaitijden en 2 oogsttijden beproefd. Hiernaast werd breedwerpig en machinaal zaaien vergeleken omdat de ervaring was opgedaan dat door machinaal zaaien in vele gevallen een betere opkomst
en stand kan worden verkregen, waardoor een gunstige invloed wordt
uitgeoefend pp de loofproductie en het eiwitgehalte. De stoppelwortel
is in sommige gevallen nog productiever dan de stoppelknol; door
verschillende consulenten werden proefvelden aangelegd om de opbrengst te vergelijken en den verbouw van stoppelwortelen te demonstreeren in gebieden waar dit gewas weinig bekend is. Ook werd een
serie gewassen voor vroege stoppels en een voor late stoppels samengesteld om in opbrengst onderling -en met stoppelknollen te worden
vergeleken.
b. V e r w e r k i n g van i n t e r p r o v i n c i a l e p r o e v e n . De gegevens van een serie interprovinciale veldproeven met voederbieten
in 1939 en 1940 zijn samengevat.
Uit een aantal proeven met verschillende standruimten bleek dat
in deze jaren voordeelen waren te behalen met een kleineren plantafstand dan in de praktijk algemeen wordt aangetroffen. Het meerdere
werk verbonden aan het verplegen en oogsten van een grooter aantal
planten per ha werd over het algemeen vergoed door een grootere
drogestofproductie zoowel van de bieten als van het loof. Op minder
vruchtbare gronden bleek een verkleining van de standruimte nog meer
effect te hebben dan op gronden met een hoog productieniveau. Het
is niet onmogelijk dat in 1941 de resultaten vàn een kleinen plantafatand minder gunstig waren in verband met de abnormale droogte
in den voorzomer.
Bij proeven op uiteenloopende grondsoorten met de zg. verbindingsserie, uit iedere gehaltegroep een ras waaraan een suikerbiet was toegevoegd, bleek dat op kleigrond naast Groeningia de voorkeur moet
worden, gegeven aan hoogprocentige -rassen. De laaggehaltige rassen
hebben op zandgrond beter voldaan dan op kleigrond, hoewel deze
rassen ook hier werden overtroffen door Groeningia.
Uit een serie zaaitijdenproeven kon de conclusie worden getrokken
dat door laat zaaien de productie sterk wordt verminderd.
Met de verwerking van de gegevens van de door de Bijkslaadbouwconsulenten in 1940 genomen veldproeven met stoppelknollen en een
serie interprovinciale proeven ter vergelijking van verschillende stoppelgewassen is een begin gemaakt.
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c. Veldproeven van het Centraal I n s t i t u u t
1. Voederbieten
De in 1940 genomen proef met laag- en hoogprocentigenassen van
voederbieten werd op een bedrijf te Harskamp herhaald; vijf rassen
werden vergeleken bij vijf standruimten en vijf stèkstoftrappen. De
proef werd nu opgezet met inschakeling van een belangrijk aantal
standaardveldjes om den invloed van de ongelijkmatigheid van den
grond op de uitkomst beter in rekening te kunnen brengen. Dezelfde
vijf rassen werden ook wederom bij vier zaaitijden beproefd.
2. Stoppelgewassen
, .•
Op enkele bedrijven in de omgeving van Ede en op een bedrijf te
Harskamp werden proefvelden met stoppelgewassen aangelegd.
Van de stoppelknollen zijn de* rassen Eppe's Tankard, Jobe en
Halflange blauwkop van Gestel, resp. een vroeg, een middenvroeg en
een laatrijp type, onderling vergeleken bij 4 zaaitijden, 4 stikstofgiften
en 2 oogsttijden, met het doel om het groeiverloop van elk dezer typen
na te gaan, terwijl tevens kon worden bestudeerd welken invloed de
stikstofbemesting hierop uitoefende. Door de ongunstige weersgesteldheid (zware regens) bij enkele zaaitijden was de stand van verschillende
veldjes zeer onregelmatig. De proef met een groot aantal stoppelknollenrassen werd, nu echter bij 2 standruimten, herhaald. Om een beter
inzicht te verkrijgen in het verband tusschen het stadium van ontwikkeling en de chemische'samenstelling zijn drie rassen op 5 ver-,
schillende tijdstippen'geoogst.
•
Met mergkool is een proef genomen, waarbij op 4 verschillende
data werd geplant bij 3 stikstofgiften om te weten in hoeverre in later
blootkomende stoppels nog met voordeel mergkool kan worden verbouwd. Bij een andere proef werd bij 3 stikstofgiften nagegaan welke
de meest gewenschte plantafstand is voor mergkool door bij 4 verschillende standruimten te planten.
De proef ter vergelijking van verschillende stoppelgewassen werd
bij 2 zaaitijden herhaald. De stoppelknol bleek het meest oogstzekere
gewas te zijn.
•
Van belang zijn wintßrharde groenvoeders, die vroeg genoeg in het
voorjaar een oogst leveren om de teelt van een gewas mais,< bieten of
aardappelen nog mogelijk te maken. Op een bedrijf in Otterlo werd
een proef genomen met drie zaaitijden en drie uitzaaiverhoudingen met
het zg. Landsberger mengsel bestaande uit Incarnaatklaver, Italiaansch
ra.aigras en zandwikke. Bij vroeg zaaien bleek de ontwikkeling voldoende voor een behoorlijke snede van zeer goede kwaliteit reeds in
den herfst.
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De resultaten van een zestal proeven met stoppelknollen, die in het
najaar van 1940 werden genomen, zijn samengevat in een,artikel in
het Correspondentieblad van den Rijkslandbouwvoorliehtingsdienst van
Juli '41. Uit.de proefnemingen bleek o.a. dat de meest gunstige oogsttijd in nauw verband staat met den zaaitijd. Vroeg zaaien moet gepaard
gaan met vroeg oogsten; in laat bloot komende stoppels dient later te
worden geoogst. Het is van belang een groote massa loof te oogsten,
daarom niet te laat. Stikstofbemesting heeft gunstig gewerkt, vooral
op de productie van het loof, dat tevens minder vroeg afstierf, en op
het eiwitgehalte. De stikstof bleek het meest rendabel te werken bij
aanwending direct bij het zaaien van het knolzaad. Bij een grootere
dichtheid van stand werd een hoogere opbrengst verkregen, terwijl
de loof-knol-verhouding gewijzigd werd ten,gunste van het loof. Uit
de rassenvergelijking bleek duidelijk dat de rassen zijn te onderscheiden
in drie groepen, naar den tijd van afsterven van het loof of naar den
tijd van rijpen. De omstandigheden (vroeg of laat blootkomende stoppels) bepalen daarom mede de rassenkeuze.
d. G e g e v e n s van h e t B e d r i j f s l a b o r a t o r i a m voor gewaso n d e r z o e k . Met de verwerking van deze gegevens werd een begin
gemaakt. Hier is uitgebreid materiaal verzameld dat kan dienen om
meer inzicht te verkrijgen in de chemische samenstelling der verbouwde voedergewassen en van het hieruit gewonnen Wintervoer (kuil
en hooi). De gegevens over versehe en ingekuilde stoppëlknollen
werden besproken in een artikel in het Correspondeïitieblad van Dec.
'41. In het bijzonder is van belang de verhouding tusschen het ruw
eiwit en het met pepsine verteerbaar eiwit en bij inkuilen bovendien
het verband met de pH.
e. E n q u ê t e . Door middel van een enquête werden gegevens
verkregen omtrent het aantal planten per ha van voederbieten dat er
omstreeks midden Juli in de verschillende streken van Nederland werd
aangetroffen.
Besprekingen en excursies
Bij de bezoeken aan proefboerderijen en in het ressort van "©enige
landbouwconsulenten moet in het bijzonder worden genoemd de bezichtiging van den voederbouw in den stoppel in Limburg, welke.een
veel meer gevarieerd beeld vertoont dan in de andere provineiën.
Met de Ned. Akkerbouw Centrale werden'verschillende besprekingen gevoerd over regelingen der zaadteelt van voederbieten en groenvoedergewassen en over het rassenonderzoek, dat hiermede gepaard
zal gaan.
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Publicaties
In het Correspondentieblad van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst :
De berekening van het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit en de
zetmeelwaarde bij stoppelknollen, door Ir. J. WIND.
Veldproeven met stoppelknollen 1940, door Ir. H. H. SMEENK.
Zindelijk trekken en verzamelen van stoppelknollen, door Ir. H.
H. SMEENK.

In verschillende landbouwbladen :
Welke standruimte dient er aan voederbieten te worden gegeven?
door Ir. J. WIND.
De economische beteekenis van de teelt van voederbieten, door Ir.
J. WIND.

De voornaamste thans in aanmerking komende stoppelgewassen,
door Ir. H. H. SMEENK. .
* I I I . AFDEELING VLASTEELT EN VLASBEWERKING
Onderzoek
1. De .Teelt
o. VI'as. Het rassenonderzoek werd voortgezet. De algemeen
verbreide practijkrassen zijn momenteel onderzocht en hun eigenschappen vastgelegd. Dank zij het vezelonderzoek is een meer gefundeerde
rassenbeschrijving gereed gekomen, terwijl het onderzoek zich nu meer
kan richten op de nieuwe selecties van binnen- en buitenlandsche
kweekers. Aangezien het aantal nieuwe rassen, dat voor onderzoek in
aanmerking komt, groot is, zal het rassenonderzoek omvangrijk blijven
ondanks het min of meer afsluiten van het onderzoek der practijkrassen,
die thans de Nederlandsche vlasteelt beheerschen (Concurrent, Blenda,
Blauwe Ster, Hercules). Het zijn vooral de Iersche rassen, de nieuwe
Duitsche kweekproducten, enkele Oostzeevlassen (vooral Linkopis) en
de nieuwe selecties van Prof. Dr. DORST en van P . J. HÏJLKEMA, die
aandacht vragen.
De cultuurproeven zijn vooral gericht op de hoeveelheid zaaizaad
en den zaaitijd. Beide vraagstukken worden in samenhang met het
rassenprobleem bestudeerd; ook wordt de stikstofvoeding er in betrokken. Met name de standdichtheid is nu reeds gedurende enkele jaren
onderzocht, zoowel op de practijkperceelen als op proefvelden. De
uitwerking naar de zijde van het rassenprobleem en den zaaitijd is
eerst voor kort aangevangen. Het onderzoek is nog geheel in opbouw.
Het onderzoek naar den juisten oogsttijd werd voor het vierde jaar
voortgezet en wordt momenteel uitgewerkt. Indien mogelijk zal het
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thans worden beëindigd, eventueel na nog op enkele ondergeschikte
punten te zijn aangevuld.
Het onderzoek van de kwade koppen is eveneens grootendeels
beëindigd. In 1941 werden alleen enkele nieuwe bestrijdingsmiddelen
beproefd, die de derris en nicotine zouden kunnen vervangen. De
meeste dezer middelen bleken onvoldoende werkzaam en bovendien
te duur te zijn.
Eenvoudige proeven op het gebied van de onkruidbestrijding werden
genomen. Dit probleem komt meer naar voren, nu de Betuwe zich
meer op de vlaseultuur toelegt, terwijl bovendien de chemische bestrijding van belang is, waar in een zoo dicht gezaaid gewas de
mechanische bestrijding moeilijk en kostbaar is.
De bemestingsvraagstukken werden ook dit jaar nog op den achtergrond gehouden. Alleen de invloed van stikstof en kali op de vezelkwaliteit werd weer nagegaan, maar ook nu nog slechts als eerste
oriëntatie.
Het onderzoek in nieuwe teeltgebiedert werd uitgebouwd. Behalve
oriënteerend op de lichte gronden van den Geldersehen Achterhoek,
in de Veenkoloniën en voorts in Limburg, werd het werk vooral op
de zware en zeer zware gronden uitgebreid, o.a. in Oostelijk-Groningen
en in de Betuwe. Het betreft hier vooral rassen-, zaaidiehtheids- en
stikstofproeven.
Het zaaizaadvermeerderingsbedz-ijf van den heer M. WIEBSEMA te
Spijk (Gr.) heeft in 1941 aan de verwachtingen beantwoord. Voldoende
zaaizaad voor de interprovinciale proefvelden van gelijke herkomst,
kiemkracht en zuiverheid zal nu vroegtijdig ter beschikking zijn voor het
rassenonderzoek in 1942.
De kweekersarbeid werd gesteund door onderzoek van nieuwe selecties, vezelbepalingen e.d. De onderzoekingen aangaande roest en brand
worden voortgezet. Aan het vraagstuk van de herkomst van zaaizaad
en de zaaizaadverwisseling wordt voorloopig slechts oriënteerende aandacht besteed.
b. H e n n e p . De hennepcultuur was in 1941 meer dan 100 ha
groot en werd gevonden in Zuidelijk Utrecht en Westelijk en Oostelijk
Noord-Brabant. De hoeveelheid zaaizaad, de wijze van zaaien, de
zaaitijd, de stikstofbemesting en de oogstbehandeling werden bestudeerd
door praetijk-enquêtes en op proefvelden. Vele gegevens werden vastgelegd en zullen van nut kunnen zijn voor de hennepteelt in 1948.
2. B e w e r k i n g
Voor een aantal nieuwe projecten werden rootwater onderzoekingen
verricht en adviezen uitgebracht bij de plaatsing en de installatie.
De uitbreiding van de vlasbewerking gaat in snel tempo. De capaciteit der Nederlandsche vlasindustrie is van 3500 ha in 1933 thans
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gestegen tot 15 000 ha. Een reeks van uitbreidingen, moderniseeringen
en herinstallaties in oude fabrieken, alsmede het oprichten van enkele
nieuwe heeft bemoeiingen op technisch en economisch terrein ten
gevolge. De Nederlandsche vlasindustrie kan momenteel. een inlandschen vlasoogst van gemiddelde grootte zelf verwerken. Deze ontplooiing trekt ook de aandacht van uitvinders, van research-bureau's en van
kapitaalkrachtige personen en combinaties. Vele nieuwe machines,
verbeterde productie-methoden en uitvindingen op het gebied van de
vezelontsluiting werden onderzocht of zijn momenteel in •studie. Ook
het kunstmatig drogen van geroot vlas werd nader bestudeerd.
De zuivering van het afvalwater zal in 1942 zoo mogelijk een stap
voorwaarts worden gebracht door de installatie van' een proefbedrijf
annex een roterij in het Z . W . des lands.
Het probleem van de afval- en bijproducten, o.a. het tot waarde
brengen van de scheeven, is aan de orde gesteld.
3. Het Vezellaboratorium werkte voor het monsteronderzoek, voor
de keuringen van vlaslint en vlasafvallen- en voor de technische expertise.
Een beeld van den omvang en de uitbreiding van het werk geeft
de volgende tabel.
Onderzochte

vlasmonsters

gedurende 1941

Vanoogst Vanoogst Vanoogst Totaal in
1940
1941
1941
Landbouwkundig onderzoek
Proefvelden
Eassenproeven
Bern stingsproeven . . . .
Pluktydenproeven
. . . .
Zaaitydenproeven. . . . .
Zaaizaadhoeveelhedenproeven
Tripsproeven
Overige proeven
Kweekerswerk
Practykmonsters . '
Contrôle onderzoek. . . . . .
Enquêtes
Industrieels proeven
Standaardisatie
Arbitrage
Hennep

470

107
96
113

410
UI
49

23
7
124

208

14
80
44
26
42
2

85
153

1088
232
225
166
3
49
134
279

17
32

8
27

12

27
1
107
7
16

862

1399

107

502

635

17
136

De bepaling van het zaad, het kaf, het repelverlies, het baard en
de indeeling van de harrels in een vijftal kwaliteitsklassen geschiedt
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thans te Wageningen. Het laboratorium te Orvelte is hierdoor ontlast
van dit werk en nu uitsluitend werkzaam voor de analyses, de keuringen, de expertise en de hertaxaties.
Ordeningsmaatregelen
De officieele standaardisatie werd weer geheel door de afdeeling
verricht, zoowel van stroovlas &h van de vezelproducten. Het in 1940
verrichte werk heeft een jaar van practijk achter den rug en bleek
in groote lijnen te voldoen. Voortdurend contact met de Nederlandsche
Akkerbouw Centrale, het Eijkstextielbureau en het Buvlaslint wordt
onderhouden ten dienste van het stelsel van vaste prijzen en gestandaardiseerde merken. Het vezellaboratorium is voor al deze bemoeiingen
van zeer groote beteekenis.
Ook de hertaxaties.van stroovlas zijn thans mede aan de afdeeling
opgedragen.
Onderwijs
Het onderwijs in de vlasbewerking is te verdeelen in de opleiding
,van landarbeiders en die van jonge menschen voor de vlasnijverheid.
Tot het eerste gedeelte behooren de vlastrek- en vlasrepelcursussen,
tot het laatste de zwingelcursussen en de Beroepsschool te Standdaarbuiten. Het dagelijksch ambtelijk toezicht berust bij den gewestelijken
Rijkslandbouwconsulent; de begrooting, de inrichting en het leerplan
worden in overleg met het hoofd der afdeeling vastgesteld, die ook
de instructie verzorgt en de leerkrachten adviseert.
In het afgeloopen jaar werden 2*2repelcursussen gehouden met 318
leerlingen in Groningen, Friesland, de Wieringermeer en de Haarlemmermeer. In Groningen en Friesland werden 22 vtasplokeursussen
gehouden met 426 deelnemers, Voorlichting op de bedrijven en aan
koppels werd gegeven door 19 voorwerkers en ongeveer liOO arbeiders.
Dit werk ten dienste van de vakbekwaamheid der landarbeiders breidt
zich gestadig uit, niet alleen in aantal cursussen en cursisten, maar
ook wordt een steeds grooter gedeelte van. vlastelend Nederland er in
betrokken. Een algemeen verslag over de periode 1938 t/m 1940 werd
uitgebracht, terwijl de studie der arbeidsmethoden zelve wordt voortgezet. Hierdoor zijn reeds Handleidingen voor het Oogsten eo Bepelen
van vlas verschenen, die kennelijk in een behoefte voorzien.
Voor de industrie werden 5 zwingelcursussen gehouden in Westelijk
Noord-Brabant en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen met 53 leerlingen.
De Beroepsschool voor Vlasbewerkers te Standdaarbuiten ontwikkelt
zich op bevredigende wijze. Br werden 17 nieuwe leerlingen aangenomen, w.o. 4 uit andere provincies, waarmede de school meer dan
bezet is (per cursusjaar zijn er gemiddeld 15 leerlmgen-plaatsen beschikbaar). Aan de school werden voorts korte cursussen gegeven in het
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roten om rootbazen op te leiden en in het weidewerk. De invloed van
de school is reeds nu duidelijk te bemerken in een algemeene verbetering van het werk der arbeiders en vlassers. Het onderwijs aan de
school is uitgebreid met lessen in landbouwkunde en rekenen en.
Nederlandsche taal.
De plannen voor de tweede vlassersschool te Koewacht—St. Janssteen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen verkeeren in vergevorderd
stadium van voorbereiding.
Verbetering der techniek
Vergelijkend onderzoek der werktuigen en machines dient hand
in hand te gaan met de studie der arbeidsmethoden en het opvoeren
der vakbekwaamheid van landarbeiders en vlassers. Er wordt intensief
gestreefd naar het verbreiden van goede repelbanken en ezels, teneinde
goed bevonden typen algemeen ingang te doen vinden.
De studie van de Vlaamsche methode van plukken alsmede die
van de.vlastrekmachines is thans aangevangen.
Organisatorische bemoeiingen
Het werk van de Vlas-Studie-Commissie is in zooverre voltooid,
dat aàn de voornaamste opdracht : ,,hoe dient de organisatie van het
onderzoek en de voorlichting van de vlasteelt en de vlasbewerking in
de toekomst definitief te worden geregeld", thans kan worden voldaan.
De Stichting „Nederlandsche Vlasteelt en Vlasbewerking" is voorbereid en wacht op verwezenlijking, zoodra de algemeene organisatorische problemen, die thans hier te lande aan de orde zijn, zijn
opgelost.
Een „Instituut voor Inlandsche Vezelgewassen' is een essentieel
onderdeel van het geheel. Ook hiervoor zijn de voorloopige plannen
thans gereed gemaakt en uitgewerkt.
In 1941 is een Landelijke Vlascommissie ingesteld om het geheele
cursuswerk aan landarbeiders te behartigen en •uniformiteit in opzet
en arbeidsmethode zooveel mogelijk te bevorderen.
Contact met diverse instanties
Er wordt gestreefd naar een uitgebreide samenwerking naar verschillende zijden.
Voor de vraagstukken van ordening, export, verwerking en bestemming van den oogst van vlas en hennep bestaat er' een gecoördineerde taakverdeeling tusschen het Rijkstextielbureau, de Nederlandsche
Akkerbouw Centrale, het Buvlaslint en de afdeeling, alsmede met
andere qffieieele en semi-officieele instanties. Ook met de in wording
zijnde onderbedrijfsorganisaties is het contact gelegd.
Voor de technische vraagstukken wordt met het Textielfonds 1931,
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met de Technische Organisatie van de T.N.O., met hét Rijksinstituut
voor Zuivering van Afvalwater, met het Centraal Instituut voor Industrialisatie, met lersehillende Economisch-Technologische Organisaties,
enz. voeling gehouden.
Met enkele buitenlandsche instanties, als de Bastfasergruppe in
Berlijn en het Algemeen Belgisch Vlasbazenverbond in Kortrijk wordt'
geregeld van gedachten gewisseld.
In Mei van dit jaar werd een studiereis naar België ondernomen.
Publicaties
In de serie van den Landbouwvoorlichtingsdienst verschenen:
No. 18 „Thrips in vlas en hare bestrijding", door Ir. L. J . A. DE
JONGE en Ir. A, C. LEENDEBTZ e n ^ o . 20 „Vl&steelt en Vlasbewerking
in Nederland", door Ir. L. J. A. DE JONGE.
Voorts werd uitgegeven de „Handleiding voor het oogsten van
vlas", waarvan de eerste druk (2000 ex.) direct in de practijk werd
geplaatst. De „Handleiding voor het repelen van vlas" verscheen in
derden druk (3e duizendtal).
In de landbouwpers werden geplaatst artikelen over kwade koppen
in vlas, een handleiding voor de teelt van vlas op de normale vlasgronden en op de lichte gronden, een handleiding voor de hennepcultuur, aanwijzingen inzake het oogsten van vlas, over rootmethoden,
over de chemische vezelontsluiting, over de vlasfabriek en het.vezellaboratorium te Orvelte, over de beteekenis van de inlandsche vezels
voor landbouw en nijverheid, enz.
IV. AFDEELING NIEUWE GEWASSEN
Onderzoek
De weersomstandigheden in 1941 waren ongunstig voor de ontwikkeling van vele gewassen en mais en soja maakten daarop geen uitzondering.
In de geheele periode der eerste vijf maanden en in de maand Mei
in het bijzonder, bleef de temperatuur ver beneden het normale. Dientengevolge was de grond veelal te koud voor een vlotte kieming en
opkomst van de mais. Hoewel soja hiervan in mindere mate te lijden
had dan mais, werden beide gewassen in hun eerste ontwikkeling
geremd door laat optredende strenge nachtvorsten. In Juni veranderde
het weer. Ben langdurige periode van hitte en droogte brak aan, waardoor het gewas aanvankelijk een deel van den achterstand inhaalde.
Qp den duur begon de mais echter aan watergebrek te lijden, niettegenstaande dit gewas overigens goed tegen droogte bestand is. Naar
het uiterlijk te oordeelen scheen de soja minder nadeelig op deze moeilijkheden te reageeren. De tamelijk lage opbrengsten doen vermoeden,
dat het gebrek aan water toch ook bij dit gewas de productie benadeeld

22

heeft. De kille vochtige nazomer was tenslotte weinig geschikt, om
de toegebrachte schade eenigermate te herstellen. Integendeel hadden
koude en vocht in veel gevallen nog een slechten invload op de kwaliteit
van den oogst.
Een tweede opmerking over de uitwendige omstandigheden geldt
het in buitengewone mate optreden van schadelijke vogels, vooral
tijdens de opkomst van het gewas. In voorgaande jaren werd nooit
ernstige schade door vogels aan soja toegebracht, doch in 1941 werden
twee proefvelden door wilde duiven vernield. In weerwil van het gebruik van alle, in vorige jaren met succes toegepaste bestrijdingsmiddelen, werden in 1941 de maisproefvelden ernstig beschadigd door
het abnormaal veel voorkomen van kraaien, eksters, Vlaamsche gaaien,
duiven en andere vogels. Vele klachten uit verschillende streken afkomstig wezen er op, dat in dit opzicht van een uitzonderingstoestand
gesproken moet worden, welke wellicht een gevolg is van onvoldoende
gelegenheid tot schieten op schadelijk gevogelte.
1. M a i s
A. Mais als graangewas
a. R a s p e n o n d e r z o e k . De interprovinciale serie bestond uit
de rassen, die het meest op den voorgrond treden. Deze vormen een
groep van typen, die het vroegst rijpen, bestaande uit de rassen Pfarrkirchner en Chiemgauer, afkomstig uit Duitschland en de Nederlandsche rassen Baanbreker, Diekhuis'vroege en Vroege gele ronde C.B.,
welke met de eerste nauw verwant zijn. De voorloopige indruk is, dat
de Nederlandsche rassen zich wel kunnen handhaven. Op een proefveld van het Instituut werd naast deze rassen een dertiental andere
bestudeerd. De in het begin genoemde omstandigheden maakten deze
proef ongeschikt voor het leveren van betrouwbare quantitatieve gegevens.
b. C u l t u u r o n d e r z o e k . De volgende interprovinciale cultuurproeven werden genomen met het ras Baanbreker : een stikstofbemestingsproef met vier hoeveelheden, een zaaitijdenproef met vier zaaitijden en, speciaal voor proefboerderijen, een proef, welke bestond
uit een combinatie van de twee eerstgenoemde. Desgewenscht konden
bij de laatste proef nog één of twee rassen betrokken worden. De resultaten van deze proeven zijn nog onvolledig bekend.
Het Centraal Instituut nam de volgende proeven, welke ten deele
in voorgaande jaren waren begonnen. Het vruchtwisselingsproefveld
in De Steeg werd voortgezet. Mais en andere granen hadden veel te
lijden van het slechte weer, de aardappels gaven een behoorlijke opbrengst. In 1940 was nabij Ede een proefveld aangelegd, dat bestond
uit tien strooken met wintervaste groenvoederdewassen. Deze »ewassen
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doorstonden den winter goed, maar ontwikkelden zich in 1941 onvoldoende door de koude van het voorjaar. Na den oogst werden voederbieten, aardappels, korrelmais en snijmais verbouwd. Daar het groenvoeder de voehtreserves uit den grond verbruikt had, welk verlies niet
weer aangevuld werd, mislukten de voederbieten, gaven mais en snijmais een halven oogst, terwijl de aardappels, hoewel onvoldoende in
opbrengst, zich nog het beste hielden. De invloed van de verschillende
voorgewassen teekende zich scherp af, hetgeen de proef zeer leerzaam
maakte.
Een standruimte-stikstofproefveld nabij Ede slaagde niet voldoende,
om bestudeering van het standruimtevraagstuk mogelijk te maken.
Een grondbewerkingsproefveld te De Steeg gaf geen duidelijke
resultaten te zien.
Het vraagstuk van de combinatieteelt van mais met andere gewassen
werd wat uitgebreider bestudeerd dan in het vorige jaar. Beeds toen
was de concurrentiestrijd ten aanzien van stikstof en licht opgevallen,
b.v.tusschen mais en aardappelen. Nu deze strijd ook nog de vochtvoorziening betrof, werden de verschillen veel grooter, hetgeen de
proef onvergelijkbaar met normale omstandigheden maakte.
c. G e b r u i k v a n h e t m a i s s t r o o . Over het algemeen blijkt
men in de practijk niet te weten, hoe het meeste profijt getrokken
kan worden van het maisstroo. Dikwijls ploegt men het onder, maar
deze werkwijze is onrationeel, omdat het maisstroo tot een grootere
waarde kan worden gebracht door het als veevoeder te gebruiken, dan
door het als organische bemesting aan te wenden. Bij kleine hoeveelheden kan het voederen direct van het veld geschieden. Is de hoeveelheid maisstroo groot, dan moet conserveering worden toegepast om
bederf te voorkomen. Het drogen der dikke sappige stengels is zoo
laat in het seizoen onmogelijk, waardoor dus? ensileeren de eenige uitkomst biedt. In Duitschland is dit reeds goed beproefd, maar in
Nederland durven de maisverbouwers het meestal niet aan. Daarom
werd een tweetal proefsilöJs gevuld, de eene met maisstroohaksel,
goed bevochtigd met 35 1 water per 100 kg stroo, de andere met een
mengsel van één deel maisstroohaksel met twee deelen stoppelküollen.
De silage slaagde goed en het verkregen voeder maakte een uitstekenden
indruk. Analyses moeten nog verdere opheldering geven omtrent het
gehalte aan voedende bestanddeelen en de verliezen die optreden.
d. C a r o t i n e in m a i s . De resultaten van het onderzoek naar
deze stof, waarvoor de afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal
Instituut zoo welwillend was de analyses .te verrichten, gaven nog
geen duidelijk beeld in 1940—1941. Daarom werd het onderzoek tijdens
het bewaarseizoen van de mais in 1941—1942 voortgezet, waarvoor
genoemd Instituut wederom zijn medewerking verleende.
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B. Mais als groenvoedergewas
Voor dit gewas, de snijmais, zijn de voornaamste problemen de
standruimte en de oogsttijd. Daaom werd nabij Harskamp een proefveld aangelegd, waarop deze vragen bestudeerd zouden worden. Tengevolge van het optreden van kraaien, werd de stand te hol voor de
bestudeering van de standruimte, zoodat slechts eenige gegevens betreffende den oogsttijd verzameld konden worden.
- 2. Soja
a. E a s s e n o n d e r z o e k .
Dr. L. KOCH te Zeist zette zijn
kweekerswerk voort. De in vorige jaren verrichte arbeid begint nu
vruchten af te werpen. Het ras Weka, dat nog ver van volmaakt~
bleek, maar dat gelegenheid tot cultuuronderzoek bood en biedt, zal
waarschijnlijk mettertijd door een beter ras vervangen kunnen worden.
Bij de uitmetideling van verkregen bastaarden bleken zeer veelbelovende typen te ontstaan met betrekking tot vroegrijpheid en zaadeigenschappen. De verdere selectie in dit materiaal is voor 1942 gedecentraliseerd om het werk te bespoedigen en het risico te verkleinen.
Het maken van nieuwe kruisingen had regelmatig voortgang.
Hoewel de sojaplanten door de droogte veelal klein van stuk bleven,
vergoedden de rijke bloei en goede vruchtzetting veel. De natte nazomer
was ongunstig voor de kwaliteit van het zaad.
Aangezien in de twee voorafgaande jaren geen Duitsche rassen beproefd werden, voerde op ons verzoek het Instituut voor Plantenveredeling een viertal hiervan in, welke onderling en met Weka werden
vergeleken. De indruk werd verkregen, dat deze rassen voor ons land
toch minder geschikt zijn, terwijl het materiaal, evenals bij vroegere
beproevingen, besmet bleek met ziekten, welke Dr. KOCH uit zijn
selecties heeft kunnen weren.
J). C u l t u u r o n d e r z o e k . Het belangrijkste vraagstuk bij de
sojateelt bleek de standruimte te zijn. Voor de bestudeering hiervan
werd een drietal proefvelden aangelegd in de omgeving resp. van
Lunteren, Planken Wambuis en de Steeg. Het eerstgenoemde proefveld viel, met een ernaast gelegen zaaitijdproef, ten offer aan de vraatzucht van boschduiven. De beide andere proeven slaagden. Duidelijk
bleek, dat de keuze van de standruimte afhankelijk moet zijn van de
grondsoort, de vochtvoorziening en de bemesting.
Een proefveld, eveneens gelegen bij Planken Wambuis, waarop
verschillende entmethoden werden vergeleken met eenige stikstofgiften,
slaagde goed. Herhaling hiervan is gewenscht ter verkrijging van meer
gegevens.
c. Aan belangstellenden in de sojaeultuur werd een kleine hoeveelheid zaad van het ras Weka ter beproeving gegeven, vergezeld van

