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-1Het congreswerd dit jaarvanNederlandsezijde
geheelofgedeeltelijkbijgewoond door
Ir.H.J.C.Derksen,Dr.W.B.Deijs,Drs.A.J.de
Groot,Mej.Ir. C L . Harberts,E.E.v.Koetsveld;,
Dr.P.K.Peerlkamp,Dr.J.Th.L.B.Rameauen
Ir.P.H.B.Vermeulen (Dr.Deijswoondehetcongresbijtotzaterdagmorgen+_12uur,Mej.Harberts
woondehet congresgeheelbij).Alsanderebuitenlandse deelnemerswareneronderzoekersuitDenemarken,Luxemburg enOostenrijk.Voor zoverbekend,
warenerdit jaar geen vertegenwoordigersuit
Prankrijk,Zweden enZwitserland aanwezig,hetgeen.
andere jarenwel steedshetgevalwas.
Dinsdag11 september,Besprechung derinternationalen
Puttermittel-Enqueteuntersuchungen
Voorzittervandezevergaderingwas
Dr.Rameau,terwijlMej.Harbertsals secretaresse
fungeerde.Erwaren19deelnemers,die12institutenvertegenwoordigden.Twintig instituten
haddenaanhetonderzoekdeelgenomen;erhebben
zichnog 2-andereinstituten,-waarvaneenin
Prankrijk,aangemeldvoordeelname.
Dit jaarwaren 2monstersgrasmeelaande
diverseinstitutengezonden,waarvannietalleen
demacrosamenstelling werdbepaald,dochookde
gehaltenaansporenelementen.Ondanks detoepassingvanverschillendeanalysemethoden,bleken
degevondenwaardenvoorruweiwit,verteerbaar
ruweiwit,ruwe celstof,as,zand endemacro~
elementen (Na,K, Ca,Mg,P, Cl enS)beter
overeentestemmendanvorige jaren.Degehalten
aansporenelementen,inhetbijzonder CuenCo,
blekenonderlingveel slechter tekloppen.Ditmoet
wordentoegeschrevenaaneendoorverschillende
laboratoriageconstateerde zeersterkeverontreinigingvanhetmonstermetijzer,waardoorde
beidemonsters eigenlijkvolkomenongeschiktwaren
voordenormalebepalingvansporenelementen.Het
bleek,datoverhet algemeendebepalingenvanMn
enBminder doorPewerdengestoord.De enkele zeer
afwijkende opgavenvoorhetgehalteaanNO,moeten

_2onzesinziensworden toegeschrevenaanminder
juisteanalysemethoden.
Ir.Vermeulen (Oosterbeek)hadaandehandvan
debinnengekomen cijferseenfoutenanalysegemaakt.
Defoutbijdeanalysen,nodigvoordeberekening
vandevoederwaarde enbijdemacro-mineralerianalyse
lagredelijk;inhetalgemeen zijnhierbij geen. grotefoutengemaakt.Daarentegengavennaast dereeds
vermelde sporenelementencijfersookdegevonden
caroteengehalteneenongunstigbeeld.
Erwerdovereengekomen,dathet Centraal
InstituutvoorLandbouwkundig Onderzoek teWageningeninsamenwerkingmethetBedrijfslaboratorium
teOosterbeek,zaltrachtenin1957monstersvoor
deuitwisselinggereed temaken,die zichbeter
lenenvoorhetbeoogde onderzoek,ookwatbetreft
de sporenelementen.
Er ontsponzicheenuitvoerigediscussie over
debepalingvandoorpepsine-HClverteerbaarruw
eiwit.Daarbij stondenverschillende beschouwingen
overdeactiviteitvandegebruikte pepsine inhet
middelpuntvandebelangstelling.Eenenander
heefthier telandeookreedsdeaandachtvande
WerkgroepIIvoorRuwvoederonderzoekenvande
WerkgroepGewasonderzoekvandeLandelijkeAdviescommissie voorGrond-enGewasonderzoek.
j/oensdag12september,Gemeinsame SitzungderFachgruppenTierernährungundFuttermitteluntersuchung
Dr.Tiews-Münchens "NeuereUntersuchungenüber
VitaminA"
Bijvoederproevenmet kippenbleek,datdoor
detoevoegingvananti-oxydantenaanhetvoerhet
vitamine-A-gehalte vandeleverhogerwerd.Dit
komtvooralindezomer totuiting.Olijfolie en
bepaaldeanti-oxydantenblekenstabiliserend te
werkenophetvitamine-A-gehalte vanhetvoedsel.
Anti-oxydantenverminderenniet devitamine-Abehoeftevandieren,dochzijnalleenvanbetekenisvoorhet stabiliserenvanhetvitamine-A
inhetvoer.

-3Dr.Kaufmann-Kiels"ÜberdieungesättigtenFettsäureninOlsaatrückständen"
Sprekerdeeldeietsmede overeenspectraalchemiscliebepalingvanlinol-enlinoleenzuur.Voorts
werdaandachtgeschonkenaandepapierchromâtografischebepalingvanlagerevetzureninperskoeken
enandere oliebevattendevoedermiddelen.Bepaald
werdeno.a. capryl-,caprine-enlaurinezuur.
Bijvoederproeven.blekenlagerevetzuren
inhetvoereenstijgingvanhetvetgehaltevande
melkteveroorzaken.Hetvetgehaltewerdverlaagd
dooronverzadigdevetzuren,terwijlde consistentie
vanhetmelkvetwekerwerd.
Dr.Papendick-Donaueschingen;."Verhältnisvon
Heuqualität zumHeuertrag"
Dezevoordrachtwerdingelast,daarenkele
andere sprekersverhinderdblekentezijn.
Hetverband tussenhooiopbrengstenvoederwaardevanhethooiwerd opverschillende werden
onderzocht.Sprekerkwam totde conclusie,dat
gewoonlijk eenlagere opbrengstmet eennaarverhoudinghogerevoederwaarde gepaard ging.Inhetalgemeenblekendedoor sprekervermelde cijferszijn
conclusies slechtsmatigteondersteunen.Inalle
gevallenwerd slechtsdeIe snedegrasonderzocht.
Bijdediscussiebleek,datmenhet-gewaagdachtte,
omuit deanalysesvanalleenmaar eenIe snedeconclusiestetrekkenoverhetverband tussenopbrengst
enkwaliteit.
Dr.Drepper-Münchens "BausteinanalysedesEiweisses"
Sprekerbestudeerde indeeersteplaatsdeinvloedvandebemestingopdeaminozuursamenstelling
vangras,klaver enonkruiden.Vergelekenwerden
devolgende objecten;'
1. sporenelementenbemesting
2.volledigebemesting• sporenelementen
3.Ie jaaronbemest,daarnastalmest.

- 4Deaminozurenwerdenpapierohromatografisch
kwantitatief"bepaald.Deaminozuursamenstellingbleek
bijdediversegewassennietafhankelijk tezijnvan
debemesting.Welwerdeninééngewassomsgrote
verschillengevonden,dieafhankelijkwarenvanhet
gro-eistadiumendemonstername (stengelofblad).
KruidenhebbensomshogeE.A.A.-indices.Grasen
klaververschillenslechtsweiniginE.A.A.-index.
Debiologischewaardigheid (verteringscoëfficiëntx
E.A.A.)isvoorgrassenmaximaal 0.75 x60=45.
Sprekeriswelvanmening,datnaastdekennis
vandeaminozuursamenstellingvanhet eiwitdierproevenabsoluut-noodzakelijk-zijnomeeninzicht
tekrijgenindekwaliteitvanhetvoer.
BijdediscussiemerkteProf.Nehringop,dat
menvoorzichtigmoet zijnmethetwoordkwaliteit.
Menleanmoeilijkallerleikwaliteitsfactorenmet
ééngetaltotuitdrukkingbrengen.
Dr.Hartfiel -Bonn; "Begünstigen grenzflächenaktive
StoffedieCalcifikationbzw.die'Wirkungdes
VitaminsD3?"
De calcificatie inhetdierlijklichaamwordt
.bepaalddoordefactorenCa,P,vitamineD3en
U.V.licht.De calcificatiewerdgemetendoor
T.m.T. (torsaal-metatorsaal)-waardente corrigeren
methetlichaamsgewicht.Verschillende grensvlakactievestoffen,o.a. "foryl-50",blekendeT.m.T.waardenteverminderenendewerkingvanvitamine
D 3"bebevorderen.Voortswerdgevonden,datde
werkingvan caroteenwerdgestimuleerd doorgrensvlakactieve stoffen.
Dr.Huss-Hohenheim; "NeueWege inderPuttermittelmiJtroskopie"
Ineenuitstekendevoordracht,geïllustreerd
door'talrijkebijzonder fraaielichtbeelden,
gafsprekereenoverzichtvanhetmicroscopische
onderzoekvanmengvoeders,zoalsditmomenteeluitgevoerd wordt.Nietalleenishetaantaltgonderzoeken

5monsters zeertoegenomen,dochookhetaantalbestanddelendatineenmengvoederaanwezigkanzijn
isveelgroter danvroeger (somswel 25verschillende"bestanddelen).Menvindtnaast elkaarinhet
gezichtsveld zowelvele karakteristieke alsvele
nietkarakteristiekebestanddelen.Menheeftuiteraardveelgeschooid personeelengoedeoptische
instrumentennodig.Volgens sprekerisseriewerk
onmogelijk enkanmenbeter eenmengvoederniet
onderzoeken danhet slechtsvluohtigtedoen.Men
werktmetgoedekunstmatigeverlichting ensteeds
met eenbinoculair.Menwerkt o.a.met eenstereomicroscoopvanZeiss,waarmeemeneengrotergezichtsveldheeft endeverontreinigingengemakkelijkerkanvinden.Menwerktnietmet gepoederde
preparaten,dochmethetmateriaalinoorspronkelijketoestand.Met destereomicroscoopkanmen
zelfs"Trockenbeizmittel"aantonen.Daarnaast
onderzoektmendevoedermiddelenookaltijdmet de
gewonemicroscoop enmet de polarisatiemicroscoop.
Onderzoekmet de fasencontrastmicrosoöopisnog
niet systematischuitgevoerd. De polarisatiemicroscoopwordtgebruiktvoorhetaantonenvan
dubbelbrekendeobjecten,?oalsbepaaldekristalvormen,zetmeelkorrels endeepidermisvanvel-e
cruciferen.Uitdevoordracht endelichtbeelden
bleekduidelijk,datdesprekerovereenenormeervaringopditgebiedmoetbeschikken.
Dr.Wenzel-Berlin: "DieBestimmungder organischen
Phosphorsäureverbindungen inPflanzen"
Deze sprekerbehandelde eenuitvoerige scheidin
enkwantitatieve bepalingvananorganisch-enorganischgebondenfosforindeplant.Daarbijwerdnog
onderscheidgemaakt tussenfosfatide-P,nucleoproteï
P enphytine-P.Uithetvolgende schemablijkt wel,
datdezeanalyseverrevaneenvoudigisenzekernie
inaanmerkingkomtbij serieonderzoek.
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- 7Bijonderzoekingenverrichtaanhaver,lupiner
ensojawerdgevonden,datdegehaltenaanfosfatide-Pennucleoproteïde-Pweinigafhankelijkwaren
vandeP-bemesting, terwijldegehaltenaan
phytine-P enanorganischeP sterkafhankelijkblekentezijnvandegenoemdebemesting.Bijhaveren
lupinendaaldehetgehalteaananorganischePbij
hetouderworden.Ookhet totaleP-gehalte daalde
gedurende degroeiperiode.Degehaltenaan
nucleoproteïde-P enfosfatide-Pblevenpraktisch
gelijk,terwijlhetgehalbeaanphytine-Peerst
lagerwordt endaarnaweertoeneemt.
Dr.Naumann-Bonn; "Norwegenfahrt indasHeringsfanggebiet""
Sprekergafeenweiniginteressantverslagvan
zijnreisdoorhetNoorseharingvangstgebied.De
daarbijvertoonde foto'swarenmerendeelsslecht
enonduidelijk,
SitzungderFachgruppe Qualitätsermittlung
Opdezebijeenkomst deedProf.Schuphan,
G-eisenheim,eengrootaantalkortemededelingen
overdeactiviteitvandevakgroepgedurendehet
afgelopenjaar.
1.DeinvloedvandeP-bemesting ophetgehalte
aanascorbinezuur ensuikersisinstudie
genomen.
2.Bijproevenmetgerstisgebleken,datbij
stijgendgehalteaanruweiwithetgehalteaan
phenylalanine toeneemt.Inhetalgemeenneemt
bij stijgendruw-eiwitgehaltehetgehalteaan
exogeneaminozurenafenvermindert dusde
biologischewaarde.Hetaleuron-eiwitheefteen
hogerebiologische waarde danhet endospermeiwit.IndeomgevingvanKielvondmenbij
toenemendeN-hemesting geen opbrengstverhoging,
dochweleenverlagingvandebiologische
waarde.Dezeresultatenwordeneldersniet steed;
bevestigd.
3.WatdeE.A.A.-indexbetreft,staathetaardappelrasVoranaande spitsmet eenwaardevan76.

4.Menheeftgevonden,datmetmengselsvanverschillendegewassen eeneiwitvoedingvaneenhogerewaardekanworden"bereikt-,danwanneermen
dezegewassenafzonderlijkverstrekt.Zobleekbij
proeven,datbv.70geiwituiteenenkelvoudig
gewasovereenkwammet50geiwituit eenmengsel,
5.G-eennadeligewerkingwerdgeconstateerd vanhoge
nitraatgehalteningroentenbijdevoedingvan
kinderen.
6.Vele spuitmiddelenblekeneennadelige invloedte
hebbenopdegehaltenaanexogeneaminozuren.
Metgroeistofbehandelde tomatenhaddeneennadeligeinvloed opdeontwikkelingvanratten,
merkbaar indetweedegeneratie.Ditwerdgeconstateerdbijdebeoordelingvandegroei,en
het onderzoekvanorganen;ertrad eenverhoogde
sterfteopbijjongedieren.
7.Groteverliezenaanascorbinezuur (tot50$)kunnen
optreden tijdenstransport enbewaring.
8.Menisthansbezig eennieuwevoedingstabel samen
te stellen,waarindegehaltenaanexogeneaminozurenendeE.A.A.-indices. wordenvermeld.
9.InG-eisenheimzijnklimaatkamersingebruikgenomen,
waarinplantenbijbepaalde temperatuur enlichtintensiteitwordengekweekt.
UitmededelingenvanProf.Schuphanvolgtwel,
dathet 2eInternationale congres"PflanzenqualitätNahrungsgrundlage",datvan24-27april1957inParijs zal'wordengehouden,inverschillende opzichten
zeerbelangrijkgeachtmoetworden.
Devolgende onderwerpen zullendaaro.a.aande
ordegesteldworden;
a.debiologischewaardevanplantaardige eiwitten
b.vormingenverdelingvanascorbinezuur inplanten
c.verdelingvanvitamine Binvoedingsplanten
d.vormingenverdelingvan caroteeninplanten
e.debiologischebetekenisvanpolyphenolen(o.a.
flavonolenenanthocyanen)
f.betekenisvanmineralebestanddelenindevoeding
g.betekenisvanmacro-enmicro-voedingsstoffen.

-9Prof,Dr.Columbus-Halles "BiologischeWertigkeit
derEiweissstoffeeinigerGrunfutte"rartenim
Verlaufe derVegetation"
Deverteringscoëfficiënt voorruweiwiten
ruwe celstofvanverschillendevoederniiddelen
varieertmet dediersoort (zieonderstaandetabel)s
verteringscoëfficiënt
ruw eiwit
ruwe celstof
herkauwers
66
50
varkens
92
32
konijnen
96
32
Bij'demeesteprodukten,o.a.rode klaveren
luzerne,wordtgedurendehetgroeistadiumde
optimaleverteerbaarheid vanhetruwe eiwiteerder
bereikt danhetoptimumaanzetmeelwaarde.
Eenuitzonderingvormt snijrogge,waarbijde
genoemdeoptimategelijkertijdoptreden.
Voordeduurvandepassagevandeonverteerba]
bestanddelenvanrode klaverdoorhet darmkanaal
vanvarkenswerd ongeveer 40uurgevonden.Voor
andere rjroduktenisdeze tijdsduur ietsanders.
Ookwerdenproevengenomenoverdeverhoging
vandebiologischewaardevanhet eiwitdoor
mengingvanluzernemetandere groenvoedermiddelen.
IndediscussielegdeProf.Nehring-Rostockhierop
nogmaalsdenadruk endeeldemede,datderésultatei
inRostockverkregen,goedovereenstemmenmetdie,
welkeProf.Columbusverkregenheeft.
Donderdag13 september
'sMorgenswerdentweefilmsvertoonds
1. "Inselschutz anOstfrieslandsKüste".Dezefilm
vande"PorschungsstellefürInsel-undKüstenschutz,Norderney"5 welkeingeleid werddoor
Dipl.Ing.Kramer,gafeenzeergoedbeeldvan
destrijd omhetbehoudvanhet eiland.
2. "DerLimburgerHof".DezeB.A..S.F.-film,ingeleid doorDr.Bommer,gafeenuitstekendbeeld
vandediversewerkzaamhedenopdez;eproefhoerderijteLudwigshafen envanhetonderzoekopde

-10laboratoriavandefabriek.
G emeinsameSitzungderFachgruppenBodenuntersuchung;
undDüngemi11eluntersuchung
Devoorzitter,Dr.Balles-Münster,deedinzijn
openingswoord enigekortemededelingen;
1.InDuitsland wordtnagegaan,©feenbemonsteringsdieptebijgrasland tot5cmbetervoldoetdan
tot10cm.
2.Delactaatmethode voordekalibepaling oplössgrondenlevertmoeilijkhedenop.Eristhans
zoveelmateriaalaanwezig,datvoor dezögronden
grenswaardenkunnenwordenvastgesteld.
3.Het onderzoekopsporenelementen ingrondachtte
spreker slechtsgewenst,wanneergebreksverschijnselenniet kunnenwordenverklaard opgrondvande
gehaltenaanmacro-elementen.
4.Deheetwaterextractiemethode (Berger-Truog)voorde
bepalingvanBingrondbleekgoed te correleren
metgebreksverschijnselen.HierbijwordtBmet
.dianthramidebepaald. VooralinBadenheefthet
B-probleem grotebelangstelling.
5.MangaanisvooraleenprobleemopdelichtegrondenbijhogepH-waarden.DepHiseenvoldoende
maatvoordemangaanhuishouding.Opgenoemde
grondenkanMn-gebrekoptredenbijpH>6.Vaak
wordt eenMn-bepalingoverbodiggeacht.
6.DekoperbepalingvolgensWesterhof (insalpeterzuurextractmet dithiocarbaminaat)gaat snelen
geeftresultatendiegoedovereenstemmenmetdie
verkregenvolgensdemicrobiologischemethode.
7.Erwordenveellagemagnesiumgehaltengevonden
ingrond,speciaalindelichteregronden.Mgbepalingeningrondbehorenmeeralgemeentewordenverricht.
Dr.Riehm -Augustenberg,gaf eengrootaantal cijfers
welkebetrekkinghebben ophetonderzoekvangrondmonsters,verricht inde jaren1936t/m1956.Daarbij
werden zowelvoorbouwlandalsvoorgraslandde
monstersverdeeld indriegroepen,nl.vangoed
verzorgde,matigverzorgde enslecht verzorgde
gronden.

-11Prof.Dr.Schachtschabel-Hannover; "Beziehungen
zwischenMagnesium-Mangelsymptomen anKartoffeln
und demMagnesiumgehaltdesBodens"
Spreker"behandeldehetMg-gebrek.bijbieten,
aardappelenenhaver.Mgbleekdeweerstandvan
aardappelen tegenPhytophiharateverhogen.Inde
omgevingvanHannover komtveelMg-gobrekbij
aardappelenvoor.128PercelenvertoondenMg-gebrek,
108niet.Verderbehandelde sprekerhetantagonisme
tussenkalium enmagnesium.Hoehoger deK-bemesting
is, destehogerisdeMg-behoefte.Hiermede ishet
optredenvanaardappelziekte goed inovereenstemming
HetMg-gehaltevan.zandgrondenmoet tenminste op
5mgper100gwordengebracht.Ookoplössgronden
inHohenrode enHannover treedtveelMg-gebrekop.
InHohenrodewasin50$vandegevallenhetMggehaltelager dan5,inHannover 37$.
o
Dr.Riehm-Augustenbergs "DieBorfrage imLuzernebau"
DeB-bepaling ingrondmetbehulpvandianthramideissterkvereenvoudigd.Luzernebleek.zeergevoelig tezijnvoorB-gebrek.DoorB-bemesting kan
dezaadopbrengst sterkstijgen,terwijldecarotinegehaltenmet.40$konden toenemen.BijB-gebrek trad
bijluzerneremmingvandebloei op,terwijlde
wortelgroeiverminderde.Ookwerdenafzonderlijke
delenvandeluzerneplant opBonderzocht.Bijniet
B-deficiënte plantenwerdgevondem
wortels15.3? onderste deelvande stengel10.5,
bovenste deelvande stengel19.0,blad 51.8
p.p.m.B.
BijluzernevanB-arme grondenvondmen:
resp.13«8,9.4S 10.3en12.7p.p.m.B.
WanneerhetB-gehalte vandegrond steegvan
0.14 totI.09 (heetwater extract)namhetBgehalte inhetblad toevan12.7tot58.3p.p.m.
Zolangdegrond armisaanB (lagerdan'0.33)»
stijgthetB-gehalte vandebladeren bengevolge
VanB-bemesting.BijB-rijkere grondenblijfthet
g-ehalteindebladerenvrijwel constant op55p.p.m.
DoorB-bemesting konin1955eenopbrengstverhoging
van 47.7$,in1956van12.1$wordenverkregen.Boven

-120.33 p.p.m.B indegrondgafB-bemesting geen
stijgingvandeopbrengst.
Dr.RiehmachttebijhetB-onderzoek deanalyse
vanhetbladbelangrijker dandievandegehele
plant.Alsbemestingwordtgegevens 20kgborax/ha.
Somsishetbetereerst10kgenlaternogeens10
kgte strooien.OokkanhetB-gehalte vanregenwater
vanbetekeniszijn.Daarmedekan50gB/jaar opeenha
terechtkomen.
Ldw.-RatDr.Bucher-Würzburgs "Zusammenhänge
zwischenheisswasser-azetatlöslichen Boranteilen
inBödenund ihreBeziehungen zuBormangelerscheimingen beiverschiedenenKulturen"
Sprekervergeleek deresultatenvanB-bepalingen
ingrondnaeenextractiemetacetaat enna extractie
metheetwater.Bijzandgronden geven beideextractiemethodengoedovereenkomende waarden.Bijzwaardere
grondengeeft deacetaatmethode hogereuitkomsten.Hoe
meerafslibbaredelendegrondheeft,hoehogerde
acetaatmethode uitvalt.Opzwaregrondenvarieertde
verhoudingvandegevondenv/aardenmet deacetaatmethodetotdiemet deheet-watermethodevan
1.76 s1tot 2.5 :.1.Met dezwaarte,vandegrond
neemt debindingvanB doordegrond dustoeen
aangezien sprekerdeervaringheeft,datdeplant
ditgebondenboriumnogwelleanbenutten,zalmet
sterkere extractiemiddelenmoetenwordengewerkt.
BijdediscussieweesDr.Riehm erop,datin
1955inWageningenisbesloten één extractiemethode
voorB toetepassen,ni. deheet-waterextractie.
Prof. Scharrermerkte op,datdeB-behoefte van
grond goedwordtweergegevenmet deheeb-waterextractie. Sprekervond overigensweleenbevestiging
vanderesultatenvanDr.Bücher.
Dr.Tepe&Dr.Leidenfrost -G-eisenheim:,"DiePraxis
desMessensderBodenleistungmitIonenaustauschern;
Vergleichzwischenkinetischenund statischenWerten"
Onder "Bodenleistung11verstaatde sprekerde
hoeveelheid ionen,diein24uurdoordegrondwordt
afgestaanaandeionenuitwisselaarsdieindegrond
gebrachtworden.Alsuitwisselaarwerdgebruikt een
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gedroogdevormgemengdwasmet eenanionenuitwisse3.aar(MNvanBayer).Eenpermeabelebuiswordtmet
ditmengselgevuld envervolgens 24uurineen
monstervan 250gramongezeefde enongedroogdegror
gebracht.Degrondistotdemaximale capaciteit
metwaterverzadigd.Na 24uurwordt deuitwisselaa
met 2nHNO uitgespoeld,waarnamendediverse
anionen enïcationenindeoplossingkanbepalen
(voordebepalingvannitraatwordt debuis
uitgewassenmetfosforzuur).
Menkandebuisookophetveldingraven,waar
bijdegrond eveneens totdemaximale capaciteit
metwaterverzadigdmoetzijn.
De opdezewijzeverkregen cijfersbeschouwde
de sprekeralsdekinetischewaarden,integenstelling totdeopdegebruikelijkewijzenverkregenstatischewaarden.Bijlichtegrondenblekende
kinetischewaardenhoger teliggendande statische
bijzwaardere gronden juistandersom.
Dr.Abrahamezik-Ludwigshafeni "Vergleichende
UntersuchungenverschiedenerMethoden fürdie
WasserbestimmunginDüngemitteln"
Sprekerbehandeldeverschillendemethoden
voordevochtbepaling enbesprakdevoor-en
nadelenvanelkdezer.De tweedirectemethoden
voor dewaterbepaling zijndeabsorptiemethode
(droogmiddel)endedestillatiemetxylol
(Aufhäusermethode).Voorgrote seriesisechter
eerstgenoemdemethode teomslachtig.Hetgevaar
bestaat,datbijdetoepassingvantehoge
temperaturenveel stoffenontledenofvervluchtigen
tijdensdebepaling. Somsreagerentv/eestoffenmet
elkaar,waarbijwaterontstaat.Invelegevallen
verdienthet devoorkeurbijdeAufhäusermethode
geenxylol,dochtoluoltegebruiken,daardit
eenlagerkookpuntheeft.Vooralletotnog.toe
onderzochtemeststoffenbleektoluolgeschiktte
zijn.
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calciumcarbide,waarbijhetaanwezigewateracetyleen
vormt,bleekeenvereenvoudigd apparaat indehandel
tezijn (RiedeldeHaen).Daarbijwordt opeenmanometerdedrukvanhetgevormdeacetyleenafgelezen.
Voortsbehandelde sprekerenigebijzonderheden
vandeKarlFischermethode,dieinhet algemeenwel
alsbekendverondersteldmogenworden.
Dooreenbenzol-destillatie volgensdeAufhäusermethode,gevolgd door eentitratiemethet
KarlFischerreagensinhetdestillaat,kunnen
duizendstenvanprocentenwaterwordenbepaald.
Tenslottewerd demetingvandediëlektriciteitsconstante terbepalingvanhetwatergehaltenog
besproken.Dezemethode isookgeschiktvoorpoedervormige stoffen,waarinhetvochtgehalte totop
honderdstenvanprocentenkanwordenbepaald.Elke
meststofvereist echter eenaparteijkcurve.
Dr.Dörr-Hohenheims "KomplexometrischeCaO-RestimmunginDüngekalken"
Sprekerbevalalsindicatorbijdecomplexometrische caleiumbepalingaanhetgebruikvan
"Metallphtaleïne"i.p.v.murexide.De titratiegeschiedtincuvettenvan100ml,deinhoudwordt
magnetischgeroerd.Menkandekleuromslagbij
kunstlichtwaarnemen,ofcolorimetrischvaststellen.Normaalisdeomslagvanrood naarkleurloos,somsblijft echter eenrestroodkleuringbestaan,
diedoortoevoegingvanalcoholverdwijnt.
Dr. Windorf-Oldenburgs "DieUntersuchungmagnesiahaltigerDüngekalkemittelsderKcmplexonmethode"
Bijgebruikvanmurexidealsindicatorisde
kleuromslagbeter tezienwanneer eenmengselvan
vastmurexide+keukenzout (2gmurexide+98g
NaCl)wordt toegevoegd.Aanbevolenwordttetitreren
ingroen,licht (groenebuis),althansnietin
direct zonlicht.Ingroenlicht isdeomslag
rose ^blauwgoed tezien.Sprekergafeenvoorschriftvoor debepalingvanCaOenMgOin
dolomietkalk.Dezemethodegeeft ookbijweiniggeroutineerd personeelgoedeuitkomsten.
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FörderungderBodenfruchtbarkeit
Dir.Nieschlag-Oldenburg; "Probleme derBodenfruchtbarkeit dernordv/estdeutschenLandschaftKüstenplan-Emslandhilfe"
TussenWeser enEemsisindeafgelopen100
jarenrond100.000haheidein cultuurgebracht.De
ontginningvertoontveelovereenkomstmet diein
Drente.Ditwerkgaat nogsteedsdoor.
Op soortgelijkegrondenwordtinNederland
voordeoptimale pH één eenheidlageraangehouden.
Opintensiefgevoerdebedrijven komengemakkelijk
verschijnselenvangebrekaan sporenelementenvoor.
Sprekerbrakeenlansvoor eenmeer intensiefonder
zoekopsporenelementen.Vooraliseenbeterinzich
indeopneembaarheid van sporenelementenuitde
grond,uitkunstmeststoffenenuit stalmestvan
belang.
Dir.Lampl-Münchens "Beitrage derAgrikulturchemie zurFörderungderGrünland-undBergbauernbetriebeBayerns"
Sprekermerkte kernachtigop:"WenndieWiesen
redenkönntenwürden sievorHunger eoensolaut
orüilenalssämtlicneSirenenderGrossstädte".
Zaterdag15 september,Gemeinsame Sitzungder
FachgruppenBodenkunde,Pflanzenernährungund
DüngungundLandwirtschaftlicheMikrobiologie
Prof.Dr.Schuphan-Geisenheims "Ionenantagonismus
undPflanzenqualitätunterbesondererBerücksichtigung der exogenenAminosäuren"
Deinvloedvanbemesting opdekwaliteitvan
worteltjes enspinaziewerdmetbehulpvanpotproevennagegaan.Dewortelbleek"betertereageren
opeenbemestingmet kalkdanhetblad.Voortswerdt
dehoogstegehaltenaanruweiwitgevondeninhet
net S0.bemeste object.De exogene aminozurenwerde*
microbiologischbepaald. Sprekergafeengrotereeks
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betekenisvan deaminozuren;"hijgafdevoorkeur
aandemicrobiologischemethode.
IndediscussiemerkteProf.Nehringop,dat
nognietuitgemaakt kanworden,welke debestemethodeisvoordebepalingvandeaminozuren (ni.de
microbiologischemethodeofdepapierchromatografische).Dithangt ervanaf,welke aminozuren
menwenst tebepalen.Defout bij_demicrobiologischemethodebedraagtmax.5^,bijde
papierchromatografie zeker lOfo. Verschillenwerden
gevonden,wanneermenhet eiwithydrolyseertuitsluitend
met^uur,dan wel eerstfermentatiefendaarnamet
zuur.Bijlaatstgenoemde gecombineerdemethode zijn
doorgaansdeverliezenaanaminozurengeringer.
Prof.Dr.Rauterberg-Berlins "DieBrauchbarkeit
verschiedener Salze zurBlattdüngungundihre
praktischeAnwendung"
Bespuitingen zijnverrichtbijpotproeven,
waarbijvoorkomenwerd,datdespuitvloeistofop
degrond terechtkwam.Alsuitvloeimiddolwerd
Hostapongebruikt.Bespuitingenwerden,behalve
met sporenelementen,vooraluitgevoerdmetde
elementenN,P..enK.Een opbrengstvermeerderende
werkingkonvaakduidelijkwordengeconstateerd.
Ureum-stikstofbleekbij.haver,voor,30-40^te
wordengebruiktvoor devormingvanruweiwit
indekorrel.Ookgafbladbemestingmet fosfaat
bijhavergoederesultaten.DeP kwamvoorhet
grootstegedeelteindekorrelterecht enniet
inhet stro.Bijhogegehaltenaanijzeroxyde
indegrond kandetoedieningvanfosfaatdoor
bladbespuitingzekervanbelangzijn.
Bijaardappelenwerdalleenresultaatgeconstateerdbijeenbladbe/uestingmetNinde
vormvanKNO-^ indevormvanureum, (NH.)9S0.,
HE,01,NH.NCK1enNaN0„niet.
4 ^ 4
f
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-17Prof.Dr.vonBoguslawski-Giessen; "ÜberBlattdüngungmitEinzelnährstoffenundVolldüngungbei
Hafer"
BijproevenmethaverwerdKbeterdoorhet
bladopgenomendanNenP.NH.NO,enureumvertoonde
weinigverschil.DeopnamevanK^uitKCl enK„SO.
isbijhaverwatverschillend (verschilinanionön).
DeopnamevanNisbeter,wanneertevensmetK enP
wordtbespoten,terwijlKhetbestwordtopgenomen,
wanneerhetbladnietmetPwordtbehandeld.Spreker
gafeenuitvoerigebeschrijvingvandegebruikte
apparaatjes endetoegepastewerkwijzevooreenjuis
tedoseringvandevoedingsoplossingen.(bespuiting
vandegrondwerd voorkomen)/Debesteopname
geschiedt,wanneer devloeistofindruppelvormop
hetbladaanwezigisennietwanneerhetgehele
bladmet eenfilmvandevloeistofbedektis.Daarom
moetmenmet
het toevoegenvanuitvloeimiddelen
aandespuitvloeistofvoorzichtigheid betrachten.
Doorbladbemestingwordtdeopnamevanionen
viadewortelgeremd.Sprekerkwam tenslottetot
de conclusie,dat eenvervangingvandegrondbemestingdoorbladbernestingnietgeheelmogelijkis.
Vaaktreedtwelkwaliteitsverbeteringop.
Inpotproevenbleekbladbespuiting geen. invloed
tehebbenopdewortelvorming.
Priv.DozJfriLinser-Lin«: "Methode zurBestimmung
derMikrowasserkapazität"
De sprekerverstond onderdemicrowatercapaciteit dewatercapaciteitvangrondfracties
vanverschillende korrelgrootte.Hetdoelvanhet
onderzoekwas,deinvloedvan structuurverbeterende
middelenopdegrondfractiesna tegaan.Defouten
bijdezemethode zijnrelatiefklein,nl. kleiner
dan0.5$.Erwerd eenrechtlijnigverbandgevonden
tussenhethumusgehalte endewatercapaciteit.De
verschillende fractiesvaneenlössgrondwerden
onderzocht.
Hiernavolgdendrie sprekers,dieverslaguitbrachtenoverhunonderzoekingenbetreffendede
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Dr.Ulrich-Göttingen; "ZurAnwendungradioaktiver
StoffeinderAgrikulturchemie",
Dr,KLoke-Göttingen; "DüngeWirkungvonRohphosphateninGegenwartmarkierter,Startphosphorsäure"en
Dr.Behrens-Hannovers "BestimmungderradioaktivenPhosphorsäure inderlebendenPflanze".
Veelfundamentele problemenkwamenhierbijter
sprake.Ookwerdveelaandachtbesteed.aandetoegepastemethodenendedaarbijmogelijke foutenbronnen.VooralDr.Behrensgafeenuitvoerige
uiteenzettingover de.doorhemgebruikteapparatuur.Hetgeheelgafdeindruk,datin
Duitsland tegenwoordigbelangrijkwerkophetgebiedvandetoepassingvanisotopenwordtverricht.
Denieuwe Vuigroep"Isotopenforschung inder
Landwirtschaft"trachthetwerkvandeverschillende
onderzoekersopditgebied tecoördineren.
Dr.Weissenborn-Jork; "DieBemessungderStickstoffgabenimObsbbaumitHilfederBlattanalyse"
InDuitslandheeftmennog slechtseenkorte
ervaringmet debladanalyse.Debladanalyse kan
alwijzenopeenkomend tekortaaneenofander
element,nogvóórditaandeplant tezienis.
Deresultaten,welke zijnverkregen,komen
overeenmet diewelkeinonolandgevonden zijn.De
sprekernoemdeinditverbandhetwerkvanonze
landgenootVanStuivenberg.
BijdediscussiemerkteProf. Scheffer op,dat
hetbladvansuikerhietennietgeschikt isvoorde
uitvoeringvaneenbladanalyse.Bijeentekort
blijftnl. deverhoudingvandemineraleninhet
bladdezelfde,enwordt slechtseen kleinere
opbrengstverkregen.
Priv.Doz.Dr,Riehm-Augustenberg; "NeueUntersuchungenüberKobaltmangelerscheinungen im
Schwarzwald"
Opdehoeve,waaropmenvorige jarensteeds
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meer opgetreden,op één. experimenteelgevalna.
Dezeverbeteringisbereikt doorlietbijvoeren
vangeCobalteerdkopersulfaat.
InhetZwarteWoudverrichtmen eensystematise
cobaltonderzoek, omeeneventueellatent cobaltgebre
optesporen.Spreker stonduitvoerig stilbij.de
wijzewaaropdemonstersvandegesteentenworden
genomenenhoedezeverderwordenverwerkt.
Volgens sprekerishet Co-gehalte'inde grond
vaneengezondbedrijf ca.11p.p.m.,terwijldit
bijeenziekbedrijf slechts0.6 -1.0 p.p.m.
bedraagt.Meestalbevatlichtgraniet slechtsweinig
cobalt.
Prof.Dr.Winter -Köln; "AntibiotischeInhaltsetoffehöhererPflanzenundihreBedeutungfür
dasMikrobiologische GeschehenimBodensowie
fürdieGesundheitvonMenschundTier"
Ineenuitstekendevoordrachtgaf spreker
eenoverzichtvanzeerveelonderzoekingen,waarvan
inhetkorthetvolgendegezegd leanworden;
Veleplantensoorten zijnonderzocht,waarbij
bleek,datongeveer30$eenanti-biotischewerking
tenopzichtevanbepaaldemiero-organismenvertoont.
Erwerdeno.a.proevengedaanoverdeinvloed
vanbepaalde extractenopdewortelontwikkeling
vanplanten,Strostoppelswerdenmetkoudwater
geëxtraheerd endeverkregenextractenwerdentot
verschillende concentratiesverdund.Deinvloedop
dewortelontwikkelingbleekafhankelijkvande
concentratievanhet extract.Eeninalcoholoplosbare fractievandeextractenbleek eenremmende
werkingopdewortelontwikkeling tehebben.
Brengt mendezeextractenindegrond,dan
blijkt deremmingvandewortelontwikkelingversterktteworden.De tijd,gedurendev/elkedestoffenindegrondwerkzaamblijven,hangto.a.vande
temperatuur endevochtigheidaf.Ookderegenwormen
hebbeninvloed,Menheeftnl.gevonden,datdezede
werkzame stoffenkunneninactiveren,
.Behalveproeveninvitromoetmenook proeven
invivo doenomnategaan,inwelkeplantenanti-
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datOostindische kersenramenasantibiotische stoffen
bevatten.Bij speciale ziekten,o.a.hijinfectie
Vandeurinewegen,zijndezestoffenwerkzaam.
Menheeft ookuitvoerigedierproevengedaanom
dewerkingvanaetherische oliënna tegaan,echter
allemetnegatiefresultaat.
Hetgehaltevandediverseplantenaandeze
werkzame stoffenwisseltheel sterk;hetiso.a.
afhankelijkvande standplaats.Deweersomstandighedenvandevorige dagbvM zijnookvaninvloed.
Zondag16 september
Deze dagwasbestemdvoor eenwetenschappelijke
excursie doorhetgebiedvanhet zgn. "Küstenplan"en
het "Emslanc.programm".Het "Leda-Sperrwerk"bijLeer
eneenlandontginningbijHasselberg,vlakbijde
Nederlandsegrens,werdenuitvoerigbezichtigd.Interessantwashetverschilindewijzevanontginning
vanhet ernaast gelegenNederlandseveengebied enhet
Duitse,datpasvele jarenlater,toenmenreedsmet
eengrootgebrekaanarbeidskrachtentekampenhad,
ontgonnenwerd.In 2of3jarentijdishiereen
zeerwelvarende streekontstaan.InV/iesmoor,een
zeerfleurigeveenkolonie,waarmenveleperkenen
zelfs veldenvolbloeiende knolbegonia'szag,werd
eenschitterende kleurenfilmvertoond overdediverse
gewassendiedaarinkassen,verwaitndmet deinde
omgevinggewonnen turf,geteeldworden.Helaaswas
hetreedstelaatendaardoor tedonkergeworden,om
eenenandernoginnatura tebezichtigen.
De excursie eindigde inOldenburg,waarwerd
overnacht.Zoalsgewoonlijk,bood deexcursieweer
eenzeergoedegelegenheid tot contactenmet deandere
deelnemers.FrauDr.Gerstenfeldt,scheikundige aan
Landw.UntersuchungsamtundVersuchsanstalt der
LandwirtschaftskammerWeser-EmsteOldenburg,nodigde
Mej.Harbertsuit,devolgende daghet laboratorium
tekomenbezichtigen.
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Maandag17september
Volgensafspraakkwam.PrauG-erstenfeldtMej.
Harbertshalenenreed zijmethaarnaarhet
laboratorium.Helaaswasdebeschikbare tijdtekort
omhetgehele instituutgoed tebezichtigenen
omietsuitvoeriger vangedachten tewisselenmet
DirektorNieschlag.De chemischeafdelingvanhet
instituutmaakte een zeergunstige indruk.Er
werdnietalleengeletopdeinrichtingvanhet
geheel,dochookwerdaanenigebijzondere
apparatennogwatmeeraandachtgeschonken.
Enkelebepalingsmethodenwerdenbesproken enerwerd
eenafspraakgemaaktvoorhetuitwisselenvanenkele
analysevoorschriften.
Slotopmerkingen
Dit congresalsgeheelmagmisschieniets
mindergeslaagd genoemdwordendandevoorafgaande.
Hoewel erenkele zeergoede voordrachten
gehoudenv/erden,washetpeilvanenigeandere
beslist telaag.Vele sprekersprojecteerdenvrijwel
onleesbare tabellenengrafieken.Hetisdanook
verheugend,datdelaatste dagmedegedeeld werd,dat
hetvolgend jaardeslechteepidiascoopprojectie
nietmeer toegestaan zalworden.
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