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Dr. Vander Paauw:

DROGE JAREN - GOERE OOGSTEN; RROGE
NA ELKAAR - RESTE OOGSTEN
Er bestaat enige ongerustheid o v e r de mogelijkheid v a n minder
g o e d e o o g s t e n na e e n voorafgaand droog jaar. D e z e vindt g e e n grond
in w a t wij uit h e t verleden hierover kunnen leren. D r o g e jaren zijn
g o e d e jaren e n als zij opnieuw g e v o l g d worden door droge jaren zijn
deze laatste nog beter. D e z e medaille heeft ook een keerzijde: natte
jaren leveren slechte o o g s t e n en natte jaren aaneen g e v e n nog minder
resultaat.
D i t zijn algemeen gestelde regels. Hieronder zal aangetoond w o r den dat zij juist zijn. Natuurlijk gelden zij niet v o o r extreme omstandigheden. Z e e r droge jaren kunnen, zoals in 1959 nog bleek, op droogtegevoelige gronden v e e l schade doen. M a a r vanuit een ruim gezichtspunt b e h o e v e n droge jaren niet te w o r d e n gevreesd.
D e z e stelling zal w o r d e n toegelicht aan de hand v a n resultaten, die
in enige tientallen v a n jaren hier in het noorden zijn verkregen.^
D r o g e e n natte perioden

wisselen elkaar af.
Wy zullen de opbrengsten In verband met de regenval beschouwen.
Een look meent misschien dat de
regenval een toonbeeld van wisselvalligheid Is. Toch is dit bepaald niet
altijd zo. Over tydvakkcn van enkele
tientallen jaren kan vaak een duidelijke regelmaat worden waargenomen,
een afwisseling van drogere en nattere perioden. Om deze afwisseling
duidelijk te maken tekenden wij voor
het tijdvak 1 januari 1880— 31 december 1958 een zgn. sommatiekromme van de maandelijkse neerslag. Wij deden dit op de volgende
wijze. Eerst werd het maandgemiddelde van de neerslag over dit tijdvak
berekend; vervolgens bepaalden wij
voor elke maand het (positieve of
negatieve) verschil van de gevallen
neerslag en dit maandgemiddelde.
Deze verschillen werden nu telkens
bij elkaar opgeteld; eerst die van de
eerste en de tweede maand, daarna
de som van deze beide met het verschil van de derde maand, totdat tenslotte alle 948 (79 X 12) maanden
—«*-t>U'-cmi»*- zfln—opgeteld. Ais dezo
sommen nu In een grafiek tegen de
HJd worden uitgezet, ontataat een
zigzag verlopende Hjn, de sommatiekromme. Verloopt deze Ihn horizontaal, dan is de neerslag geiyk geweest aan het gemiddelde over 79
, jaren. StUgt de HJn dnn was het nntter en bU daling droger dan het gemiddelde.

Tn bijgaande grafiek is een gedeelte van deze lijn weergegeven, nanieIÜk voor de jaren 1915—1958. Het
j a a r 1959 is er achteraf aan toegevoegd.
Het verkregen beeld is wel zeer de
aandacht waard. Het blijkt dat, vooral tussen 1917 en 19-17, regelmatig
nattere en drogere perioden met elk a a r hebben afgewisseld. De duur
van dergelijke perioden is meestal
enkele jaren. Vanaf 1950 is het weer
duidelijk natter geworden, de lijn
stijgt voortdurend, totdat bij de aanvang van 1959 een top is bereikt. In
deze laatste periode zijn nog wel verschillen voorgekomen: het midden is
droger dan begin en eind. Vanaf 1959
is de lijn opnieuw steil omlaag gegaan.
Dergelijke schommelingen in de
neerslag vinden hun oorzaak in ritmische veranderingen in de luchtdrukverdeling op aarde. Over het
mechanisme hiervan is men nog
slechts zeer ten dele ingelicht. Voorspellingen kunnen nog niet worden
gegeven.

De gevolgen voor de landbouw.
-De-govoigen-voor-de-ittndbouwaöi.
ingrjjpend. In de grafiek is het verloop van de opbrengsten van tarwe
in Groningen en van rogge in Drente aangegeven. Daar nattere perioden samengaan met dalende opbrensten, werden de opbrengsten omgekeerd getekend, om het evenwijdige
verloop van regen- en opbrcngstiynen (m.a.w. het tegengestelde ver-

loop) duidelijker tot uitdrukking te
doen komen.
Een blik op de figuur toont dat de
overeenstemming groot is. Hierdoor
komt iets zeer belangrijks aan het
licht, namelijk dat niet alleen de
neerslag van het j a a r zelf van belang is, waar dat de som van de
neerslag van enkele jaren bepalend
is. De oorzaak hiervan is, dat de
vruchtbaarheid van de grond steeds
beter wordt, als het enkele jaren
aaneen droog is, omgekeerd steeds
slechter na enige natte jaren.

Dit laatste heeft vooral de
aardappelcultuur in de (Veenkoloniën sedert 1950 ondervonden.
Het voortdurend achteruit lopen
van de opbrengsten heeft veel
verontrusting gewekt Het lijdt
echtero.i.weinig twijfel, dat hieraan voor een belangrijk deel hetzelfde feit ten(grondslag heeft gelegen,alswat aanleiding heeft gegeven tot het golfvormigc verloop van de opbrengsten in het
tijdvak tussen beide wereldoorlogen, namelijk de cumulatieve inwerking van het weer op de
vruchtbaarheid van de grond.
Het belangwekkende van dit nieuwe gezichtspunt is dat de vruchtbaarbeidstoestand van de grond, die
voortdurend onder invloed van het
weer; geleidelijke veranderingen ondergaat, blijkbaar in zeer belangrijke
mate! de grootte van de opbrensten
bepaalt. Niet alleen de in de grafiek
afgeieelde tarwe en rogge, maar ook
vele [andere landbouwgewassen hebben in hoofdlijnen ditzelfde verloop
vertoond. Toch valt de groeityd van
deze gewassen niet altyd samen en
is hun, gevoeligheid voor invloeden
ri^^^'.i^l?!?!!Lc!ïf1-,-r"p,}i!)?I^
geiykc overeenstemming is echter
mogelh'k als de veranderende vruchtbaarheid van de grond zelf hieraan
ten grondslag ligt. De invloed hiervan zullen alle gewassen op ongeveer gelijke wijze ondergaan.
De overeenstemming tussen tarwe
en rogge is ook merkwaardig. Niet
alleen z\jn het verschillende planten
maar de tarwe groeit op Welgrond,

JAREN
de rogge op zand- en dalgrond. Toch
is het beeld op enkele uitzonderingen
na byna hetzelfde. Dit wil dus zeggen dat de cumulatieve werkingen
van het weer zich op beide grondsoorten op gelijke wyze deden gelden
en dat dus meer de door de gestage
invloed van het weer beïnvloede
vruchtbaarheid van de grond voor
de verkregen opbrengsten aansprakelijk is dan incidentele verschillen in
reactie op willekeurige weersinvloeden van tydeln'k karakter. Het in
Groningen en Drente gevonden beeld
wordt met geringe afwgkingen ook
elders gevonden.
Men zal zich misschien nog afvragen, waaraan wy de zekerheid ontlenen, dat inderdaad de vruchtbaar
heidstoestand van de grond als tussenschakel tussen weer en opbrengsten fungeert. Dit is In de eerste
plaats zo omdat do „herinnering"
aan het weer in voorgaande jaren
alleen in de grond kan zijn vastgelegd.

Vruchtbaarhcidscomplex
'wisselt mee.
Een overtuigender argument is,
dat het gelukt is door middel van
het jarenlang op meerjarige proefvelden voortgezette grondonderzoek
ingrijpende veranderingen van do
bodemvruchtbaarheid vast te stellen,
die precies hetzelfde patroon hebben
als de sommatiekromme van de regenval. Dit werd gevonden voor do
pH en het beschikbare fosfaat en
kalium van de grond. Meer werd er
niet bepaald, maar het ligt wel zeer
voor de hand, dat ook andere factoren soortgelijke
veranderingen
hebben ondergaan en dat dit beleid
heeft tot belangrijke wisselingen In
het vruchtbaarhcidscomplex. Anderhalf maal zo hoge opbrengsten In
topjaren als in slcchto Jaren zyn er
.Jiet_cavQ]£_^)n.g e w w t ^
.,.,,_
De door de lieer D{Jkhulsln het
Groninger Landbouwblad van 1 april
opgeworpen vraag of van een eventueel tweede droog jaar nadeel te
verwachten zal zyn, kan du* „zeer
In het algemeen" ontkennend worden
beantwoord. Dit k» ulteriiard een
schrale troost voor diegenen, wier
vervolg op pag. 4
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vervolg van pag 3
gronden geen langdurige droogte
verdragen. Het is overigens niet gezegd dat in een gemiddeld te droog
jaar catastrofale droogteperioden zullen voorkomen. Dit is slechts bij uitzondering het geval (1921, 1947, 1959

Uit het onderzoek volgt dat in
ons klimaat een teveel aan regen
verreweg de nadeligste faktor
voor de landbouw is.
Voor het onderzoek volgt hieruit
de t a a k om te pogen de cumulatieve
nadelige invloed van te natte jaren
zoveel mogelijk te beperken. Een
tweede taak is ook de droogtegevoelige gronden de voordelen van
droge jaren deelachtig te doen worden.
Tot zover dan enkele uitkomsten
van langdurig onderzoek en hieruit
gewonnen
inzichten.
Meerjarige
proefvelden in Groningen en Drento
liobben deze kennis verschaft. Talrijke Groningers en Drenten hebben
in het verwerven van deze gegevens
bijgedragen. Van dezen mag A. G.
Mulder te Sappenneer, die reeds in
1880 met een dergelijk proefveld begon, dat tot 1934 werd voortgezet en
veel gegevens heeft opgeleverd, als
pionier met ere worden genoemd.
Het leek ons daarom goed om aan de
landbouwers in beide provincies een
mededeling over de uitkomsten van
deze proefvelden te geven.
dr. F . van der Paauw
Instituut v. Bodemvruchtbaarheid
Groningen

Termijnhandel inaardappelen,
ja ofneen?
(SLOT)

„Buitengewoon moeilijk endelicaat probleem"
De door do minister van landpouw,
en visserij Ingestelde studiecommissie
voor de zuivelproblemen heeft donderdag 12 mei 1960 onder voorzitterschap van oud-mlnistcr dr. A. Vondeling een aanvang gemnakt met
haar werk, nadat de commissie — by
verhindering van minister Marijnen,
dl« tengevolge van de te Brussel
voortgezette EEG-besprekingen verstek moest laten gaan — was geïnstalleerd door de secretaris-generaal
van het departement, dr. J. H. Patyn.
Dr. Patijn gewaagde in een korte»
lnstallatierede van de bezorgdheid
van de minister van landbouw en vlssery over de ontwikkeling met toenemende moeiiykheden in de zuivelsector, die voortkomen uit de sneller
dan het verbruik stygende produktie.
Deze Europese ontwikkeling is voor
de zo sterk op export ingestelde Nederlandse zuivelsector in het bijzonder nadelig, omdat wy niet alleen to
maken hebben met de stijging der
eigen produktie, m a a r bovendien met
de teruglopende afzetmogelijkheden
voor onze zuivelprodukten in andere
Europese landen. In de laatste drie
jaar is de voortbrenging van melk
ongeveer tien pet. gestegen en dat is
gepaard gegaan met een steeds groter produktie van onze industriële
zuivelprodukten kaas, condens, melkpoeder en boter en steeds lagere prijzen, zowel voor export als by afzet op
de binnenlandse markt. De stygendo
lijn In de produktie gaat bovendien
nog steeds voort. Wy staan dan ook
voor fundamentele 'moeilijkheden. De
taakomschrijving van-de commissie,
advies uit te brengen over de vraag
of er aanleiding is tot het treffen van
bijzondere maatregelen, hetzij ter bevordering van de afzet en de hoogst
bereikbare opbrengst, is opzettelijk
ruim gesteld om de commissie in de
gelegenheid te stellen het gehele terrein in ogenschouw te nemen en naar
goeddunken bepaalde problemen nader t e behandelen. De minister van
landbouw realiseert zich, dat de commissie voor een buitengewoon moeilijk en delicaat probleem staat, maar
de bewindsman hoopt niettemin —
zo verklaarde dr. Patyn — dat het

Als landbouw er bij blijven.

Twee grote knelpunten, die veel deining rondom de termijnmarkt voor
aardappelen hebben veroorzaakt, werden in het vorige artikel besloten. Dat
waren de openbaarheid van prijsnoteringen en de omstandigheid, dat een te
klein aanbod de mogelijkheid geeft om machtsposities op te bouwen. Aan het
eerste punt ia niets t e doen. E r is een openbare ternüjnmarkt of er is er geen.
Degene, die er in zou slagen om een termijnmarkt met geheime noteringen
in stand te houden, zou trouwens in landbouwkringen op bitter weinig sympathie kunnen rekenen! Aan het andere vraagstuk is wel wat te doen! De
studiecommissie Haccoû heeft suggesties gedaan om de huidige werkwijze nog
verder te vervolmaken. Hier wordt gezegd „nog verder te vervolmaken",
want het is toch wel gebleken, dat aan het tot nu toe gebruikte reglement
toch niet zo veel mankeerde. Er kon enkele keren worden ingegrepen, de
corners in Sirtema werden geen onverdeeld succes en dit voorjaar werden
noteringen voor pootaardappelen gestaakt. Nu is het ogenblik genaderd om
een aantal conclusies te trakken.
worden, dat de aardappelhandelsorganisaties niet tot zo'n prestatie in
Ervaring nog kort.
staat zouden zyn maar du renetles
uit die kringen lyksn sterk emotioHet is twee jaar geleden, dat de
neel bepaald, wat vvcl eens een getermijnmarkt voor aardappelen ging
volg zou kunnen zyn van spanningen
draaien. De deelnemers aan de terveroorzaakt door het angstvallig vermijnhandel hebben dus nog maar
hullen van het werkeiyke bezwaar
twee jaar ervaring met het nieuwe
tegen de aardappcltcrmijnniarkt.
instituut kunnen opdoen. Degenen,
Als men zich realiseert, hoe men
wier ervaringen bitter waren, zullen
de landbouworganisaties er te elfder
zeggen dat die twee jaar genoeg zijn
ure by heeft gesleept, hoe men in
geweest. En waarom zou een termijnapril 1958 de directeur-generaal van
markt niet als elke andero nieuwe
de voedselvoorziening de aardappelinstelling kinderziekten mogen hebmarkt plechtig heeft laten openen en
ben? Het zou van grote verstandehoe men driekwart jaar geleden nog
lijke begaafdheid en diep Inzicht geeen studiecommissie liet starten, dan
tuigen om na zo'n korte tijd tot een
wordt de afwijzende houding van de
weloverwogen oordeel over het nut
aardappelhandelsorganisaties niet alvan een termijnmarkt voor aardapleen onbegrijpelijk, maar bijna onbepelen te komen. Hier zal niet gezegd
hoorlijk.

Studiecommissie voor de zuivelproblemen
is aan het werk
mede dank zy de inspanning der
-roTmriT33!c'zal gelukken In nauw» onderlinge samenwerking de juiste
koers uit te zetten voor de toetom.
stlge ontwikkeling van de melKvcehouderij en do zuivclbereidlng in ons
land.
j

Studeren — sorteren. \
De voorzitter der commissie, oudminister dr. A. Vondeling, zag in zijn
antwoord de ruime taakstelling
weliswaar als een volmacht, die van
bijzonder vertrouwen in de commissie getuigt, maar ook als een duidelijk teken van de ernst van de zuivelsituatie. De commissie staat in een
zo moeilijk vraagstuk voor een zware
opgave, in het bijzonder gelet op de
korte voor haar werk beschikbare
tijd, aithans in eerste aanleg, waar
het advies, mogeijk een interimadvies, verwacht wordt vóór 1 september 1960. Hot onderwerp Is in de
loop der jaren veelvuldig bestudeerd
en er is veel materiaal voorhanden.
De ongewoon korte tijd betekent welhaast dat de commissie vermoedelijk
meer zal moeten sorteren dan studeren om op die wijze de taak der regering te vergemakkelijken, in welk
verband dr. Vondeling tevens de
wens tot uitdrukking Bracht te komen tot een eensluidend advies.

Prijs baconvarhens
andermaal verhoogd
In verband met een verdere stijging
van de varkensprijs heeft het bestuur
van het Produktschap voor Vee en
Vlees besloten de prijs voor baconvarkens ingaande maandag 16 mei
a-s. met 10 et per kg te verhogen.
Dientengevolge zal met ingang van
de genoemde datum voor baconvarkens in de kwaliteitsklassen 1 t.m. 4
een prijs gelden van resp. f 214,
f 2.10, f 2.06 en t 2.02 per kg koud
geslacht gewicht.

aandacht aan deze adviezen geschonken, dan had toch zonder veel moeite
de conclusie bereikt kunnen worden,
dat de voorgestelde verbeteringen
zouden moeten worden beproefd. Nu
heeft de meerderheid zonder meet 't
vonni» geveld: de tcnuynmarkt voert'
aardappelen is uit den boze en zal
nooit iets goeds worden.

V o o r een goed werkende
termijnmarkt.
De commissie onder leiding van
prof. dr. J. F. Haccoû heeft suggesties gedaan ter verbetering van de
tot nu toe gevolgde werkwyze. zy
komen in hoofdzaak hierop neer, dat
het opbouwen van machtsposities
wordt belemmerd en een reële prhsontwlkfcellng op de termijnmnrltt
wordt bevorderd.
Omdat er uiteindeiyk geen enkel
telersbelang gediend is mot een prysbceld op de termijnmarkt, dat door
allerlei machtsposities vertekend is,
hebben de landbouworganisaties zich
achter hot standpunt van (de meerderheid van) de commissie-Haccoû
gesteld: mits een aantal verbeteringen wordt aangebracht is do aardappcltermijnmarkt economisch nuttig
en gewenst. Degene, die deze serie
artikelen heeft gevolgd, zal het niet
bevreemden, dat het antwoord op de
vraag: Termijnhandel In aardappelen,
ja of neen? luidt: ja, een goed werkende aardr.ppeltormynmarkt!
De organisaties van' de aardappel
hebben dit niet op kunnen brengen.
Het senijnt, dat de inhoud van de
interim-adviezen van de commissieHaccoû de oordeelvorming in aardappelhandelskringen maar weinig beïnvloed heeft. Ware wel de nodige

~~Als"gevolg van de houding van de
aardappelhandel was de op basis van
pariteit werkende Nederlandse Vereniging voor do Termijnhandel in
Aardappelen tot machteloosheid gedoemd. Elke voorziening bedoeld om
de termijnmarkt voortgang te doen
hebben zou immers op tegenwerking
van handelszijde mogen rekenen.
Tussen de vereniging en de N.V.
Nederlandse Liquidatickns bestond
een overeenkomst, volgens welke du
termijnmarkt door de kas zou worden beëindigd, als de schadelijkheid
voor do. aardappelhandel werd mingetoond. Gezien de uitspraak van de
commlssie-Hnceoft was van dit lautste natuurlijk geen sprake. De Neder,
iitndse IJquklatiekits Is thnn* volkomen vry om te doen en laten niet do
termynnv.rkt wat zy wil. omdat de
vereniging zonder zich op die srlia(lelijkheid te beroepen de overeenkomst heeft opgezegd (en zich dnarmee dus zelf heeft uitgerangeerd).
Ondertussen is blijkens persberichten door de heren prof. Wever, mr.
Van Riel en Van Marie een stichting
opgericht ter bevordering van de instelling van termijnmarkten in Produkten van de Nederlandse landbouw. Deze stichting zou zich bezig
houden met het verlenen van haar
diensten bij 't vormen van lichamen,
die door het aangaan van overeenkomsten met de N.V. Nederlandse
Luquidatiekas termijnmarkten in het
leven willen roepen. E r is weinig
fantasie nodig voor de veronderstelling, dat de Liquldatiekas de stoot
heeft gegeven tot de oprichting van
deze stichting en dat het geval in de
eerste plaats bedoeld is om de voort
te zetten
anrdnppeltermynmarkt
weer een organisatorisch „dak" en
enige binding met het bedryfeleven
te"geven.
*
Twee feiten worden duidelijk: in
do eerste plants dat de termUnninrkt
voor aardappelen straks weer gunt
beginnen voor het komende seizoen
en in de tweede plaats, dat de georganiseerde landbouw stappen zal
moeten doen om zijn wens, een goed
werkende aardnppeitcrmljnmarkt, in
vervulling te doen gaan. Deze feiten
leiden tot de «lotsom, dat de landbouworganisaties moeten trachten,
hetzij direct of indirect, hun invloed
aan te wenden bij do nieuwe stichting, die de Instelling van een ter->
mijnmnrkt voor aardappelen wil bevorderen. Het is voor de landbouw
van belang om mee te kunnen praten
over de inhoud van het voor een
goede gang van zaken op de termijnmarkt zo belangrijke reglement. Kn
dan, wie zal zeggen of de stichting
«Ich tot de terniynhandcl zal biyvcn
bepalen?
Str. '

Mededelingen Keuringsdienst Veenkoloniën v/d N.À.K.

Selectieproblemen?
De mogelijkheid bestaat dat In
1GG0 in verschillende percelen vrij
zwaar zal moeten worden geselecteerd om het perceel In klasse to behouden. Dit kan wel eens tot gevolg
hebben dat de vakbekwame sélecteurs niet voldoende tyd hebben om
de aan hun zorgen toevertrouwde
percelen goed te selecteren.
De vakbekwaamheid van pootaardappelselcctcur ligt in het herkennen
van zieke en lijdende planten en niet
in het trekken en in de zak stoppen.
Veel kostbare tijd zal daarom kunnen
worden bespaard als een sélecteur
zelf niet zal behoeven te trekken.
Daarom is uitgezien n a a r een methode, waarbij de zieke planten etc.
met een kleurstof gemerkt worden
door de sélecteur, waarna een ongeschoolde kracht deze planten kan
verwyderen. Een oplossing hiervoor
is gevonden in een kleine drukspuit

die een inhoud heeft van ongeveer 2
liter en met riemen o.a. als een rugzak op de rug gedragen kan worden.
D«; spuit wordt in de handel gebracht
door de firma VorJann in Nijmegen.
De prijs van deze spuit f 87,-, behoeft
voor de aanschaf ervan gecsn bezwaar
te zijn. Het kleuren van de te vcrwyderen planten kan daarby geschieden
met goed opgeloüte koperbevattende
bestrijdingsmiddelen ( + T a 10%).
Het toevoegen van een uitvloeier 1«
gewenst.
Vooral voor telers en organisaties
met grotere voor de keuring aangegeven oppervlakten kan dit misschien een oplossing voor het selectieprobleem geven.
Op een in de Veenkoloniën gehouden demonstratie bleek van telerszöde grot« belangstelling te bestaan.
In verband met de levertijd zal een
tijdige bestelling gewenst zyn.

