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LABORATORIUM VOOR LANDBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. IrW.J. DEWEZ
VERVELDE, G.J. enG.C. MEIJERMAN. Onderploegen of ineggen vankunstmest. Maandblad voor deLandbouwvoorlichtingsdienst 7(1950) (1): 12-15.
Oppervlakkige toediening vankunstmest inhetvoorjaar blijkt, behalvevoor
stikstofoverbemesting, niet de voordeligste wijze van kunstmestaanwending,
speciaal op lichte gronden en voor gewassen, dietot in deherfst doorgroeien.
Hoewelwijonvoldoende ingelicht zijn overdeomvangvan dezewerkwijze in de
praktijk, hebbenwijdeindrukdatzij nogteveelwordttoegepast. Onderploegen
verdient indegenoemdegevallen meeraanbeveling, indien daarbij fouten, zoals
tedieponderbrengen eneenslechtemineraalverzorging derplanten inhetjeugdstadium, vermeden worden.
VERVELDE, G.J. Akker- en Weidebouw. In: Eerste Nederlandse Systematische Encyclopedie, Deel7,p.61-81, geïll.Amsterdam, 1950.
Inzeerbeknoptevormworden dehoofdzaken vandeplantenteelt opdeakker
enindeweidevoor degematigde luchtstreken behandeld.Getracht isomzoveel
mogelijk feiten vaneengemeenschappelijk standpunt uittebezien,terwijl daarnaast degewassen afzonderlijk met hun bijzonderheden en gebruikswijzen beschrevenworden.
VERVELDE, G.J. Verlies aan droge stof in het zaad van granen tijdens de
rijpingennarijping.Landbouwkundig Tijdschrift 62(1950)(8):628-636.
Gegevensuit deliteratuur eneigen proeven wijzen erop,datdegraankorrel
niettotaanderijpheid toedoorgaatmethetopslaan vandrogestof, doch dat in
hetlaatstestadium,nadat dekorrelsbeneden30%vochtgehaltekomen,doorde
ademhaling 1-4%vandedroge stof verloren gaat. Deomvangvanhetverlies
hangtafvanhetvochtgehalte,detemperatuur endeverblijfsduur vanhetzaad
ophetveld.Doormaaidorsentijdensdemaximaledroge-stofinhoudensnelkunstmatig drogen kanmendeverliezen beperken, mits maaidorsen in datstadium
uitvoerbaaris.
VERVELDE, G.J. Ion adsorption by soil-minerals as a Donnanequilibrium.
Proceedings Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen 53(1950):919-930.
De adsorptieverschijnselen in degrond kunnen het best beschreven worden
metdewettenvanhetDonnan-evenwicht. Degrootheden diebepalendzijnvoor
het Donnan-evenwicht indegrond, zoalsdeconcentratievanhet onbeweeglijke
ion, het volume van demicellaire oplossing en de activiteitscoëfficiënten der
geadsorbeerde ionen, zijn niet constant. Onder de methoden die inlichtingen
kunnen verschaffen omtrent deze grootheden, verdient hetmeten vandemembraanpotentiaal meeraandacht.Dezemetingzoukunnenwordenuitgevoerdmet
een glaselectrode-achtige opstelling, ofschoon hetmaken van electroden uitde
in degrond voorkomende mineralen nogniet isgelukt. Aanglas-electroden gemeten potentialen tonen aan,datdezealsmembraan-potentiaal kunnen worden
opgevat.
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Een grotemoeilijkheid voor het opstellen van omwisselingswetten is het feit,
datinsommigebelangrijkemineralendeadsorptieeendrie-dimensionaal karakter
heeft enoptreedtinhetinwendigedermineraledeeltjes. Daardoorkandediffusie
van ionenboveneenzekereafmeting vertraagd ofgeheelbeletworden.
VRIES,D.M. DE.Botanischgraslandonderzoekinopbouw.Wageningen,H.Veenman &Zonen, 1949; 19 blz.- Openb.les
Desnelleontwikkelingvan het graslandonderzoek envan deplantensociologie
houden verband met elkaar, omdat graslandonderzoek voor een groot gedeelte
toegepaste plantensociologie is. Botanisch graslandonderzoek is van betekenis:
ten eerste voor de indicatie vandevochtigheidstoestand, bodemvruchtbaarheid,
pH en gebruikswijze, ten tweede voor de waardering van het momentele grasgewasenvanhetgraslandoverlangeretijd (typering),enten derdevoordeaanlegvan grasland. Vereist iskennis der graslandplanten in vegetatieve toestand.
Devorderingen op dit gebied worden historisch nagegaan evenals deontwikkeling der analysemethoden. Oecologie, sociologie en kartering van het grasland
wordenoverzichtelijkbesproken entenslotte wordteen visie gegeven op deontwikkelingvan het botanische onderzoek van onzegraslanden.

INSTITUUT VOORVEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Beheerder: Prof.Dr IrJ. C. DORST
DORST, J. C. Brevedescripciónde lasprincipalesactividadesdelInstltuto para
elmejaramiento de lasplantasdegran cultivoenWageningen,Holanda. Boletin
de Produccion y Fomento Agricola 2(1950)(10):13-18.
Overzicht van het veredelingsonderzoek, dat inhet Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen wordt verricht.
DORST, J. C, J. WIND en J. K. GROENEWOLT. 25e Beschrijvende Rassenlijst
voor Landbouwgewassen. Maastricht, Leiter-Nypels, 1950,288blz., 3 afb.
Alleonderdelen van derassenlijst zijn zogoed mogelijk herzien. Wegens het
toenemend gebruik van derassenlijst in het verkeer met het buitenland, zijn de
wetenschappelijke namen aan die der gewassen toegevoegd.
DORSTJ. C.Taakenwezenvanderassenlijst.Wageningen 1950.Stencil,11 blz.

In deze rede ter gelegenheid van het verschijnen van de 25e Rassenlijst op
4Jan. 1950worden enkelerichtlijnen enoverwegingen naar voren gebracht, die
van groot belangzijn omtaak enwezenvan derassenlijst betertelerenkennen.
Er wordt de aandacht op gevestigd, dat er bij de opneming in de rassenlijst
geen verschil wordt gemaakt tussen Nederlandse en buitenlandse rassen. Alle
rassenhebbengelijkekansen.
Daarslechtsweinigrassen onderalleomstandigheden debestezijn, ishet niet
eenvoudig hun bijzondere waarde voor de bodemcultuur te leren kennen. De
Rijkscommissie heeft een open oor voor deervaringen van dekweker en houdt
zeergaarnerekeningmethetoordeelvandeboer.Hetisnietsteedsmogelijksnel
eenbeslissingtenemen.Opneminginderassenlijst houdtin,datdeRijkscommissiehetnieuweraseen,kansgeeftomtetonenwathetwaardis.
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Derassenlijst moet voortdurend in beweging blijven. Debeschrijving van de
rassen moet steedsworden bijgewerkt. Dewaardevan eenras isaltijd eenrelatieve,omdatmendezemoetzieninverband methet doelvan deteeltendeomstandigheden enverder invergelijking met andererassen.
DORST, J. C.

Aanpassing.Rede,Wageningen, 1950, 16 blz.
Het probleem der aanpassing, dat herhaaldelijk door biologen is behandeld,
wordtbekekendoordebrilvandelandbouwkundige.Hetwoordaanpassingwordt
invelerleibetekenis gebruikt. Aan dehand vanverschillendevoorbeelden wordt
dit nader verduidelijkt. Hierbij wordt stilgestaan bij het gebruik van grasland
endebestrijding vanonkruiden.Ookdeplantenveredelaar endephytopatholoog
dienen een duidelijke voorstelling te hebben van aanpassing. In vele gevallen,
waar sprake is van aanpassing, is dit een gevolg van natuurlijke selectie, een
proces,waaropvooral door DARWIN deaandacht isgevestigd.
Demoderne Genetica biedt een solide basis voor de verklaring van verschillendebegrippen,welkemenmethetwoordaanpassingaangeeft. Denieuweopvattingen,welkedoorLYSENKOworden gepropageerd,en welkeinwezenneerkomen
opeenerfelijkheid vanverworveneigenschappen,wordenonaanvaardbaargeacht.
DORST, J. C. Deveredelingvanvlas. De Vlasbode 12(1950)(358):1.

Deze voordracht werd gehouden in het kader van de Vlasteeltdag 1950.De
vlasveredeling islaat begonnen. In 1919isin Friesland gestartmet lijnselectiein
landrassen. Hierbij werd, behalveopvezelkwaliteit envezelopbrengst, ookgelet
opzaadopbrengst. Inlatere jaren sloegdevlasveredeling een nieuwewegin.De
rassen van Hijlkema en anderen zijn ontstaan uit kruisingen.
In verband met onzezaaizaadexport is het gewenst, dat de nieuw te kweken
rassen ookelders met succeskunnen worden verbouwd.
DORST,J. C. Leniveauactueldel'améliorationdesplantesauxPays-Bas. Zaadbelangen 4(1950), Exportnummer: 18-19.
Het tegenwoordige niveau van de plantenveredeling bepaalt in zekere zin de
naaste toekomst. Opverschillend gebied van de Nederlandse kwekersarbeid is
activiteitenuitbreidingtebespeuren.Dooruitbreidingvanhetveredelingsonderzoek te Wageningen is het mogelijk geworden nieuwe problemen aan te vatten
of het onderzoek te verdiepen. Ofschoon ook door particulier initiatief op verschillende kweekbedrijven gezocht wordt naar nieuwemethoden en beteregéniteurs,kanwordenvastgesteld,datderegeringdoorhetoprichtenvandeStichting
voor Plantenveredeling er naar streeft, dat allekwekersdoormateriaal envoorlichtingzullenkunnenprofiteren vandevooruitgangopwetenschappelijk gebied.
BREMER-REINDERS, D. E. Nieuwe perspectieven voor de roggeveredeling.
Bakkerijwetenschap 3(1950):71-75,5 afb.
Toen in 1937 de colchicine bekend werd als middel om de chromosomen bij
planten kunstmatig te verdubbelen, opende dit voor deveredelingvanverschillende gewassen geheel nieuwe gezichtspunten. Sinds 1946 worden dergelijke
onderzoekingenverrichtdoorDrG.BREMERen Dr D.E. BREMER-REINDERS, die
zichvooral hebben toegelegd ophet veredelingsonderzoek vantetraploiderogge.
Dedoor colchicine-behandeling van Petkuser winterrogge verkregen tetraploide
vormengevenkorrels,diebijnatweemaalzogrootzijnalsvandegewonediploide
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rogge. Het stro isdik en stug, de korrelzetting isminder goed dan bij diploide
rogge. Door strenge selectie binnen de tetraploide rogge en door kruising van
tetraploidevormenuitverschillende rassen, zal getracht worden deopbrengst te
verhogen.
BREMER-REINDERS, D. E. Veredelingsonderzoekvantetraploiderogge. Meded.
Nederlandse Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) voor landbouwzadenenaardappelpootgoed 7(1950):3-4, 5 afb.
Uit in 1946 met colchicine behandelde roggezaden werden in 1947 49 tetraploideplantengeoogst,dietezamenongeveer300gramzaadleverden.Involgende
jaren werd de nakomelingschap der afzonderlijke planten onderzocht, waarbij
vooral gelet werd op uitstoeling, zaadzetting en korrelkwaliteit. Stamsgewijze
bleken er aanzienlijke verschillen voor te komen. De totale opbrengst in 1948
bedroeg 76kg.
Dekorrelzettingvan detetraploideroggelaatnogtewensenover,dochbijeen
aantal planten werd eenevengoedezettingalsbij dediploideroggevastgesteld.
Dit opent perspectieven voor verbetering van de korrelzetting. Het duizendkorrelgewicht van detetraploide roggeisaanzienlijk hoger dan van dediploide.
Inmiddelswerd deveredelingverbreed, zodat thans tetraploid materiaal van
velerassenterbeschikkingstaat. Hetonderzoekwordtverricht insamenwerking
met Dr G. BREMER.
BREMER-REINDERS, D. E. Tetraploide rogge. T.N.O.-Nieuws 4 (1949): 380381, 5 afb.
Deze publicatie bevat gegevens over het onderzoek, dat in opdracht van de
LandbouworganisatieT.N.O.verrichtwordtaanhetInstituutvoorVeredelingvan
Landbouwgewassen te Wageningen. Met de in 1949 verkregen oogst van de
tetraploide rogge,ongeveer 1800kg,zijn opverschillende plaatsen in Nederland
grotereenkleinerepractijkvelden aangelegd.Hetveredelingsonderzoek insamenwerkingmet DrG. BREMER isinvollegang.
FERWERDA, F. P. Veredelingsmethoden gerichtop verhogingvande opbrengsten vervroeging van de rijpingstijd bij mais. Landbouwk. Tijdschr. 62 (1950):
754-760.
Dekweekwijze, gevolgd bij deopbouwvan demoderne maïshybriden, ishier
ietsuitvoeriger behandeld. Besprekingvan de proefkruisingsmethoden, dienend
omuittemakenopwelkewijze de inteeltstammenmoetenwordengecombineerd.
Het zoeken naar vormen, welkeeen voldoende koudetolerantie bezitten, welke
heninstaatstelthunjeugdontwikkelingvlottevolbrengen,ondanksdevrij lage
temperaturen tussen 1 Mei en 15 Juni, is voor West-Europa van overwegend
belang.Maïsveredelingvolgensde moderne Amerikaanse methoden biedt voor
ons land goede perspectieven, doch een programma van voldoende omvangzal
slechtsdoorsamenwerkingtussen Rijksinstituten enparticulierekwekerskunnen
worden doorgevoerd.
Verschillende maïshybriden van buitenlandse herkomst hebben in ons land
goede resultaten opgeleverd, doch bevredigden toch nog niet in alle opzichten.
Wellichtishetmogelijkom,doorhetaanbrengenvankleineveranderingeninhun
samenstelling,dezehybridenbetervooronsklimaatgeschikttemaken.Ditiseen
werkwijze,welkeopbetrekkelijk kortetermijn resultaten kanopleveren.
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FERWERDA, F. P. Deprincipesder moderne maisveredeling. Verslagje bijeenkomst van hoofdassistenten voor akkerbouw. Stencil, 1950:13-19.
Besprekingvan inteelt-enheterosisverschijnselen envan dewijzewaaropvan
het laatstgenoemde profijt wordt getrokken bij de moderne maïsveredeling.
Definitievanhetbegrip„hybride"indemaïscultuurenbesprekingvandemethoden,welkebij deopbouwdezerhybriden worden gevolgd. Perspectieven van dit
moderneplantmateriaal voor Nederland.
FERWERDA, F. P. Het veredelingsonderzoek met mais op het Instituut voor
Plantenveredeling.Meded.NederlandseAlgemeneKeuringsdienstvoorlandbouwzaden
enaardappelpootgoed 7(1950):38-39.
Kortebeschrijvingvandemethode,gevolgdbijhet kwekenvan maïshybriden.
Slechts20%van deuit deVerenigdeStaten ontvangen inteeltstammen, deelementen, waaruit maïshybriden worden opgebouwd, bleek zich in ons klimaat
voldoendethuistevoelen.Aanhet kwekenvan eigen inteeltstammen, uitgaande
van in West-Europa en Canada inheemse maïsrassen zal dus devolle aandacht
dienen te worden geschonken. Typen, welke ondanks de betrekkelijk lagetemperaturen inMeienJuni eenvlottejeugdontwikkelingvertonen, verdienenvoor
de bij ons heersende klimaatsomstandigheden de voorkeur.
HAAN, H. DE InstituutvoorVeredeling van Landbouwgewassen.Wageningen,
1950, 12blz.
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van het werkprogramma 1950
envan deproefvelden op de instituutsterreinen. Door een beschrijving van het
tentoongestelde in detijdelijke demonstratiezaal wordt een indruk gegeven van
hetingangzijndeveredelingsonderzoekvanhet I.v.P.enStichtingvoorPlantenveredeling.
HAAN, H. DE. 25 Jaren rassenlijst. Bijlage Landbouwkundig Tijdschrift 61
(1949): 1-56, 7afb.
Dit geschiedkundig overzicht van de ontwikkeling van de rassenlijst voor
landbouwgewassen werd samengesteld ter gelegenheid van het verschijnen van
de 25e druk. In het bijzonder is een analyse gegeven van de betekenis van de
rassenlijst. Eenlevensbeschrijving vanwijlen Prof. IrC.BROEKEMA,grondvester
van derassenlijst voorlandbouwgewassen, isindit artikel verwerkt.
HAAN, H. DE. Twenty-five years of the Dutch List of varieties. Farming 4
(1950):28-29.
HAAN,H. DE 25 JahreniederländischeSortenliste. Neue Mitteilungen fürdie
Landwirtschaft 5 (1950):466-467.
De aandacht wordt gevestigd op het verschijnen van de 25e rassenlijst voor
landbouwgewassen enop debetekenis, die dezeheeft voor deordening van het
Nederlandserassensortiment van landbouwgewassen. Dezaaizaad- enpootgoedvoorziening in Nederland werd nauw verbonden met de rassenlijst, die sedert
1942dewettelijke basisisvoordekeuringenvoor dehandel invoortkwekingsmateriaal. Door het verbod van handel in niet goedgekeurd zaaizaad en pootgoed, door keuring van uitsluitend op de rassenlijst geplaatste rassen en door
plaatsingopderassenlijst vaninhetCentraal Rassenregister ingeschrevenrassen
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(voorzoverdezevoordecultuurvanbelanggeachtworden),ishettevensmogelijk
de kwekersrechten daadwerkelijk te beschermen.
HAAN, H. DE. De Invloed van de ontwikkeling der erfelijkheidsleer op onze
plantenveredelingsedert 1900.De Nieuwe Veldbode 16(1950):764, 788-789.
De aandacht wordt gevestigd op Nederlands aandeel in de verrijking van de
kennisdererfelijkheidsverschijnselen, terwijl tevenseenhistorisch overzicht van
deontwikkelingvan deNederlandsekwekersarbeid wordtgegeven.
Met nadruk wordt betoogd, dat reeds vóór 1900de Nederlandse kwekers afzonderlijkeplantenoogsttenomdenakomelingschappentevergelijken.Zijpasten
dusreedsvóór deherontdekking der Mendelwetten lijnselectie en familieselectie
toe.
Deerfelijkheidsleer isalshulpwetenschapvangrotebetekenisvoordeplantenveredeling. Het inzicht is verdiept; de methoden der plantenveredeling kregen
een fundament. Deerfelijkheid van demeesteeigenschappen der cultuurplanten
isechternognietbekend.Deoverdrevenvoorstellingenvandebetekenisvanhet
Mendelismehebbenschadeberokkend envoedinggegevenaan deextremistische
opvattingen in Rusland, waar het Mendelisme over boord is geworpen. Zonder
twijfel komt er een tijd, dat de extremisten in beiderlei richting hun mening
herzien.
HAAN, H. DE. Mogelijkhedenomdeplantenveredelingtebevorderen. DeNieuwe
Veldbode 16(1950):300-301.
Doordeplantenveredelingtot eenverplicht studievak aan de Landbouwhogeschoolte maken, zullen veel meer studenten van het onderwijs in dezerichting
profiteren.
Vormingvanstudiegroepen voorspecialecultuurplanten zalertoekunnen bijdragendevoorlichtingaan dekwekersintensiever te maken,destemeer,indien
het werk van alle instellingen, die zich op dit bepaalde gebied bewegen, wordt
gecoördineerd.
Hettotstandbrengenvaneenwetenschappelijk tijdschrift voorplantenveredeling zal van belang zijn, mede omdat daardoor de onderzoekers geprikkeld
worden tot publiceren overtegaan.
Bevorderingenuitbreidingvanhetveredelingsonderzoekzaltotgevolghebben,
dat nieuwemethoden ontwikkeld worden enresistente géniteurster beschikking
komen.
HAAN, H. DE. GerstveredelinginEngelandenZuid-Ierland.NaCoBrouwJaarboekje 14(1950):42-54.
Degerstveredeling in Engeland en Zuid-Ierland is een schitterend voorbeeld
vansamenwerkingvan landbouw enindustrie. Dekennisvan de brouwkwaliteit
der rassen dankt men aan de vruchtbare samenwerking van het Departement
van Landbouwmet debierbrouwersMessrsA. GUINNESS, Son &Cote Dublin.
In deze proeven werd vastgesteld, dat brouwkwaliteit een raseigenschap is en
dat hogere opbrengst als raseigenschap te combineren is met betere brouwkwaliteit.
Inditartikelwordteenhistorisch overzicht gegevenvan degerstveredelingin
Engeland en Ierland en gewezen op de grote betekenis van Dr H. HUNTER en
Dr E.S. BEAVEN, diealskwekerseeneerlijke concurrentiestrijd hebbengevoerd
enelkaar hebben gestimuleerd. Debetekenisvan hunsuccesvolle kwekersarbeid
wordt duidelijk, wanneer men beseft, dat demeeropbrengst door betere rassen
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voordeoorlogjaarlijks opf5.000.000.-werd geschat enthansaanzienlijk hoger
is,omdathetgerstareaalverdubbelde.
HAAN, H. DE. Wageningen (Netherlands) Centre of Agricultural Science.
Wageningen, 1950,80blz.,31afb.
Deze5e druk van de Engelse gidsvan Wageningen als landbouwkundig centrum kwam wederom tot stand in samenwerking met L.A.VAN MELLE. Door
debeschrijvingen der laboratoria en instituten wordt de aandacht gevestigd op
het werkprogramma derwetenschappelijke instellingen,terwijl er naar gestreefd
isvoorelkeonderzoekertevermeldenopwelkspeciaalgebiedzijnwetenschappelijke activiteit ligt.
Degids bevat tevens een overzicht van dete Wageningen gevestigde verenigingen en studiecommissies op landbouwkundig gebied en vermeldt de aldaar
gevestigde consulenten in algemene dienst.
Indesamenvattingwordteenindrukgegevenvanhetcontacttussenafdelingen
van de Landbouwhogeschool en de zelfstandige instituten. De aandacht wordt
gevestigd op de betekenis van de Landbouwhogeschool voor de vorming van
landbouwkundig ingenieurs, die binnen en buiten onze grenzen tot belangrijke
taken geroepenwerden.
HAAN, H. DE. Wageningen als landbouwkundig centrum. Jaarboek vande
Algemene BondvanOudleerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs 1950:1-16, 12afb.
Na een inleiding over de voorgeschiedenis van het hoger landbouwonderwijs
en van de geschiedenis der Wageningse landbouwproefstations wordt eenbeschrijving gegeven van de Landbouwhogeschool als kern van het landbouwkundige centrum. Uit de afdelingen der Landbouwhogeschool hebben zich vele
zelfstandige instituten ontwikkeld, waarvan er een 20-tal te Wageningen gevestigd zijn. In een overzicht zijn bij afdelingen der Landbouwhogeschool de
overeenkomstige„verlengstukken"vermeld.Hetonderlingecontactendesamenwerkingwordtaangetoonddoordebehandelingvandeaardappel,derasbepaling,
deresistentie enhet grasland alsobject van onderzoek.
HAAN, H. DE. Overdrukken.Bibliotheekleven 35(1950): 202-206.
Op natuurwetenschappelijk gebied hebben de overdrukken van tijdschriften
er zeer toe bijgedragen kenniste verspreiden. Dekleine bibliotheken waarderen
deoverdrukken,omdatzezoeenvoudigtehanterenzijn zoweldoordegebruikers
alsdoordebibliotheekzelf.Hetiseconomischereenoverdrukuittelenendaneen
deel van een tijdschrift. Door overdrukken wordt een intensief gebruik van de
bibliotheken bevorderd.
Verschillende wetenschappelijke instellingen gebruiken de overdrukken uit
verschillendetijdschriften voorhetvormenvaneeninstituutsserie,waardooreen
geordendruilverkeertotstandistebrengen.
KLOEN, D. Jarowisatievan stoppelknollen. Zaadbelangen, 4 (1950):471-473,
478-480.
Hetgebruikvangejarowiseerd zaadmethetdoelomdezaadteeltvanstoppelknollenéénjarigtemakenkanwordenaanbevolen.
Nagegaan wordt verder, hoe het schieten verloopt, als het zaad laat in het
voorjaar wordt uitgezaaid. Vervolgens worden deresultaten besproken dieverkregen zijn met planten, die gedurende de winter bij 12° Cen 16° Cen in een
vorstvrij warenhuis zijn opgekweekt.
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KLOEN, D. Jarowisatie van stoppelknollenzaad. Maandblad vande landbouwvoorlichtingsdienst 7(1950): 193-201.
Aan de zaadteelt van stoppelknollen, die tweejarig zijn, zijn verschillende
bezwaren verbonden, die het beste kunnen worden opgelost door haar éénjarig
te maken. Indeeersteplaats isnagegaan ofdit mogelijk isdoor het zaad vroeg
in het voorjaar uit te zaaien. Dezemethode isechter niet altijd uitvoerbaar en
daarom moet gebruik worden gemaakt van gejarowiseerd zaad. Aangegeven
wordt hoe de jarowisatie moet worden uitgevoerd en welke resultaten de afgelopenjarenzijnverkregen. Hetgebruikvangejarowiseerd zaadkanwordenaanbevolen envoor degene,diehiervan gebruikwilmaken,worden devoornaamste
richtlijnen vermeld.
KLOEN, D. Lajarovisationde lagrainedebetterave.DeZaadwereld 13(18-19)
1949;2blz.
Aan de zaadteelt van bieten zijn verschillende bezwaren verbonden, die het
beste kunnen worden opgelost door haar éénjarig te maken met behulp vangejarowiseerd zaad. Aangegeven wordt waaraan een doelmatige jarowisatie moet
voldoenenhoedekiemingvan hetzaadkanwordenversneld. Deresultaten,die
in 1948verkregen zijn, worden besproken.
KLOEN, D. De eerste ontwikkeling van een jonge bietenplant. Zaadbelangen 3
(1949):82-84,94-96.
Na een korte bespreking van verschillende bietensoorten wordt aandacht geschonken aan hardschaligheid, die in het buitenland nogal eensvoorkomt. Nagegaan wordt aan welkeeisenhet zaadmoet voldoen omzijn kiemkrachttebehouden. Bij de kiemingvan het zaad moet o.a. rekening worden gehouden met
de grootte van de kluwens. Vervolgens worden de physiologische processen
besproken, die zich in een groeiend embryo afspelen. Ook wordt aandacht
besteed aan de anatomische veranderingen, die het jonge plantje ondergaat.
KLOEN, D. Jarowisatievanbietenzaad.DeNieuwe Veldbode15(1949):483-484.
Naeenkortebesprekingvandemoeilijkheden, dieaandezaadteeltvanbieten
verbonden zijn, worden devoordelen opgenoemd van een éénjarige teelt, alshet
geluktmetbehulpvangejarowiseerd zaadeenhoogschieterpercentagetekrijgen.
Aan het weken, drogen en kiemen van het zaad moet grote aandacht worden
geschonken. Ditgeldt ookvoor dejarowisatie, diebij 1°C wordt uitgevoerd.De
gemakkelijk schietende rassen geven hoge schieterpercentages. De schieters
vormenmeestal eenbloemstengelwaardooralleeneenredelijke zaadproductie te
verkrijgen is, als de rijafstand 40cm en de plantafstand in de rij ± 25 cm
bedragen.
KLOEN, D. Veredelingvankoolzaad.Jaarboek van de Algemene Bond van Oudleerlingen vanInrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs 1950:113-123.
Betere koolzaadrassen kunnen worden verkregen door deveredelingsystematisch ter hand te nemen. Als uitgangsmateriaal kunnen landrassen, gekweekte
rassen en kruisingspopulaties worden gebruikt. Na een korte bespreking van de
kruisingstechniek wordt nader ingegaan op de kenmerken waarop geselecteerd
wordt. Bij koolzaad kan het beste gebruik worden gemaakt van familieselectie,
waarbij dereservezaadmethode nietmoetwordenvergeten. Hetspreektvanzelf,
dat hetwerkvandekweker niet isafgelopen alshij eenrasaan depractijk heeft
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afgeleverd, omdat door allerlei oorzaken het ras achteruit gaat. Voortdurende
selectie is daarom een dringende eis. Bij de moderne veredeling kan verder gebruik worden gemaakt van heterosisteelt, terwijl vegetatieve vermeerdering als
selectie maatregel perspectieven biedt.
KLOEN, D. De teelt van maïs als groenvoedergewas. Inzicht 3 (1949): 8-10,
21-23.
In Nederland moet de verbouw van groenvoedergewassen worden uitgebreid
en daarom ishet gewenst, dat meer aandacht aan maïswordt besteed. Nagegaan
wordt welkecultuurmaatregelen inacht moeten worden genomen enwelkerassen
het beste verbouwd kunnen worden. De voederwaarde en de opbrengst van het
oogstproduct zijn uitstekend en het leent zich goed voor inkuilen.
LAMBERTS, H. en W. SCHEYGROND. Verslag over bezoeken aan enkele veredelingslnstituten en kweekbedrijven in Duitsland van 4Juli 1949-9Juli 1949.
Gestenc. verslag, 1949; 25blz.
Opeenaantal Duitsekweekbedrijven eninstituten isgedurendedezereisvooral
aandacht geschonken aan de veredeling van grassen, klavers en lupine.
LAMBERTS, H. Veredeling van voederlupine voor voedingsdoeleinden. Voeding
11(1950):217-226.
De mogelijkheden voor het gebruik van voederlupine als voedingsmiddel
worden besproken. Nagegaan wordt welke eigenschappen, speciaal betrekking
hebbend op de waarde voor de mens, door veredeling verbeterd kunnen worden.
Voorts wordt internationale samenwerking bepleit als middel om tot een efficiënter gebruik van lupine te komen.
THIJN, G. A. Het Aardappelveredelingsbedrijf van de Stichting voor Plantenveredeling(S.V.P.)indeNoordoostpolder.Meded. Nederlandse AlgemeneKeuringsdienstvoorlandbouwzaden en aardappelpootgoed 7 (1950—'51): 30-31.
De inleider op de Aardappelkwekersdag te Rodeschool, het hoofd van het
Veredelingsbedrijf van de S.V.P., geeft een beschrijving van dit bedrijf, van de
opkweek derzaailingen indekassen en ophet vrije veld,van dewijzevan samenwerkingmet particuliere aardappelkwekers, van demethoden van bloeistimulatie
derte gebruiken géniteursenvan de inrichting van de poterbewaarplaats.

THIJN, G. A. Een nieuwe kweekwijze van aardappelzaailingen. Meded. NederlandseAlgemene Keuringsdienstvoor landbouwzaden enaardappelpootgoed 6(19491950): 92-94.
De schrijver vergelijkt aan de hand van proefnemingen de van oudsher gebruikelijke opkweek ophet vrijeveldmet devirusvrije opkweek ineenwarmekas
gedurende dewinter en het vroegevoorjaar. Delaatstewijze van werken voldeed
goed en door breking van de rustperiode der pas gerooide knollen kon in één
jaar een tweede gewasworden verkregen met behoud der mogelijkheid van vroeg
rooien, wat een versnelling der veredeling inhoudt.
Een bezwaar van de opkweek in potten is een moeilijke beoordeling van de
zaailingen, waardoor een hoog percentage tweede-jaars zaailingen moet worden
uitgezet. Het ziektevrij opkweken heeft echter het grote voordeel, dat van de
klonenenkeleplantenvroegzijnterooien endat derestvooralgeheleuitgroei kan
blijven staan. Degroteschifting van hetgezondemateriaalmoetdusinhet tweede
jaar plaats vinden.
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THIJN, G.A. Uitdekinderjarenderaardappelziekte.De Pootaardappelhandel 3
(1949/50)(4):4-5; (6):8-9.
Ineentweetalartikelenschetstdeschrijveraandehandvangegevens,inhoofdzaakgeputuitenkeledagbladjaargangen vanl845enl846,deruïneuzegevolgenvan
heteerste optreden der Phytophthora infestons in ons land,deprimitievepogingendeoorzaakderziektevasttestellenendemiddelen,diemenindietijdmeende
temoetenaanwendenomdeziektete bestrijden.
THIJN, G.A. Uit degeschiedenis van deaardappel. DePootaardappelhandel 4
(1950):154-155.
Een korte bijdrage over de eerste aardappelverbouw in ons land na een serie
artikelen meteensterkgeschiedkundige inslaginvorigenummers van hetzelfde
tijdschrift. Gewezenwordtopdewenselijkheid uit oudearchieven eenvollediger
inzicht indeopkomst van onzeaardappelteelt opte diepen.
THIJN, G.A. Onzepootgoedteeltmet het oogopdeexport. De Pootaardappelhandel 4(1950): 193.
Gewezen wordt op de mogelijkheid iets later te kunnen rooien, als het zou
gelukken met parathion of andere spuitmiddelen de perzikbladluizen te vernietigenofalthanssterk inaantal te doenverminderen.
Wellicht zouvolgenssehr, indetoekomst het Koninklijk NederlandsMeteorologisch Instituut te DeBilt kunnen worden ingeschakeld bij deverspreidingvan
spuitvoorschriften en het doorgeven van gunstige tijdstippen van spuiten.
TOXOPEUS, H.J. De betekenis van het optreden van biologische rassen van
Phytophthora infestans voor de veredeling op resistentie. Meded. Nederlandse
AlgemeneKeuringsdienstvoorlandbouwzadenenaardappelpootgoed6(1950): 78-79.
Opveleplaatsen wordt getracht doormiddelvan herhaaldeterugkruisingvan
dewildesoortSolanum demissummetSol. tuberosum, aardappelrassentekweken,
dieinhetgeheelniet door Phytophthora infestansworden aangetast. Bijditwerk
blijkt, dat overal in de hybriden nieuwe Phytophthora-r&ssen optreden, die een
deelvanhethybriden-materiaal,datvoordeteveldewijdverbreide Phytophtorarassen immuun is, aantasten. Schrijver is van mening, dat het ontstaan van
nieuweschimmelrassen berust opselectiedoorhetonvatbare plantmateriaal van
zeer zeldzaam voorkomende vormen uit de Phytophthora-populatie.
TOXOPEUS, H.J. Wratziekte en aardappelveredeling. Meded. Nederlandse
AlgemeneKeuringsdienstvoorlandbouwzadenenaardappelpootgoed7(1950): 39-41.
Gedetailleerdebewerking van degegevens over de jaren 1942-1950 door VAN
SUCHTELEN, verzameld bij de Plantenziektenkundige Dienst. Het percentage
resistente zaailingen, afkomstig van kruisingen tussen vatbare en onvatbare
rassen bedraagt ± 50.Worden onvatbare rassen onderling gekruist, dan komen
er omstreeks70%onvatbare planten onder dehybriden voor. Dekruising vatbaar x vatbaar geeft ± 10%onvatbare zaailingen.
Van een aantal kruisingscombinaties werden zoveel zaailingen aangetroffen,
dat dezeonderlingkondenwordenvergeleken. Daarbij bleek,dat de afwijkingen
vandehierboven gegevengemiddelden slechtsgeringenderhalvestatistisch niet
zekerwaren.
TOXOPEUS, H.J. Over het kweken van aardappelen resistent tegen Phytophthora. De Pootaardappelhandel 3(1950):22-23,60-61.
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In het eerste artikel van deze serie wordt de resistentie tegen Phytophthora
infestons binnen het rassensortiment behandeld. Daarin wordt vooral aandacht
geschonken aan de samenhang tussen knol- en bladresistentie en de tijd van
afrijpen. Het tweede artikel behandelt de immuniteit van de wilde Mexicaanse
soort Solanum demissum en vooral de mogelijkheid door kruising, gevolgd door
herhaalde terugkruising, van deze soort met aardappelrassen, deze immuniteit
tecombinerenmetdekwaliteitseigenschappen van deaardappel.
TOXOPEUS, H.J. Deslijmziektevandeaardappel,veroorzaaktdoorBacterium
solanacearum. DePootaardappelhandel 3(1950):127.
Kortebeschrijving van dezeindetropen zeerschadelijke ziekte.
TOXOPEUS,H.J. Kapok.InDeLandbouwindeIndische Archipel door C.J. J.
VAN HALL en C.VAN DE KOPPEL. 1950,p.53-103.

Samenvatting van deresultaten van het onderzoek, dat doordeschrijver van
1930-1948 met dit gewas is verricht. Achtereenvolgens worden behandeld: de
herkomst van Ceiba pentandra, de bloembiologie in verband met de vruchtvormingendeveredeling,deperiodiciteit, invloed van deregenverdeling envan
de bodem op de productie, plantmateriaal, verzorging van de aanplant, oogst,
verwerkingenqualiteit van het product.
SPOON,W.en H.J. TOXOPEUS. Derris wortel. In De Landbouw inde Indische
ArchipeldoorC.J. J. VAN HALLenC. VAN DE KOPPEL. 1950,p.578-608.
H.J.Toxopeus behandelt de cultuur, de selectie, de veredeling en de oogst.
Kort voor deoorlog kwamen deeersteresultaten van het selectiewerk beschikbaar,dieweleenaanwijzingzijn,datdoordekeuzevanhetjuisteplantmateriaal
de productie zeer belangrijk zal kunnen worden verhoogd. Helaas istijdens het
Japanse regiem vrijwel alle Derris gerooid en niets opnieuw geplant, zodat in
1948 slechts zeer geringe hoeveelheden plantmateriaal beschikbaar waren. De
collecties inde cultuurtuin te Buitenzorg konden gelukkig alle weer op naam
wordengebracht.
TOXOPEUS, H.J. Enige nieuwe cultuurgewassen. In De Landbouw inde Indische ArchipeldoorC.J. J. VAN HALLenC. VAN DE KOPPEL. 1950,p.706-726.
Samenvatting van het onderzoek, dat door deverschillende gouvernementele
onderzoekingsinstitutenteBuitenzorgtussen1935en1942aanzgn.nieuwecultuurgewassen werd verricht. Dit werk werd uitgevoerd onder de auspiciën van een
coördinerende instantie,deCommissievan Adviesinzake debevorderingvande
cultuur van nieuwe handelsgewassen. Behandeld worden: Lonchocarpus, Amorphophallus, Pyrethrum, Clausena anisata, Mundulea sericea.. De kruidnagel, de
tungolieboom (Aleurites montana) en Derris, die in dezelfde samenhang werden
onderzocht,worden inafzonderlijke hoofdstukken behandeld.

WIT, F. Chinesehoutolie. InDe Landbouw inde Indische ArchipeldoorC.J. J.
VAN HALLen C.v. D. KOPPEL. 1950,p.621-653.

Chinesehoutolieisnalijnolie debelangrijkste drogendeolie.Zijwordtgewonnen uit dezaden van de Chinese houtolieboom, Aleuritns montana. Het artikel
geeft eenoverzichtvandeervaringmet hetgewasin Indonesië,vandeinvoering
in 1930 tot aan 1948.Behandeld worden debotanie,cultuur, ziekten enplagen,
selectie en veredeling, oogst en verwerking en eigenschappen, toepassingen en
marktpositie van deolie.
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VEENSTRA, G. De veredeling van aardappelen door het Instituut voor PlantenveredelingendeStichtingvoorPlantenveredeling.DePootaardappelhandel3(1950):
8-9, 4 afb.
De Stichting voor Plantenveredeling werd in September 1948 in het leven geroepen. Door de steun van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten en
het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed werd een belangrijke som ter beschikking van de Stichting voor Plantenveredeling (S.V.P.) gesteld om een groot
„Bintjeprogramma" te kunnen aanvatten. Ten behoevevan dit aardappelkweekprogramma zijn drie wetenschappelijke ambtenaren werkzaam. Dr H. J.
TOXOPEUS (Instituut voor Plantenveredeling) is ingeschakeld voor het fundamentele werk ter verkrijging van géniteurs, Ir H.T. WIERSEMA (Stichting voor
Plantenveredeling) zalzichvooral toeleggenop het resistentieonderzoek, IrG.A.
THIJN (Stichting voor Plantenveredeling) is belast met het aardappelkweekwerk
op het Proefbedrijf van de S.V.P. in de Noordoostpolder. De S.V.P. is materieel
in staat een belangrijke bijdrage te leveren in de verkrijging van de voor onze
export noodzakelijke nieuwe rassen. Zij wenst nauw samen te werken met de
particuliere Nederlandse aardappelkwekers.

LABORATORIUM VOOR TROPISCHE LANDBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. Dr Ir C. COOLHAAS
COOLHAAS, C. Coffeefacesdifficult rehabilitationproblems.HetFinancieeleDagbladAug. 1949(2):75.
Een overzicht van dehistorie der koffiecultuur op Java, de aangerichte schade
en de maatregelen tot herstel.
COOLHAAS, C. Indrukken betreffende de rijstcultuur in Noord-Italië en ZuidFrankrijk. LandbouwkundigTijdschr.61 (1949) (10): 736-741.
Verslagvan een studiereis.
COOLHAAS, C. La science au service de l'agriculture en Indonesië. Revue du
monde nouveau, Paris, 1950: 99-100.
Een overzicht der historie van het landbouwproefstationwezen in Indonesië,
de bereikte resultaten en de toekomstige ontwikkeling.
COOLHAAS, C. De vijfde cacao-conferentie. De Bergcultures 19 (1950) (2):
27-35.
Een résumé van de voordrachten der conferentie in London, Aug. 1949.
COOLHAAS, C. OHepalmonderzoek in Negeria. Meded.Afrika-Instituut 4 (1950)
(2): 31-34.
Een résumé van de voordrachten der conferentie in Benin, December 1949.
COOLHAAS, C. Verslag van een landbouwkundige oriëntatie in Spanje. LandbouwkundigTijdschr. 62(1950) (8): 655-662.
Verslag van een studiereis.
BOLHUIS, C. G. Enige aspecten van de voedsellandbouw op Java en Mtfdoera
indeperiode1921—1941.Wageningen, H.Veenman enZonen, 1950.12p.- Openb.
les.
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BOLHUIS, C.G. Waarnemingen overdezgn.tnozaïk-ziektebijcassaveopJava.
Buitenzorg, 1949.9p.Meded. Alg.Proefstation v.d.Landbouw no92; Landbouw
21(1949)(10/11):521-527.
In verband met door KOCH en MULLER geconstateerde verschijnselen bij
cassave,welkezeerveelgelekenopdievandegevreesdecassave-mozaïk,werden
met enkele variëteiten proeven genomen, waaruit bleek, dat van de „echte"
cassave-mozaïk geensprakewas.Degeconstateerde verschijnselen zijn vrij zeker
eengevolg van physiologische reacties op lage temperaturen van de daarvoor
gevoeligevariëteiten.
BOLHUIS, C.G. Enkelevoorlopigeresultatenvaneenbehandelingvan cassavestekken met colchicine. Buitenzorg, 1949. 9p. Meded. Alg. Proefst. Landbouw
no93;Landbouw 21(1949) (10/11):528-534.
Door verschillende eigenschappen is de cassavestek een geschikt object voor
de behandeling der uitlopende ogen met colchicine. De door deze behandeling
verkregen afwijkende planten bleken echter, wat hun opbrengst betreft, achter
te staan bij normale planten van dezelfde variëteit. Ookwat betreft het drogestof gehalte en het ruwe-eiwit gehalte der wortels bleek de behandeling geen
bijzondere voordelen opte leveren.
BOLHUIS, C.G. Kruisingen bij cassave. Buitenzorg, 1949. 16 p. Meded. Alg.
Proefstation Landbouw no94;Landbouw 21(1949) (10/11):535-548.
Bij bestudering van de resultaten van het kruisingswerk bij cassave binnen
desoortenbijsoortskruisingenbleek,datdeslagingspercentagesgroteverschillen
kunnen opleveren. Bij het maken van kruisingen binnen de soort (Manihot
utilissima) bleek, dat 4clonen, zowel bij kruisingen met elkaar alsmet andere,
uitzonderlijk goede uitkomsten gaven. Zelfbestuiving gaf slechts matige resultaten. BijkruisingenvanM. utilissimametM. Glazioviitradenbij debastaarden
duidelijke steriliteitsverschijnselen op, terwijl dit bij de soortkruising M.utilissimax M. saxicola inhetgeheelniethetgevalwas,hetgeen devraagdoetrijzen
ofM. saxicola welalseen afzonderlijke soort iste beschouwen.

LABORATORIUM VOORTUINBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. Dr IrS.J. WELLENSIEK
WELLENSIEK, S.J. Het voorkómen van entings-incompatibiliteit door eigen
blad aan de onderstam. Meded. Landbouwhogeschool 49 (1949) (9): 255-272.
(Publicatie No83van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.)
De enting van komkommer op Cucurbita ficifoliater voorkoming van aantasting door Fusarium van de grond uit heeft in de practijk ingang gevonden.
Deentingvanmeloenopdezelfde onderstam levert echtermoeilijkheden inverband met verschijnselen van incompatibiliteit.
Onderzoek wees uit, dat Cucurbita ficifolia, komkommer en meloen in alle
mogelijke combinaties twee aan twee kunnen worden geënt, behalvemeloen op
ficifolia. Op verschillende wijzen werd aangetoond, dat de laatst bedoelde entcombinatie in levenblijft, wanneer deonderstam in het bezitwordt gelatenvan
eigenblad. Dezemethode kan gemakkelijk indepractijk worden toegepast.
Mede naar aanleiding van de resultaten van dubbele entingen (met tussen-
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stam) en van tweepootentingen (één bovenstam tegelijkertijd op twee onderstammen) werd de mogelijke werking van het onderstamblad besproken. Als
meest waarschijnlijke veronderstelling wordt geuit, dat meloen als bovenstam
een voor de groei van ficifolia als onderstam noodzakelijke stof niet aan deze
onderstam doet toekomen. Het eigen onderstamblad vult dan het tekort aan.
Overdeaard van debetreffende stofvalt nognietsnadersmeetedelen.
De vraag wordt gesteld, in hoeverre dit resultaat ook betekenis heeft voor
andere gevallen van entings-incompatibiliteit.
WELLENSIEK, S.J. NewlinkagesinPisum,Cr-Gp and B-L. Genetica 25,1950
(i/g): 183-187.(Publicatie No86van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).
Tweenognieteerderindeliteratuurvermeldekoppelingenwordenbeschreven,
namelijk tussen de crimson-bloemkleur factor en de factor voor gele peulkleur,
voortstussen depurper bloemkleur factor ende factor voorgedeukte zaadhuid.
WELLENSIEK, S.J. Deselectievaneenjarigemannelijkeaspergeplanten.Meded.
Dir. Tuinbouw 12(1949) (11):876-889. (Publicatie No88van het Laboratorium
voor Tuinbouwplantenteelt).
Uit de literatuur is bekend, dat mannelijke aspergeplanten belangrijk meer
produceren danvrouwelijke. Hetverschilbedraagt25%ofmeer. Het uitplanten
van uitsluitend mannelijke planten ondervindt echter in de practijk moeilijkheden, omdat men eenjarige zaailingen plant, welke nog niet hebben gebloeid.
Onderzoekweesuit, dat bloeiopeenleeftijd van9maandenafisteverwezenlijken door ditjarige zaailingen, die in de herfst bovengronds afsterven, in een
warmekaste plaatsen. Ditmaakt het mogelijk tijdens dewinter ophet geslacht
teselecteren eneenjarigemannelijke planten uitteplanten.
Eenmethodevan selectieopgroeikracht werd uitgewerkt. Zeerjongeplanten
van slechtsenkelewekenoudwerdenvlak boven degrond afgeknipt, waarnaop
aard en omvang der regeneratie werd geselecteerd. Het resultaat der selectie
moetworden afgewacht.
Besproken wordt devegetatieve vermeerdering van asperges,doch dezebiedt
voorlopigweinig perspectief.
WELLENSIEK, S.J. Engelse reisaantekeningen II: 31Mei-6Juni 1950. Gestencild verslag No 10van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
Op uitnodiging van de British Council werd een bezoek van een week aan
Engeland gebracht, speciaal ter bijwoning van deopeningvan het nieuweJohn
Innes Horticultural Institution. Behalve dit instituut werden bezocht: East
Mailing Research Station; National Institute of Agricultural Botany en Plant
BreedingStation te Cambridge; British Museum of Natural History te Londen;
Wisley Botanic Gardens; National Fruit Trials; Wye College; Rothamsted Experiment Station te Harpenden; Imperial College of Science and Technology,
Research Institute ofPlant Physiologyte Londen.
Naeenchronologischverslagwordenalsspecialepunteninhetkortbesproken:
snelle bloei van appelzaailingen; laat bloeiende appelrassen; Cyclamensoorten
inhetBritish Museum; incompatibiliteit en pollenbuistechniek; colchicine-zaadbehandeling van asperges; zaadvorming zonder bevruchting; bloeiphysiologie
van Chrysanthemum indicum; organisatorische enalgemeneproblemen.
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WELLENSIEK, S.J. Debetrekkingenderlandbouwkundigingenieurstuinbouw.
Wagenings Hogeschoolblad 7(1950):(10):85.
Een reeds eerder gemaakt statistisch overzicht werd aangevuld. Er zijn 146
afgestudeerden inderichtingTuinbouw,waarvan 119inNederland en27inhet
buitenland. Intotaal komendevolgendegroepenvan betrekkingenvoor:onderzoek 61, voorlichting 36,particulier 19,diversen 15,onderwijs 11, onbekend en
zonderbetrekking4.
Demeningwordtverkondigd, dat voorwiewerkelijk liefdevoor detuinbouwstudieheeft, weleenbehoorlijketoekomstblijft weggelegd.
WELLENSIEK, S.J., DOORENBOS,J. en HAAN, I. DE. Systematiek,cytologieen
geneticavanCyclamen.Meded. Dir.Tuinbouw 13(1950)(8):608-619.(Publicatie
No90van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).
Alsuitgangspuntvooreenzouitvoerigmogelijkestudievan Cyclamenwerden
verzamelingen van gekweekte rassen van C. persicumgrandiflorum en van
anderegekweekteenwildesoortenaangelegd.Uitdezecollectieswordenmoederplantengekozenvoorzelfbevruchtingofkruising.Onderzochtworden:deselectiemethodiek, het overzomeren van zaadplanten, de kruisingstechniek, de zaadteelt,vegetatieve vermeerdering.
Een beknopt overzicht overdesystematiekvan het geslacht Cyclamen wordt
gegeven. De variabiliteit van C. persicum wordt beschreven en een beknopte
geschiedenisvan dezesoortwordtvermeld.
Van verschillende der bovenbedoelde soorten worden de aantallen chromosomenvermeld. Dekruisingtussen diploid entetraploid geeft in deeerstegeneratie volledig fertiele tetraploiden.
Deeerste uitkomsten van het onderzoek naar degenetica van debloemkleur
wordenvermeld. Ingevoerdwordentweeerffactoren. Witmetoogisdubbeldominant. Sylphide is enkelvoudig dominant. Wit mist de grondfactor voor bloemkleur, doch kan de tweede factor kryptomeer bezitten. De veronderstelling
wordtgeuit,dat demutatievanWit naar Sylphideafhangt van eenmendelende
factor.
WELLENSIEK, S.J. en VERKERK, K. Vernallsatie en photoperiodiciteit van
bieten.Meded. Dir.Tuinbouw 13(1950)(6):341-357.(Publicatie No89van het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).
Door gebruik te maken van zaadvernalisatie is het mogelijk de tweejarige
zaadteelt van kroten eenjarig te maken. De invloed van een kunstmatige belichting alsdagverlenging werd nagegaanopdeschietervorming inverband met
verschillendezaadvernalisatieduren. ErwerdgewerktmetdekrotenrassenEgyptische Platronde en Noord-Hollandse Bleekblad, het suikerbietenras Kuhn P
endevoederbiet Groeningia.
Bij toenemende duur der zaadvernalisatie neemt de vorstgevoeligheid toe,
hoewel hierbij grote rasverschillen bestaan. Bij langere zaadvernalisatie treedt
eerder en meer schietervorming op, waarbij grote rasverschillen werden vastgesteld. Door lange-dag-behandeling van het opkomen af tot het uitplanten
wordt het aantal schieters vervroegd, waardoor meer goed zaad kan worden
gevormd. Hoe langer de zaadvernalisatie heeft geduurd, hoe minder effect van
delange-dag-behandelingwerdgevonden.Deinteractietussendezetweefactoren
is van ras tot ras verschillend. De eventuele toepassingsmogelijkheid voor de
zaadteelt wordt kort besproken.
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DOORENBOS,J. Opheusden als boomteeltcentrum. Assen, Van Gorcum enCo,
1950, 87pp. tabellen, grafieken. Proefschr. Wageningen.
Ziereferaat oppag.72a.
DOORENBOS,J. Taxonomyandnomenclature ofCyclamen.Meded. Landbouwhogesch. 50(1950): (2) 19-29, fig. 1-9. (Publicatie No88van het Laboratorium
voor Tuinbouwplantenteelt).
De Cyc/amen-collectie van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt gaf
aanleiding tot een onderzoek van de systematiek en de nomenclatuur van dit
geslacht. Dertien soorten worden kort beschreven, drie andere genoemd. Vervolgensworden vier soorten: Cyclamen repandum, C.orbiculatum, C. europaeum
enC. neapolitanum meerindetailbehandeld, speciaal inverband met denomenclatuur.
DOORENBOS, J. The history of the „Persian" Cyclamen. Meded. Landbouwhogeschool50(1950)(3):30-59,fig. 1-18.(PublicatieNo87vanhet Laboratorium
voorTuinbouwplantenteelt).
Aandehandvan literatuurgegevenswordtnagegaan opwelkewijzedetegenwoordige rassen van Cyclamen persicum uit dewildevorm zijn ontwikkeld. Als
documentatie wordt eenlijst gegevenvan allegekleurdeafbeeldingen, in deloop
vandetijd van Cyc/amen-rassenverschenen, en van allerassen, in deliteratuur,
genoemd, met winnaar, jaar van introductie, korte beschrijving en opsomming
van afbeeldingen.
GORTER, CHRE.J. Verslag Engelse reis 4-21April 1949. Gestencild verslag
no7vanhet Laboratorium voorTuinbouwplantenteelt.
Verslag van de te Oxford gehouden 3-daagse vergadering der „Society for
Experimental Biology" en van een aldaar gehouden lezing over: „Fasciations
obtained with trijodobenzoic acid".
Bezoek aan een aantal Botanische Laboratoria en Tuinbouwkundige Instituten, voornamelijk Wye College, East Mailing Research Station and Long
Ashton Agricultural and Horticultural Research Station.
GORTER, CHRE. J. Verslag Zweedse reis 2Juli—3Augustus 1950. Gestencild
verslag no 11van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
Verslagvan het „VIIth International Botanical Congress" te Stockholm, de
daaraanvoorafgaande excursiesinSkone(Lund,Svalöv,Alnarp),excursiesinde
omgeving van Stockholm, bezoek Landbouwhogeschool te Ultuna enz. Korte
uittreksels van lezingen op het Congres gehouden over onderwerpen, die van
belangzijnvoorhet onderzoek inhet Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt,
nl.photoperiodiciteit, fundamenteel onderzoek overdewerkingder groeistoffen,
weefselcultures, wortelvorming, enz.
GORTER, CHRE. J. The influence of 2.3.5-trijodobenzoic acid on thegrowing

points of tomatoes. Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 52(1949): 1185-1193. (Publicatie No 85van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).
Onderzocht werd deinvloedvan dezogenaamde „bloemvormende"stof2.3.5trijoodbenzoëzuur op tomatenplanten. Terwijl bij de normale planten de inflorescenties internodiaal geplaatst zijn, zitten deze bij de behandelde planten in
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de oksels van de bladen en wel van lagere bladen dan normaal. Zelfs in de
okselsvan decotylenkunnenzichinflorescenties ontwikkelen. De inflorescenties
van demet trijoodbenzoëzuur behandelde planten hebben bovendien eengroter
aantalbloemendandenormale.Devegetatiepuntenvanallezijspruiten benevens
het hoofdvegetatiepunt zijn afwijkend van vorm, hetgeen meebrengt, dat geen
bladprimordia, doch wel bloemprimordia gemaakt worden. Door correlatieverschijnselen (het trijoodbenzoëzuur werkt als anti-auxine) kon de abnormale
plaatsingderinflorescenties worden verklaard.
STOKES, PEARL and K. VERKERK. Flower formation in Brussels Sprouts.
Meded. Landbouwhogeschool50,(1950): 141-160(PublicatieNo92van het LaboratoriumvoorTuinbouwplantenteelt).
Spruitkool bloeit, alstweejarig gewas,pasnaeenperiodemetvrij lagetemperatuur;debloemenwordendanindewinteraangelegd.Spruitkoolisdag-neutraal.
Spruitkoolplanten, warm opgegroeid, zijn op verschillende leeftijden 3,6of9
weken aan koude blootgesteld en daarna weer in de warmte geplaatst. Hierbij
bleek, dat voor normalebloemvorming3weken koudeniet genoegwas,6weken
niet altijd genoeg, maar 9weken echter steeds voldoende, mits de planten voldoende groot waren. Drogestofbepalingen gaven te zien, dat de drogestof in de
zeer jonge plant voor het grootste deel indebladeren zit, langzamerhand hoopt
zich eensteedsgroter deelvan dedrogestof op in het reserveorgaan, destengel,
totdat een min of meer constante verhouding isontstaan tussen drogestof van
stengels,bladeren enwortels. Isdezeconstanteverhouding ontstaan, dan zalde
plant, lang genoeg in voldoende koude geplaatst, bloemen gaan aanleggen.
Groeipuntonderzoek in verband met macromorphologische kenmerken is zodoende in verband gebracht met drogestofbepalingen en geeft de voorstelling,
datbijspruitkoolvaneenjeugdphasekanwordengesproken,waarindeplantniet
tot bloeien iste krijgen.
Aan de hand van deze uitkomsten en van de literatuur wordt een overzicht
gegeven van de rol van lage temperatuur bij de overgang van het vegetatieve
naar het generatieve stadium in het algemeen.
VERKERK, K. en S.J. WELLENSIEK. De invloed van kunstmatige bestuiving
en belichting bij tomaten. Med. Dir. vandeTuinbouw 13(1950) (8):620-628.
(Publicatie No91van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).
Bekend is, dat bij de vroege stookteelt van tomaten dikwijls moeilijkheden
worden ondervonden bij devruchtzetting, speciaal van deonderste trossen. De
resultaten van tweeproeven over kunstmatige extra belichtingmet T.L.buizen
ter bevordering van de assimilatie en een kunstmatige bestuiving der bloemen
met een bloembestuiver, speciaal hiervoor ontworpen, worden besproken.
Bijvroegestookteelt gaf deelectrischebloembestuiver eenaanmerkelijke vervroegingvan deoogst entevenseenvermeerdering van deopbrengst, somsvan
30-40%, terwijl het gemiddeld vruchtgewicht ook aanzienlijk hoger werd. Belichting na het uitplanten in de kas zal nogwel niet rendabel kunnen zijn, belichting vóór het uitplanten misschien wel. Dit geeft een vervroeging van de
oogst, echter een iets lagere totaalopbrengst. Combinatie van de bestuiving en
belichting voor het uitplanten geeft een sterke vervroeging en bovendien een
hogeretotaalopbrengst te zien.
WATERSCHOOT, H. F. Tuinbouw en tuinbouwkundig onderzoek in Indonesië.
Meded. Dir.Tuinbouw 13(1950)(8): 485-493.
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Inheteerstegedeeltewordteenkort,haastschematischoverzichtgegevenvan
detuinbouw in Indonesië;hettweedegedeeltegeeft destand vanhettuinbouwonderzoek, zoals diewasvóór desouvereiniteitsoverdracht op ultimo 1949. De
tuinbouw in Indonesië isniet steeds intensief (erfcultuur), doch belangrijk voor
de bijvoeding vandemillioenenbevolking. Hetonderzoek vandeeigenlijke erfcultuur iseerst de laatste decenniën krachtig ter hand genomen. Menu-onderzoekingen,gecombineerdmetgeneeskundigonderzoekinverschillendelandbouwgebieden wezen uit, dat op Java vooral veel vitamine-A-gebrek heerst. Het
ecologisch onderzoek is thans zover gevorderd, dat in grote trekken de eisen
bekend zijn, welke de voornaamste erfgewassen en tuinbouwgewassen voor
monocultures stellen aan grondsoort, regenval, grondwaterstand en hoogte
boven zee.
BelangrijketuinenvoorhetonderzoekopJava liggenindevolgendegebieden:
nat enlaag(Pasarminggu), natenhoog(Tjipanas), droogenhoog(Tlekung)en
droogenlaag (Grati en Kraton). Gezocht wordt voor deerfcultures naar goedkope, verantwoorde vermenigvuldigingsmethoden, voor de monocultures zijn
intensievere methoden bruikbaar. Selectiewerk is verricht omtegen Phytophthora resistente onderstammen te verkrijgen bij sinaasappels en staat ophet
programma bij kool ter verkrijging van eenras, dat minder gevoelig is voor
Pseudomonas campestris. Voor Indonesië isde studie van de daglengte ende
koude-behoefte vanplantenvanbelangmethetoogophetwinnenvanzaadvan
ingevoerdegewassen.
INSTITUUT VOOR BOSBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Afd. BosexploitatieenBoshuishoudkunde
Beheerder: Prof. Dr IrJ. F.KOOLS
KOOLS,J. F. Onderhoud van zagen met driehoekstanden. Nederl. Bosbouwtijdschr. 22(1950)(10): 289-297.
De auteur begint meteenoverzicht te geven vandesoorten van zagenmet
driehoekstanden envandetypenvantanden, die daarbij voorkomen; behandelt
vervolgensdeeisen,waaraan eengoedsnijdende zaagmoetvoldoenen beschrijft
daarna heteigenlijke onderhoud:degereedschappen, die ervoor nodigzijn en de
practische uitvoering.
INSTITUUT VOOR BOSBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Afd.Bosbedrijfsregelingetc.inde tropen
Beheerder: Prof. DrJ. H.BECKING
BECKING, J H. DerAnbauvonPinus.Merkusiiinden Tropen. Schweizerische
Zeitschrift für Forstwesen, 101(1950) (5): 181-191;4afb.
PintisMerkusii- deenigePinus-soort,dieinIndonesiëvannaturevoorkomt trekt in detropen, behalve voor deherbebossing van ontwoude bergterreinen,
steeds meer deaandacht als productiehoutsoort voor depapierbereiding ende
winning van hars en terpentijn. Methet oogdaarop is in hetartikel naasteen
beschrijving van deboom enzijn producten benevens zijn groeiplaatseisen een
overzicht gegeven van de cultuurervaringen met deze houtsoort in Indonesië.
Achtereenvolgensvindenbespreking:dezaadwinning,hetkwekenvanplantsoen,
dewijzevanuitplanten, hetonderhoud deraanplantingen endete verwachten
opbrengsten.
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BECKING, J. H. De verhogingvande rentabiliteitvande eikenteelt. Nederlands
Bosbouw Tijdschrift22(1950)(6,7en8): 161-167,196-206,225-234;8afb.,3fig.,
4tab.
IndeNederland isdeomvangvan deeikenteelt sterkafgenomen, doordat het
overgrotedeelvandevooreikenteelt geëigendegoedegronden naar delandbouw
isovergegaan.Slechtseenzeerkleingedeelteistot hedenhoofdzakelijk uitrecreatieoverwegingen intact gebleven. Doch ook op deze gronden is men ter verkrijgingvan eenbetererentabiliteit vaakovergegaan tot deteeltvan naaldhout,
hoewel de eik beter dan laatstgenoemd hout in staat isde bodemproductiviteit
op peil te houden. In het artikel worden de wegen aangegeven, waarlangs de
eikenteeltrendabeler istemakennl.:hetzaaieni.p.v.planten,hettoepassenvan
een sterke dunning om de ontwikkeling van zware diameters te bevorderen en
tenslotte het onderplanten van middeloudeeikenopstanden met naaldhout voor
het behoud van een fraaie takvrije stam en het verkrijgen van een belangrijke
nevenopbrengst aan naaldhout zonder dat debodemproductiviteit gevaar loopt.
Zieook BECKING, HOUTZAGERS en OUDEMANS, Interim report for the EconomieCooperation Administration, gerefereerd oppag.28a.

INSTITUUT VOOR BOSBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Afd.Houtteelten Bosbeschermingindegematigde luchtstreken
Beheerder: Prof.Dr G. HOUTZAGERS
HOUTZAGERS,G. Lasylviculture et les reboisements aux Pays-Bas. Schweizerische Zeitschriftfür Fortwesen 101(1950)(7/8): 342-359.
Tengevolge van de grote bevolkingsdichtheid (292inwoners per km2) en de
overheersendepositievan land-entuinbouw,isNederland arm aan bos(250.000
ha = 7,6 % van de oppervlakte is bos). Het bos is naar de minst productieve
gronden teruggedrongen. Er is64,6%particulier-, 20,6%gemeente- en 14,8 %
staatsbos. Meer dan 80%van de benodigde hoeveelheid hout moet wordengeïmporteerd. De oppervlakte opgaand bos (thans totaal circa 200.000ha) zou
met inbegripvan decirca40.000ha hakhout die niet rendabel zijn, en dievoor
een belangrijk gedeelte tot opgaand hout dienen te worden hervormd, nog met
ten hoogste80.000hakunnen worden uitgebreid;velenzullen ditgetalechter te
hoogachten eneengrotereoppervlakte woestegronden alszodanigwillenreserveren.
Na een bespreking van geologische formatie, grondsoort en grondprofiel volgt
een korte karakteristiek van onsklimaat, ook in vroegere aardperioden, en een
plantensociologischeklassificatie.Gewezenwordtophetbelangvandekennisvan
het natuurlijke bos- of karaktertype in verband met de vaststelling van het
bedrijfsdoeltype. Het inheemse Querceto-Betuletum zal als zodanig nooit voldoenderenderenenmoetdusgemengdwordenmetgroeiplaatsexoten alsdouglas,
Japanse lariks, sitkaspar, Amerikaanse eik, Robinia en Prunus serotina. De
plaatsen van herkomst van deexotenmoeten nauwkeurigworden bestudeerden
zelfsdannogbestaanerrisico'svan onvoorziene ziekten en beschadigingen, zoals
b.v. is gebleken bij de aantasting van de Weymouth door Cronartium (roestziekte).
De aanleg van bos geschiedt meestal na oppervlakkige grondbewerking of
althans niet dieper danstrikt noodzakelijk isomb.v.vaste lagente doorbreken.
Vaak ismen in verband met de armoede van de grond, althans voor de eerste
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generatie,op Pinussoorttn aangewezen.Dezewordendanechtersteedsgemengd
met wat eiken. Waar de grond van enigszins betere kwaliteit is gebruikt men
lariks, douglas of sitka, aangevuld met eik en verplegende loofhoutsoorten. Op
debestegrondenwordeneikelsgezaaid,vaakmeteenvoorcultuur van Japanse
lariks. Gewezen wordt op de betekenis van de Amerikaanse eik voor de Nederlandse bosbouw. De opstandverpleging in alle bossen moet reeds op jeugdige
leeftijd beginnen.
In de ontwikkeling der moderne bosbouw in Nederland heeft de Ned. Heide
Mij(opgericht 1888)eenbelangrijk aandeel gehad.
HOUTZAGERS, G. Populieren stekhout en populieren heesters. Tijdschr. Ned.
Heide Mij 60 1949:(11) 384-385.
Oproepaan dekwekers engebruikers omtoch vooral door deNAK gekeurde
stekkentegebruiken endezetijdig te bestellen.
HOUTZAGERS, G. Bosbouwkundig Onderzoek IX. Tijdschr. Ned.Heide Mij 60
1949:(12)406-410;2afb.
Sluit aan bij eenreeksvan artikelen over Bosbouwkundig Onderzoek voorde
practijk (zievorigreferatennummer). Dit artikel handelt meer in het bijzonder
overdemicroflora indebodem.
Deroldiedeflora indebosgrond speelt, isnognietvoldoendebekend.Welis
zeker,datdesamenstellingervanbelangrijkisvoordeomzettingvanhetstrooisel
endatmenookhierdenatuur zoveelmogelijk haargangmoetlaten gaanenhet
kunstmatige uit de bosbouw moet wegnemen. Een ongestoorde vertering van
het strooisel is aanleiding tot een goede structuur en daardoor tot een goede
luchtvoorzieningindegrond.
Aanvankelijk heeft men vooral aandacht geschonken aan de bodembacteriën.
Later ookaan dezwammen en in het bijzonder (MELIN) aan demycorrhiza.De
rol,diedezeschimmelsspelen,wordtgeïllustreerdmethetvoorbeeldvan RAYNER
en NEILSON-JONESbijdebebossingvanwoestegrondteWareham(Z-Engeland),
waar verrassende resultaten werden bereikt door enting van degrond in Pinusaanplanten met Boletus bovinus. Ingegaan wordt ophet probleem dersymbiose
waardplant-mycorrhizaschimmel.
HOUTZAGERS,G. Bosbouwkundig Onderzoek X. Tijdschr. Ned. Heide Mij 61
1950: (1) 13-17. 1 afb.
Behandeld wordt de bosbescherming* waarbij is uitgegaan van de uitspraak
„Voorkomenisbeterdangenezen".Ditkangeschiedendoorhetbiologischevenwichtinstandtehoudendoorjuistemenging,dunning,e.a.maatregelen.
Wat deschadelijke dierenbetreft, gaat het ernietomallebeschadigerstevernietigen,want dit zouwegenshetverbrekenvanschakelsinhetnatuurlijk evenwichttussen deaantallen dierenvanelkesoortvoordetotalefauna zeerschadelijkkunnenzijn. Nauwkeurige studievanpopulatiedichtheden vanverschillende
dierenisdehoofdopgavevan dezgn.„biologischebestrijding", waarvanhetdoel
isherstelvannatuurlijk evenwichttussen alleplanten endieren ineenbos.
Debegrippen evenwichtsphase, ontsnappingsphase (kritisch niveau),gradatiephaseencrisisphasebij deontwikkelingvan een insectenplaagworden korttoegelicht.
Door de levensmogelijkheden van polyphage roofinsecten en insectenetende
dierenzoalsvogelstevergroten,kanmenbevorderendathetkritischniveauniet
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wordt overschreden. Men bereikt dit o.a. door een zo soortenrijk mogelijk bos
aanteleggen.
HOUTZAGERS. G. Bosbouwkundig Onderzoek XI. Tijdschr. Ned.Heide Mij 61
1950(4):99-103; 1 afb.
Hiergaatschrijver inopdebiologischebestrijding vaninsectenindebosbouw.
De pyramide van ELTON, welke wordt afgebeeld, wordt besproken en een en
ander wordt inverband gebracht met deimport van roofdieren ter bestrijding
van schadelijke dieren enmet deimportvan exotischehoutsoorten.
Voorbeelden van geslaagdeimport van biologischebestrijders wordengegeven
(Novius cardinalis in Californie, Macrocentrus ancylivorus in Oost-Amerika)
Chemische bestrijding kan in sommige gevallen in onze kunstmatige bossen
hetenigeredmiddelzijn.Wijmoetenechtertrachtentezorgendathetzoverniet
komt.
HOUTZAGERS, G. Bosbouwkundig Onderzoek XII (slot). Tijdschr. Ned. Heide
Mij611950(5):130-131.
Schrijver constateert, dat thans in dewereld roofbouw wordt toegepast inde
bossen en dat op die manier op een houttekort wordt aangestuurd. Hieraan
moeteeneindkomen;maarbovendienmoetervoorgezorgdworden,dat deproductiepereenheidvanoppervlaktewordtverhoogd.Deaanwasvan3m3/jaar/ha
van de Nederlandse bosseniste laag. Het boskan hierdoor niet renderen. Prijsverhoging brengt hier geen uitkomst, maar wel kan dit geschieden door een
hogereproductieenbeterkwaliteit.Dezekunnenwordenbereiktdoortoepassing
van nieuwere enbetere methoden, zoalsnatuurlijke verjonging, betere dunning,
e.d., gelijk in devoorgaande artikelen van dezeseriewerd uiteengezet.
HOUTZAGERS, G. Het Wereld Bosbouw Congres 1949 in Helsinki (Finland).
Nederl. Boschb. Tijdschr. 21 (1949) (9):267-283.
Verslagvan deexcursies,gehouden ter gelegenheid van dit BosbouwCongres
enverschillendebeschouwingen overdebosbouwin Finland.
Finland iseenbosrijk land en deexploitatie-mogelijkheid isgroot in verband
metdetallozemerenenrivieren.Overalvindtmennatuurlijkeverjonging. Hoofdhoutsoorten zijn hier Pinussylvestris, Picea Abies,Betuia en Populus tremula.
Alsclimax-associatie in de natuurlijke successie wordt bij de betere bostypes
het Picea-bosbeschouwd. Menpastselectietoe;hetsnoeienwordtuitsluitendbeperkt tot toekomstbomen.
Het arboretum van TIGERSTEDTte Mustila endeproefterreinen van het Bosbouwproefstation te Punkaharja werden bezocht.
Heteigenlijkecongreswerdnadeexcursiesgehouden.Nederlandsedeelnemers
hielden 6voordrachten. Het werk en de resoluties van de verschillende secties
worden nader belicht endevooronsland belangrijke punten worden besproken.
HOUTZAGERS, G. Enkele cijfers over de Finse bossen. De Houthandel 2 (1949)
(34):295-296;2afb.
Finlandheeftruim2lx/2niillioen ha bos(71%)met een jaarlijkse houtaanwas
van 41millioen m3. Hoofdhoutsoorten zijn groveden (53%),fijnspar (28%)en
berk (17%) welke vaak onderling gemengd voorkomen. 57% der bossen is in
particulier bezit, 34%staatsbezit en 9% ineigendom van N.V.'s e.d.
Bosarbeiders in Finland zijn uitstekendevaklieden. Ookbosbouwonderwijs en
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wetenschappelijkonderzoekstaan eropeenhoogpeil.Ditisbegrijpelijk, wantde
bevolkingisdoordenatuur eropaangewezenomvandebossenteleven.
HOUTZAGERS, G. InterimReportofPoplarMissiontotheU.S.May3rd-June9th
1950 in accordance with OEECcouncil resolution of January 20th, 1950. T.A.
project OEEC- 13. Voorzitter Dr G.Houtzagers, en uitgebracht aan de E.C.A.
te Washington (D.C.).
Rapport van een studiereis van 6vertegenwoordigers van 6Europese landen
(Zweden, Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk) naar deV.S.ter
bestuderingvanhet populierenvraagstuk.
Geconcludeerd kon worden:
a. dat erdriesubspeciesvan desoort Populus deltoides kunnenwordenonderscheiden (ssp. angulata, ssp. missouriensis en ssp. monüifera) en dat deze drie
soorten niet alleen klimatologisch, maar ookecologisch bepaald zijn.
b. dat de Amerikaanse espen {Populustremuloides en grandidentata) van
belang zijn inverband met het kruisingswerk in Europa; desoort grandidentata
vooralwegenszijn geringere groeiplaatseisen.
c. dat verschillende snelgroeiende kruisingen in de V.S. aanwezig zijn, die
deelsookreeds in Europa bekend zijn; dat dezekruisingen in Amerika vaak te
dichtwordengeplantenhierdewerkwijzenogteveel is afgestemd op het sterk
heterozygotenatuurbos,hetgeenaanleidingistotverminderdegroeiengroterevatbaarheidvoorziekten;datookhetgebruikvandeweinigresistente balsempopuliereninde.kruisingenhieropvaninvloedis;datdeonderzoekingenvanPAULEYmet
ecotypen van verschillende populierensoorten belangrijke nieuwe perspectieven
openen; datoverhetalgemeenindetoekomst meeraandachtzalmoetenworden
geschonken aan de grondsoort en aan de bodemverpleging gedurende de eerste
jaren na aanleg.
d. dat innatuurlijke populieren-opstanden veelminder ernstige ziekten voorkomen dan in de kunstmatige aanplantingen van populierenkruisingen. (Verschillende dezer ziekten worden uitvoeriger besproken.)
e. dat door gebruik van een zgn. „wood-chipper" ook een afzet is gevonden
voor lichtere houtsorteringen, te verwerken tot cellulose en papierhout (tot 1
inch doorsnede), doch dat het gebruik daarvan in Europa meestal niet zalkunnen renderen.
ƒ. dat Liriodendron Tulipifera in Europa meer aandacht als bosboom verdient.
g. dat devruchtbare samenwerkingtussen EuropeseenAmerikaanse deskundigen moet worden voortgezet en dat het wenselijk is dat in 1951enigeAmerikaanse deskundigen een studiereis door Europa maken.
HOUTZAGERS, G. Génétique et Selection dans la Silviculture néerlandaise.
Action du11IeCongres ForestierMondial,nr3.RapportSpéciaux. Helsinki,1950.
Indit rapport wordteenverslaggegevenvanwat deNederlandse Bosbouwin
dit opzicht tot nutoeheeft verricht: het veredelings-enkruisingswerk bijpopulieren, het kankeronderzoek en de ingestelde N.A.K. controle op de herkomst
van dit materiaal, de Rassenlijst en de ingestelde Nationale en Internationale
PopulierenCommissies.Verderhetiepenonderzoekendeiepenkruisingenterverkrijging van eenrasdat resistent istegen deiepenziekte;veredelingswerk bijes,
acacia, Pinussylvestrisenanderehoutsoorten.
Steedsmeerwintdeovertuigingvelddatinhet bijzonderineenlandalsNeder-
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land dat arm isaan bossen, allekrachten moeten worden ingespannen om inde
eerste plaats bomente kwekenvan hogerekwaliteit engebruikswaarde.
VEEN, B. Onderzoekingenoverhetstekkenvanpopulieren. Tijdschr.Ned. Heide
Mij 61(1950)(2):37-44;6afb.
Algemeen overzicht over demogelijkheden om pupulieren te stekken en over
de factoren, die het bewortelen kunnen bevorderen. Resultaten van enkele
proeven ophet I.B.O.genomen.Vastgesteld kanworden dat voor:
A. Gemakkelijk wortelende soorten
1. ergeen bijzondere manier van afsnijden van het ondereinde van de stek
nodigis.
2. het aanbrengen van eenlichtebeschadigingaan deopperhuid van debast
aandevoetvan destekversterkt debeworteling;
3. toepassingvan groeistoffen isniet nodig;
4. verzadigingvan destekkenmetwaterbijkamertemperatuur vergemakkelijkt debeworteling, vooral als destekken ingekuild zijn geweest;
5. er moet gezorgd worden voor de aanwezigheid van een knop juist onder
het bovenste snijvlak, welkeknop boven degrond moet blijven.
B. Moeilijkwortelendesoorten.Voorelkesoortmoetafzonderlijk dejuistemethode
wordenvastgesteld.Voorvelesoortenisdezenognietbekend.VoorPopulusalba
geldendeonderAgenoemdepunten,metuitzonderingvanpunt3.Eenbehandelingvolgens denatte methode (24uur in rhizopon-A, 50mgper 1 water) is hier
ophaar plaats.
VEEN, B. Klimatologische indelingentoegepastopNederland.Mededelingenvan
deLandbouwhogeschool te Wageningen 49 (1950) (5): 159-212. 7krt., 27diagr.,
20tab.
Negen klimatologische indelingssystemen worden oponsland toegepast. Elke
methodewordtdaarbij eerstbesproken enonderzochtophaarvolledigheid.Door
vervaardiging van diagrammen isgetracht eventuele hiaten en andere gebreken
in deindeling en deplaats van het Nederlandse klimaat in het systeem zogoed
mogelijktelatenuitkomen.Daarenbovenwerdendegegevensintabellenvermeld
envan demeestemethoden kaarten vervaardigd.
In het algemeen blijkt met behulp van demeeste methoden, dat ons klimaat
subhumidekanwordengenoemdendathetnietpodsolerendwerkt.Waarpodsolenvoorkomenzijnandereoorzakendaarvooraantewijzen(kunstmatigebegroeiingstypen).
Het voornaamste doelvan dezestudie isechter het precieseren van de plaats
van het Nederlandse klimaat in de behandelde systemen om als grondslag te
kunnen worden gebruikt voorecologischeenphaenologische studiën.
BECKING, J. H., HOUTZAGERS, G.en OUDEMANS, TH. C. Interimreporttorthe
Economie Cooperation Administration Washington D.C. of the Reafforestation
andAfforestation MissionoftheUnitedStatesJune 16-August191950inaccordance with Economic Cooperation Administration resolution of March 1950,
TechnicalAssistenceProjectTA47-36undertheExchangeVisitorsProgramSerial
NoG17oftheTechnicalAssistance.
Dezereishad ten doeleenbestuderingvan houtsoorten geschikt ominNederlandalsbosboomtewordengebruiktenvanhunjuisteherkomstgebieden,speciaal
dedouglasendeAmerikaanseeik,docheventueelookandereloof-ennaaldhout-
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soorten. Voor de douglas werd in de lage zone, ten westen van het Cascadengebergte, een gebied uitgekozen met een zomerneerslag (1April-30Sept.) van
250-390mm (de Bilt 390mm) dat daarna weer werd ingeperkt door restricties
te stellen inverband met verschillende temperatuursfactoren, (absoluteminima
en maxima, vorstvrije periode, temperatuur 1 April-30September, gemiddelde
jaarlijkse temperatuur). Daarna werden in dit gebied een aantal opstanden bezocht en uitgekozen voor de zaadwinning. Ook speciale „strains" en groeiplaatsen (Site I-Site V)voor het aanleggen vanproefvelden werdenuitgekozen.
Dezaadvoorziening enzaadherkomstgarantie isin Amerika nogniet bevredigenddoorhetontbrekenvaneenorganisatie als de N.A.K.B. of anderszins. Eris
welaandacht voor,getuige de publicatie van L.A. ISAAC: „Better Douglas fir
forest from better seeds",en het werkvan de„Tree Farms".
Zaadbewaringbijzeerlagetemperaturen (van—18°C. enlager)blijkt inAmerikazeergoederesultaten aftewerpen.
Debosbouwkundige behandeling en verpleging van de douglas verschilt in
Amerika van diein Europa. Zij wordt uitvoerig besproken.
Wat betreft Picea sitchensis en Abiesgrandiswordt opgemerkt, dat indeU.S.
geen geschikt herkomstgebied kon worden aangewezen voor zaadimport in
Nederland.
Thujaplicata en Tsuga heterophylla moeten afkomstig zijn uit dezelfde herkomstgebieden als de douglas. Chamaecyparis Lawsoniana wordt minder belangrijk geacht. De kustvorm van Pinus conforta verdient echter de aandacht.
Ookvan Quercus borealis werden enige klimatologische gegevens uit het herkomstgebied met de Nederlandse vergeleken, terwijl ook aandacht werd geschonken aan de andere in dit verbreidingsgebied voorkomende soorten (o.a.
Quercus velutina en Quercus coccinea). Getracht zal worden in de toekomst een
groot aantal nieuwerassen van deze houtsoorten in nauwe samenking met de
Forest Experiment stations in onsland te importeren. Van deoverige loofhoutsoorten worden nogonder aandacht gebracht Fraxinus americana, Liriodendron
Tulipifera, Robinia Pseudoacacia var. rectissima.
Afdeling Proeveldtechniek
Docent: E. VAN DER LAAN
LAAN, E. VAN DER. Debetekenis vandeproefveldtechniek voorhettuinbouwkundig onderzoek. Mededelingen Dir. v.d. Tuinbouw 13 (1950): (8)729-734.
Deregelenvandeproefve/dtechniek geldenvoorallebiologische proefnemingen
en ookvoor proeven optechnisch gebied. Dekennis van de opzet van proeven
endievandeverwerkingderresultatenzijnonafscheidelijk metelkaarverbonden.
Men kan zich zekere vaardigheid in beide verwerven zonder kennis vanhogere
wiskunde.
Deschrijver behandelt in het kort devoornaamste methoden van verwerking
der uitkomsten en demeest voorkomende schema's van proeven.
LAAN, E. VAN DER. Hettweede congresvoorbiométrieteGenève.Mededelingen
Dir.v.d.Tuinbouw 13 (1950):(6)322-328.?
Schrijver geeft een overzicht van dedeelnemersaan het Biometrisch Congres
enbehandelt danmeerinhet bijzonder verschillendeschema'svoorproeven,die
doorProf.GertrudeCOXaanhet congreswerden voorgelegd.
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LABORATORIUM VOORENTOMOLOGIE
Beheerder: Prof.DrW. K.J. ROEPKE
ROEPKE, W. In MemoriamJ.P.A.Kalis.Ent.Ber. 12 (1949):42S427.
De Indische entomoloog-verzamelaar Kalis en zijn verdiensten worden herdacht.
ROEPKE, W. Aantekeningen oversynonymie. Ent. Ber. 13(1950) (296):25-28.

Denomenclatuur van een 8-tal Indische nachtvlinders wordt critisch besprokenenverbeterd.
DINTHER, J. B.M.VAN. Morphologie en Biologievandeschildluis,Chionaspis
Salicis L.(with English summary). Dissertatie Wageningen 1950.Ook in: TijdschriftoverPlantenziekten56(1950)(3):173-253.
De schrijver geeft een overzicht van de geografische verspreiding, deeconomischebetekenisendesystematischeplaatsvandeschildluis.Zeergedetailleerd
wordt de morphologie van de vrouwelijke- en mannelijke ontwikkelingsstadia
nagegaan. Vandebiologiewordt speciaal de invloed van detemperatuur opde
ontwikkelingsduur van het ei-,het larve- en het imago-stadiumonderzocht. De
vermeerderingspotentie derwijfjes inverband met depopulatiedichtheid wordt
besproken alsmede desexeverhouding enhet aantal generaties per jaar. Verder
zijnwaarnemingenvermeld,betreffende dewijzevanverspreidingvandeluizen,
terwijl de resultaten van de op grote schaal uitgevoerde infectieproeven met
voedselplanten, worden medegedeeld.
Na eerst nogaandacht geschonken te hebben aan delevenswijzevan deparasietenenderoofvijanden van Ch.Salicis, bespreektdeschrijvertot slotdechemische bestrijding van schildluizen door het geven van een uitgebreid literatuurreferaat.
DINTHER, J. B.M.VAN. Twee Coccinellidae als roofvijanden van Dreyfusia
piceae Ratz,(with English summary). Tijdschrift voor Entomologie 94(1951)(1):
169-188.
Van twee Coccinellidae, Aphidecta (Adalia) obliterata L. en Anatis (Coccinella)
ocellata L.,wordendevierIarvenstadia,hetpupa-enimago-stadiumbeschreven.
Deze beide Coccinellidae blijken geduchte roofvijanden van Dreyfusia (Chermes)
piceae Ratz,te zijn, een tot de fam. Adelgidae (Chermidae) behorende luis, die
in de buitenlandse literatuur vaak als zeer schadelijk vermeld wordt op Abiesspecies. Zowel de levenswijze van de luis als die van haar beide roofvijanden
wordt besproken.
FLUITER, H. J. DE. Monochamus (Monohammus) galloprovincialis Oliv.(Col.,
Cerambicide). Entom. Berichten 12(1949)(303): 135-136.
Ineenaanplant van Pinusaustriacawerdeenvolkomengaaf- exemplaarvan
deze, voor Nederland zeer zeldzame boktor-soort gevangen. Gegevens over
anderevondsteninNederland,zomedeoverdebiologievandesoortinhetbuitenland, worden vermeld.
FLUITER, H.J. DE. Hirsutellafusiformis Speare als parasiet van de grauwe
dennensnuitkever, Brachyderes incanus L. Entom. Berichten 12 (1949) (302):
113-115.
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Mededeling betreffende een nieuwe vindplaats van Hirsutella fusiformis Sp.
alsparasiet van degrauwedennensnuitkever; voorts gegevens over de andere
bekendeHirsutella-soorten enhunwaarddieren.
FLUITER, H.J. DE. Resultatenverkregenbij eenonderzoekomtrentde invloed
van temperatuur en daglengte op het optreden der geslachtsdieren bij Aphis
(DoralisfabaeScop.,dezwartebonenluis(voorlopigemededeling). Verslag van de
104e Zomervergadering der Nederlandse Entom. Veren, op 28Mei1949.
FLUITER, H.J. DE. GalerucapomonaeScop.alsprooidiervandepatrijs. Verslag
v.d. 81e wintervergadering der Ned. Entom.Vereniging op27Maart 1949.
Volgens kroponderzoek blijken patrijzen G. pomonae Scop.gaarne te eten.
Onder het in de krop aangetroffen kevermateriaal bevonden zich een aantal
exemplaren van dein onsland niet algemenevar. anthracina Weise.
FLUITER, H.J. DE. De invloed van daglengte en temperatuur op het optredenvandegeslachtsdierenbij AphisfabaeScop.,dezwartebonenluis. Tijdschr.
over Plantent. 56(1950): 265-185.
Daglengte en temperatuur bleken bij laboratoriumproeven een duidelijke
invloed uit te oefenen op het optreden van de geslachtsdieren bij Aphis fabae
Scop. Lange dag > 12 uur licht) resp. hoge gemiddelde dagtemperatuur
> 20°C) induceerden het optreden van het parthenogenetische stadium; korte
dag ( < 12 uur licht), gecombineerd met lage gemiddelde dagtemperatuur
( < 20°C) induceerden hetoptredenvanhetgeneratievestadiumindeontwikkelingscyclus.

LABORATORIUMVOORPHYTOPATHOLOGIE
Beheerder: Prof.Dr A.J. P. OORT
OORT, A.J. P. De vatbaarheid van zomergerst voor stuifbrand. Nacobrouwjaarboekje 14(1950);4blz.
Een proef wordt beschreven, waarbij 14zomergerstrassen worden getoetst op
hun vatbaarheid voor stuifbrand door het aanbrengen van infectiestroken met
een sterk besmet ras. Het minst vatbaar is Nova, terwijl Haissa en Hylkema
weinigvatbaar blijken. Over het algemeen komen deresultaten overeen met de
in de Rassenlijst verwerkte practijkervaringen.
OORT, A.J. P. Nederlandsenamenvooraaltjes(Nematoden).Tijdschr. Plantenziekten56(1950):169-17'1.
In verband met het feit, dat op verschillende gewassen meer dan één aaltje
kan voorkomen, werd het wenselijk geacht in overlegmet deskundigen officiële
namen vast te stellen. Debelangrijkste wijziging is,dat het aardappel-, bietenen haveraaltje voortaan aardappelcysten-, bietencysten- en havercystenaaltje
zullen worden genoemd. Voor het uitsluitend de aardappelknollen en irissen
aantastende aaltje wordt denaam destructor-aaltje voorgesteld.
OORT, A.J. P. Enige aspecten van de Phytopathologie. Wageningen, H.
Veenman en Zonen, 1949.19p.- Inaug.rede.
In deze rede worden de nieuwste inzichten betreffende de bestrijding en het
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voorkómen van plantenziekten besproken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op
de cultuurmaatregelen, de bestrijding met chemische middelen en het kweken
van resistente rassen.
OORT,A.J. P. HetBotanischAnalystexamen. Vakblad Biologen 30(1950)(4):
70-76.
Deschrijver geeft eenoverzichtoverdeuitkomsten van deexamens,diesinds
1945zijn ingesteld en telkenjare te Wageningen worden afgenomen. Daarnaast
worden deopleiding, devooropleiding, de inrichtingvan het examen en detoekomstmogelijkheden van de Botanische Analysten besproken. Deeisen voor de
beidegedeelten van het examenworden vermeld.
OORT, A.J. P. Schimmels, die aaltjes vangen. DeLevende Natuur52 (1949)
(12):221-226.(Ookverschenen inJaarboek. Mij Diligentia p.35-41, 1948-1949.
De vangapparaten van schimmels, die levende aaltjes bemachtigen en zich
daarmee voeden,worden beschreven enafgebeeld. Opdemogelijke rolvan deze
schimmels in de grond bij de bestrijding van voor planten pathogène aaltjes
wordt gewezen.
OORT, A.J. P. Dennenmoorder en Zwavelkopje als concurrenten. Fungus 20
(1950) (1): 2-4.
Aandehandvaneenrecent artikelvan RISBETH in Forestrywordt debetekenisvan antagonisten zoals het Zwavelkopje e.a. bij de bestrijding van voor de
bosbouwschadelijke schimmelsuiteengezet.
QUANJER, H.M. Plantenziektenkundig OnderzoekinAmsterdamen Wageningen 1904-1949.Tijdschr. Plantenziekten 55(1949):233-241.
In dit afscheidscollege wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkelingsgang, die het phytopathologisch onderzoek in ons land heeft doorgemaakt. Het werk van verschillende onderzoekers wordt naar voren gebracht.
BRUYN, H. L.G. DE. Het kweken van Phytophthora-resistente aardappelrassen.Jaarboek 1950 van deAlgemene Bond van Oud-Leerlingen van Inrichtingen
voor Middelbaar Landbouwonderwijs. 10 blz. (Med. Lab. voor Phytopathologie
no127).
Bij gebrek aan resistente handelsrassen wordt gebruik gemaakt van wilde
So/anum-soorten, in het bijzonder van Solanum demissum. Methoden ter kunstmatige infectie van planten en knollen worden beschreven. Speciale aandacht
wordt gevestigd op het voorkomen van rassen van de Phytophthora-schimmel.
Daarnaast wordt gewezen op de veranderlijkheid van de schimmel, waardoor
dezeinstaat iszichaante passen. Hetwerkvan MILLS,waarbij 7passagesdoor
tomatenloof een aardappel-Phytophthora veranderde in een tomaten-Phytophthora, kon worden bevestigd. Het bleek ookmogelijk een A-ras in een S-ras te
veranderenenomgekeerd.
RAALTE,M.H.VAN. RootformationbythepetiolesofAgeratutnhoustonianum
Mill,asatestforauxinactivityintropicalcountries.Annales Bogorienses, I(1950)
(1):13-26.
Afgesneden bladen, met de bladsteel in water gezet, vormen na 6-8dagen
op desteel wortels.Wordt deeerste 24uur eengroeistofoplossing gebruikt, dan
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worden méér wortels gevormd. Tussen bepaalde concentraties is de logarithme
van het aantal wortelsevenredigmet delogarithme van deconcentratie van de
groeistofoplossing. DepH heeft geenofzeerweiniginvloed opdewortelvorming
tussen pH4.5.en7.0.
ROZENDAAL,A. Die Bedeutung der Serologie für die Saatkartoffelproduktion.
Landwirtsch. Vorträgehrsg. v.Schweiz. Verbandd. Lehrern an landwirtsch. Schulen
u.d. Ing.Agronomen 16(1949):16-22.
Na omschrijving van demoeilijkheden, diezichvoordoen omde virusinfectie
aan aanrdappelknollen vast te stellen en gewezen te hebben op verschillende
mislukte chemische en physische methoden, worden de mogelijkheden, die de
sérologie in dit opzicht biedt, naar voren gebracht. Deverschillende principiële
punten, die bij de sérologie naar voren komen, worden besproken, alsmede de
werkwijzen. In het bijzonder wordt behandeld detoepassing van desérologiein
depractijk, zoalsdezegeorganiseerd isdoordeNederlandseAlgemeneKeuringsdienst, alsook de betekenis hiervan voor het Nederlandse pootgoed. Speciale
aandacht wordtgevraagd voordenieuweenenigjuistebasiswaarop dekeuring
van pootgoed in Nederland isgeplaatst, te weten een geperfectionneerde stamboomteelt, uitgevoerd op erkende stamselectiebedrijven.
ROZENDAAL, A. Het virusonderzoek bij de aardappel I-V. De Pootaardappelhandel 3 (1949) (5):37-40;3 (1950) (&): 5-12; (7): 27-34; (8):4(M1; (10):84.
Via een historische beschouwingvan deonderzoekingen op het gebiedvande
virusziekten bij de aardappel wordt duidelijk gemaakt hoe vermeerdering van
kennis betere bestrijdingsmogelijkheden met zich mee bracht. Verklaard wordt
waarom met vroeg rooien en eventueel bestrijden van luizen niet het gewenste
doelbereikt kan worden. Het feit, dat het X-virusenhet aucubabontvirusdoor
middelvan besmet plantensap worden overgebracht, brengt voor debestrijding
geheel andereeisenmet zich mee.Aangetoond wordt, dat alleen stamboomteelt
hier uitkomst kan brengen. Ten aanzien van het X-virus is dit echter nog niet
voldoende. De moeilijkheden, die zich bij het onderkennen van het X-virus te
veldevoor doen,worden in extenso besproken. Gewezenwordt opdenoodzakelijkheid de uitgangsstammen op het vrij zijn van het X-virus te toetsen door
middel van de serologische reactie (agglutinatie-reactie). Er wordt een pleidooi
gehoudenomallesin het werktestellen dekwaliteit van het Nederlandsepootgoed ten top tevoeren; deconcurrentie van het buitenlandse pootgoed eist dit.
ROZENDAAL, A. Vertegenwoordigen bepaalde aardappelpootmachines een gevaar? Med.vandeNederlandse Algemene Keuringsdienst 6 (1950): 104, (Med.
Lab. voor Phytopathologie no 128).
Inverband met dedoor SMITSte Borkel en Schaft ontworpengeheelautomatische aardappelpootmachine, waarbij de poters aan een naald worden geprikt
en op de bestemde plaats weer worden losgelaten, was het noodzakelijk na te
gaan in hoeverre op dezewijze virusziekten kunnen worden overgebracht. Wat
het X-virus betreft werden 464knollen „geprikt". Hiervan bleken 12 knollen
besmet geraakt te zijn ( ± 3%).Het aucubabontvirus bleek nog gemakkelijker
te wordenovergebracht, d.w.z.voor 12.5%.

31a
AFDELINGVIROLOGIE
Prof.Dr IrT. H.THUNG
THUNG, T.H. (metmedewerking vanhet Lab.voor MycologieenaardappelonderzoekenhetLab.voorBloembollenonderzoek).Grondbeginselenderplantenvirologie.Meded.v.d. Landbouwhogeschool49(1949)(4): 25-156.
Het boek iszoweleenleerboek derplantenvirologie voor studerenden als een
handboekdertechniekvanhetvirusonderzoekenbehandeltdusookhetzuiveren
van plantenviren, het overbrengen van virusziekten, het vaststellen van de
smetstoffen endemethodiek derbestrijding.
Voortsworden besproken hetwezenvanhetvirusende methodenvanonderzoek,o.a.desérologieendeelectronenmicroscopie.
Daarna volgen beschrijvingen van virusziekten in het algemeen, de ziektesymptomen, de variabiliteit en mutaties van viren, en de overbrenging van
virusziekten door sap, entingen enviainsecten.
Depremuniteit, hetantagonismeendeclassificatie worden nader belicht.
THUNG,T.H. De diagnostiek der plantviren. De Tuinbouw5 (1950) (7):
170-172.
Hierin wordt eenoverzicht gegeven van demethoden voor het identificeren
van viren, t.w.deanatomie, desérologie, dewaardplantenreeks, dechemische
enphysiologischemethoden.

LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TELISSE
Beheerder: Prof. DrE.VANSLOGTEREN
SLOGTEREN, E.VAN. Serologie tendienstevanhetvirusonderzoek bij planten.
Meded. Directeurv.d. Tuinbouw13(1950(8):688-702.Met5afb.ensamenvatting
inhetEngels.Tevens: Publicatie Lab.Bloembollenonderz. no.8g.
Verslagvaneenvoordracht gehouden opdeTuinbouwdagen te Wageningen.
De principe's waarop de serologische diagnostiek der virus-ziekte berust
wordengegevenendetoepassingindeland-entuinbouwwordtbeschreven.
SLOGTEREN, E.VAN. Coming and going of plant-diseases. Publicatie Lab.v.
Bloembollenonderz. no.go,1950.
Verslag van een voordracht gehouden op het VII Internationale Botanisch
CongresteStockholm inJuli1950.
Debetekenis vandebestudering vanhetontstaan vanplantenziekten wordt
besprokenalsmededenoodzakelijkheidvaninternationalesamenwerking,waarbij
alle beschikbare gegevens worden uitgewisseld. Deze gegevens zullen alleenbeschikbaarkomen,indiennietdooréénzijdigeenonvoldoende gemotiveerde plantquarantaine maatregelen de uitwisseling van land- en tuinbouwproducten in
gevaar worden gebracht.
BRUYN OUBOTER, M.P. DEenE. VAN SLOGTEREN. HetAugusta-zlek der tulpen,eenvirus-ziektevanhettabaksnecrose-type.Tijdschr.overPlantenz.55(1949):
262-267.Tevens: Publ. Lab. v.Bloembollenonderz. no.88.
Een beschrijving van deverschijnselen door hettabaksnecrose virustevoorschijn geroepenbij detulpen,endewijzewaaropdezeziektezichverspreidt.
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Belangrijk is,dat detulpen deenigeplanten zijn, diezeerduidelijk symptomen
geven, waardoor de tulpen als indicator-planten kunnen worden gebruikt om de
aanwezigheid van de besmetting in de grond vast te stellen. Daar de aangetaste
planten geennieuwebollenleveren,heeft deverspreidingnietplaatsmetdetulpen.

LABORATORIUM VOOR ALGEMENE PLANTKUNDE
Beheerder: Prof. Dr E. REINDERS
BERGER, L. G. DEN. Determinatietabel voor houtsoorten van Malesië tot op
familie op geslacht naar voor de loep (10 x en 20 x ) zichtbare kenmerken.
Publicatie L.E.B. Fonds no. 34, Wageningen. Veenman en Zonen, Wageningen,
1949,82blz.
De inleiding (16blz.): verklaring van kunsttermen, indeling der tabellen en
hulpmiddelen bij het determineren, is van de hand van Dr C.A. REINDERSGOUWENTAK. De eigenlijke tabel is op verzoek van de schrijver jarenlang op het
laboratorium voor Algemene Plantkunde door Mevr. REINDERS en studenten
getoetst en bleek op enkele kleinigheden na volkomen aan het doel te beantwoorden. DEN BERGER blijkt de wezenlijke familiekenmerken gevat te hebben,
zodat dezelfde families uit andere tropische streken er ook mede te bepalen zijn.
REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA, A. Homogeneous and heterogeneous rays,
their characteristics and a key for their identification. Meded. Landbouwhogesch.
Wageningen 49 (1949): 217-236.
Bespreking entekeningen van verscheidenetypen van mergstralen inhout van
bomen, met een dichotome tabel voor het bepalen welke van deze typen tot de
samengestelde (heterogeneous) en welke tot een der beide enkelvoudige (homogeneous)soorten van mergstralen behoren.
REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA, A. Ray terminology in wood-anatomy.
Proceed. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 53 (1950): 1265-1275.
Uiteenzetting van Sehr, opvatting, dat mergstralen in de eerste plaats dienen
ingedeeld naar hun anatomische bouw, zulks naar aanleiding van CHATTAWAY'S
voorstel hiertoe cytologische detailkenmerken te gebruiken. Aangetoond wordt
de onjuistheid van Miss CHATTAWAY'S wens om verschillen in functies mede te
doen tellen bij een anatomische indeling. Bovendien bleek CHATTAWAY op haar
methode niet tot een indeling te kunnen komen, terwijl de indeling naar anatomische bouw in alle tot dusverre bekende gevallen slaagt.
REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA, A. en L. SMEETS. Eennieuwprincipevoor
de toepassing van kunstlicht bij stooktomaten.- Groenten en Fruit 5(1950)(46),
25Mei.
Stooktomatenteelt waarbij het kunstlicht (hogedrukkwiklamp Philips HO
2000) overdag tegelijk met het natuurlijke winterdaglicht wordt gegeven van
8 of9uur 'smorgenstot 4 uur desnamiddags. Besproken enmet foto's toegelicht
wordt het betere resultaat met dit principe verkregen, dan volgens de oude
methoden, waar enige tijd gedurende de nacht wordt verlicht. Voor uitvoeriger
informatie verwijzen de sehr, naar hun publicatie in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 50 (1950): 63-71.
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LABORATORIUM VOOR PLANTENSYSTEMATIEK EN -GEOGRAFIE
Beheerder: Prof. Dr H. J. VENEMA
VENEMA, H. J. 10e Dendrologendag.- De Boomkwekerij 4 (1949):213.
VENEMA, H. J. W. J. Hendriks, 1924-1949,25 jaar Secretaris, Organisator

en Leider der Nederlandse Dendrologische Vereniging. - De Boomkwekerij 5
(1949):45.
VENEMA, H. J. Afwijkingen bij planten.- E.N.S.I.E. (Eerste Nederlandse
Systematisch IngerichteEncyclopaedic) 6 (1949): 208-210.
Vormafwijkingen kunnen tot stand komen door factoren, welke op een of
andere wijze de ontplooiing van de aanleg van organen beïnvloeden (secundaire
teratologie) of doordat de aanleg zelve, zowel in ruimte als in tijd varieert (primaireteratologie). Deeerste groepverschijnselen rekent men veelaltot dePhytopathologie. Detweede groep heeft vooral de belangstelling van de morphologen.
Aangetoond wordt waarom de voorkeur gegeven moet worden aan de term
abnormaliteit in plaats van monstruositeit.
Besproken wordt de betekenis van de studie der abnormaliteiten, de vraag in
hoeverre dierlijke abnormaliteiten te vergelijken zijn met plantaardige abnormaliteiten, hun genetisch gedrag enz.
VENEMA, H. J. Loofhoutgewassen voortuinen.Uitgave van het Hesselink van
Suchtelen-fonds in Wageningen. Wageningen, 1949; 4p.
Een keuzeuit debelangrijkste aanwinsten van de houtigegewassen der laatste
tientallen jaren, welkeverdienen aangeplant te worden intuinen en parken naast
de goede, algemeen gangbare en overbekende soorten. Behalve de naam worden
ook nog vermeld bloeitijd, kleur en hoogte.
VENEMA, H. J. en L. KOOPMAN.HetsortimentvanSidalcea's in het Arboretum
in 1949. De Boomkwekerij5 (1949): 31-32.
Het door de Nederlandse kwekers gekweekte sortiment Sidalcea's werd op
verzoek van de Vereniging van Vasteplantenkwekers in het Arboretum uitgeplant met de bedoeling meer eenheid te brengen in de benaming en door overleg
met belanghebbenden een keuze te doen van de belangrijkste cultuurvormen.
Dezelaatstezijn:SidalceaCandidaGray,Sidalcea„Elsie Hugh", „Sussex Beauty".
„Rose Beauty", „Rosy Gem", „Pompadour", „Monarch", „Interlaken" en
„Brillant".
VENEMA, H. J. en L. KOOPMAN. Het sortiment van Helianthemums in het
Arboretum in 1949. De Boomkwekerij5(1950): 196-197; 204-205.
KOOPMAN, L. Solanum sisymbriifoHum Lam.-Natura 47 (1950): 83-84.
Materiaal van deze soort, afkomstig van de Lutte bij Oldenzaal, werd in genoemd tijdschrift ten onrechte gebracht tot S. rostratum Dun..
KREUZEN, E. M. Over de voortkweek van de Maretak. - De Boomkwekerij 5
(1949):42.
Ervaringen opgedaan in het Arboretum met het kweken van Viscum album.
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Om enige orde te brengen in de naamsverwarring der in ons land gekweekte
Helianthemums,werd in 1949een zo volledig mogelijk sortiment van een aantal
kwekers uitgeplant. Ook van Engelse kwekers werd materiaal ontvangen. Vele
verwarringen konden opgeheven worden. Dit materiaal zal t.z.t. ook dienen om
een lijst op te stellen van de meest aanbevelingswaardige cultuurvormen.
LAM, H. J. en V. WESTHOFF. Plantenoecologie en -geografie. A. Inleiding.
In: E.N.S.I.E. (Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie), 6
(1949): 127-129.
Debiologie kan ingedeeld worden naar object, methode en naar aantal of totaliteit der objecten: het laatste voert tot een indeling in idio- en symbiologie. De
grens daartussen kan op twee wijzen worden getrokken; noemt men symbiologie
hetgeen zichbezighoudt met aldan nietruimtelijke groeperingen van individuen,
danvalt debiogeografie hieronder(zoö-en plantengeografie). De plantengeografie
is een verzamelwetenschap met een meer geografische kant (accent op taxa en
tijd) en een meer biologische, de geobotanie (accent op individu c.q. fytocoenose
en milieu). Besproken worden verder de begrippen individu, milieu, tolerantiegebied. De individuele, specifieke en socialemilieu's, tezamen in de practijk aangeduid als „standplaats", zijn de werkbases van het oecologische deeldergeobotanie. Nader behandeld worden deonderdelen der plantengeografie (floristiek,
epiontologie) en die der geobotanie, en hun onderlingverband (causale tegenover
finale oecologie, autoecologie tegenover synoecologie, vegetatiekunde, experimentele taxonomie). Men kan in de vegetatiekunde de „macro-methode" (formatiekunde) stellen tegenover de „micromethode" (plantensociologie of fytocoenologie). Tenslotte worden de extreme begrippen „flora" en vegetatie" beschouwd inhun uiteindelijke samenhang inhet milieu.
MARGADANT,W. D.enV.WESTHOFF. DeTexel-excursie(Bryological excursions
onthe North-Sea island of Texel).- Buxbaumia, 3 (1949): 1-12.
Verslag van een excursie van de Bryologische Werkgroep naar Texel op 5-7
Nov. 1948. Een twintigtal terreinen werd onderzocht. De belangrijkste biotopen
worden, ook bryologisch, beschreven: o.m. greppel in dennebos (met vegetatieopname), noordhellingen der droge duinen (met drie vegetatie-opnamen), vochtige duinvalleien (o.a. Schoenetum nigricantis, Samoleto-Littorelletum) en duinheiden. Vervolgens een lijst van de 86waargenomen soorten Musci en 25soorten
Hepaticae: vindplaatsen, kwartierhok I.V.O.N. en verzamelaar(s) daarbij aangegeven. Velevondsten nieuwvoorTexel.Zeldzamesoorten o.a. Cryphaeaheteromalla, Anthoceros punctatus, Frullania tamarisci (op N-helling duin), Moerckia
flotowiana,Preissia quadrata,Riccardiaincurvata.
WESTHOFF, V. Fytocoenologie. In: E.N.S.I.E. (Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie) 6 (1949): 143-149.
Overzicht van het onderdeel der vegetatiekunde (het andere onderdeel wordt
formatiekunde genoemd), dat gewoonlijk als plantensociologie, doch met meer
recht als fytocoenologie kan worden aangeduid, en waarvoor de term „ecology"
wordt verworpen.
I. Algemeen overzicht: naam en object; uitgangspunt en doel; vegetatie en
dierenwereld (met schema van deafhankelijkheid der vegetatie van verschillende
factorencomplexen en van de wederzijdse invloeden dezer complexen); relaties
tussen de componenten (afhankelijkheids betrekkingen, concurrentie, prioriteit);
structuur, fytocoenose, plantengezelschap; richtingen van onderzoek.
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II. Symmorfologie en synsystematiek: indelingen der vegetatie (met schematisch overzicht van de opvattingen der belangrijkste Europese vegetatie-onderzoekers, in 5 stromingen samengevat); Scandinavische school; FransZwitserse school; nomenclatuur; synchorologisch aspect.
III. Synoecologie en synontogenie: mesologische en ethologische synoecologie;
devier factorencomplexen en hun wisselwerking; absoluut en harmonisch milieu;
oecologische spectra (levensvormenspectra volgens RAUNKIAER, hydrotypenspectra, synchorologische spectra etc); successie, series, dynamogenetische
waarde; beschouwingen over de climax.
WESTHOFF, V. De plantengroei van de Botshol (bij Abcoude). Nederl. Kruidk.
Archief57(1950): 88-91.
Samenvatting van een voordracht voor de Kon. Ned. Botanische Vereniging.
Verwezen worde naar het autoreferaat van de publicatie „Landschap, flora en
vegetatie van Botshol nabij Abcoude" in Meded. van de Landbouwhogeschool
50(1950):56a-57a.
WESTHOFF, V. Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst, en Rhynchostegium
rotundifolium (Brid.) B. et S . - I n : „Mosvondsten in Nederland", door E.
Agsteribbe, J. J. BARKMAN, W. D. MARGADANT, W. MEYER, V. WESTHOFF en
U. WITT: Nederl. Kruidk. Archief 57 (1950): 281-312 (hiervan 292-296 en 302303).
Taxonomische,geografische, oecologischeenphytosociologische besprekingvan
twee nieuwe indigenen onder de bladmossen. Drepanocladus revolvens, verzameld
in 1944bij Ootmarsum,komt daar voor ineenmerkwaardige levensgemeenschap,
vermoedelijk uniek voor Nederland: een vegetatiecyclus in „stroomhoogveen".
Deze cyclus wordt met 3 vegetatie-opnamen beschreven. Rhynchostegium rotundifolium werd aangetroffen in een Fraxinus-bos op kalkmergel bij Ubachsberg
(Zuid-Limburg).
WESTHOFF, V. Eenblik op de vegetatievanHeelsumtotMiddachten.Natura49,
(1950) (5): 98-102. Met tekeningen van Ir N.P. H. J. ROORDA VAN EYSINGA.
Bespreking van enkele vegetatietypen in de omgeving van Arnhem en van
hun samenhang met het milieu.
1. Lage gronden. Rivieroevers (met Malachieto-Bidentetum); drassige kleiige
graslanden in de uiterwaard; grasland van zomerkaden en dijkhellingen (Arrhenatheretum, Medicagineto-Avenetum); vochtig loofwoud bij Middachten (QuercetoCarpinetum stachyetosum,Q.-C.asperuletosum,Alnetumcardaminetosum).
2. Hoge gronden: nader behandeld wordt de vegetatie van de Heelsumse
Beek bij Wolfheze met o.m.Montia rivularis, Myriophyllum alterniflorum,Helosciadium repens, Philonotis fontanaen Mitrula paludosa.
WESTHOFF, V. Het associatie-begrip in geografisch verband. Nederl. Kruidk.
Archief 57 (1950): 98-100.
Samenvatting van een voordracht voor de Kon. Ned. Botanische Vereniging.
Besproken wordt het verschijnsel, dat vele plantengezelschappen, evenals bepaalde planten- en vele dierensoorten, van de ene landstreek naar de andere
ongeveer geleidelijk van kenmerken veranderen: hun qualitatieve en quantitatieve soortencombinatie vertoont regionale verschillen, meestal met continue
overgangen. Het conditioneel complex, dat de samenstelling ener phytocoenose
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bepaalt, bestaat uit 1. detegenwoordigemilieufactoren, 2. derelatiestussen de
componenten, voortvloeiende uit hun specifieke eigenschappen, 3. historischgeografische factoren. Bij laag georganiseerde gezelschappen zijn de edaphische
factorenenhetmicroklimaatbeslissend,bijhogergeorganiseerdekomthetmacroklimaat in soortencombinatie en structuur steeds meer tot uiting. In overeenstemming hiermee blijkt nu, dat de geografische differentiatie der associaties
toeneemt,naarmatezijopeenhogeretrapvanontwikkelingstaan.Ditwordttoegelichtmet voorbeelden:waterplanten- enoeverassociaties (Potamion, Phragmitiori), vegetatievan dezeereepderduinen (Elymeto-Ammophiletum), Cicendietum
filiformis, begroeiing van stuifzanden, moerassen en graslanden (Corynephorion,
Caricetalia fuscae, Molinion), heiden, entenslotte de,hoogstgeorganiseerde,bosassociaties (b.v. Querceto-Betuldum).
Aangetoond wordt, dat bij regionale coördinatie van oorspronkelijk los van
elkaarbeschreven eenhedendelocaalvastgesteldeassociatieofsociatiedebouwsteen van de vegetatiebeschrijving moet blijven. Moet men van vicariërende
associaties spreken, dan worde de verzameleenheid aangeduid als „associatiegroep" of „collectief-associatie".
WESTHOFF, V. De bossenin Zuid-Lintburg. De Wandelaar inWeeren Wind 18
(1950)(8en9): 184-188en 198-203.Met9foto's v.d. auteur.
Beschrijving van de bosgezelschappen in Z.-Limburg. Van de 22 bosgezelschappen (subassociaties), dieertot dusver in Nederland bekend zijn, komener
ten minste 15in Z.-Limburg voor, samen behorend tot 6van de8inlandsebosassociaties. Dit isveel;gewoonlijk komtmen ineenstreekvan dezegrootte niet
meer dan 3à4bos-subassociatiestegen, vaak nogminder. DeNederlandsebosvegetaties kunnen dan ook het beste in Zuid-Limburg bestudeerd worden. Na
een overzicht over de opbouw van het landschap volgt de bespreking van een
aantaldiergezelschappen inverband methunmilieu,enwel,vannatnaardroog:
Alnetum glutinosae lypicum (in Z.-L. zeer zeldzaam), Alnetum glutinosae cardamindosum(neemtafo.i.v.decultuur),Caricetoremotae-Fraxinetum (inNederland
alleen in Z.-Limburg, in deze publicatie voor de eerste maal als inlands beschreven), Querceto-Carpinetum filipenduletosum, Q.-C.stachyetosum (beide in
Z.-Limburg vrij zeldzaam), Q.-C. corydaletosum (alleen bij St. Geertruid), Q.-C.
asperuletosiim (in Z.-L. algemeen), Q.-C. typicum (idem), Q.-C. orchidetosum (in
Ned.alleen inZ.-Limburgendaar alleenopniet uitgeloogd krijt, vrij zeldzaam),
Q.-C.stellarietosum (in Z.-L. niet algemeen), Querceto sessiliflorae-Betuletum
(algemeen op de plateau's), en een nog niet eerder beschreven gezelschap met
veelConvallaria majalis enLuzula maxima.
WESTHOFF, V. Ananalysis of someconceptsandtermsinvegetationstudy or
phytocenology.- Synthese 8(1950) (3-5): 194-206.
Een bewerking van een reeds eerder in het Nederlands verschenen critisch
referaat, besluitend met eenpogingtot het gevenenertaaigradatie (56definities
vanvegetatiekundigetermen).Verwezenwordeverdernaarhetautoreferaat van
de publicatie „Begrippen der vegetatiekunde" in Meded. van de Landbouwhogeschool50(1950):55a-56 a.
WESTHOFF, V. Enkeleopmerkingenoverde veranderingeninfloraen vegetatie
vanOverijsselindeafgelopen 25jaar. In: „WinstenVerlies 1925-1950", gedenkboek van „Het Oversticht". Zwolle 1950,261pag. (hiervan p. 62-73)met 6foto's
van R. J. BENTHEM en J. VAN DIJK.
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Indeperiode1875-1950zijnfloraenvegetatievanOverijsselsterkerveranderd
dan invele vorige eeuwen tezamen; degrootste wijzigingen voltrokken zichin
deafgelopen kwarteeuw.Eenaantalsoorten(20wordenbesproken)envegetatietypen isvermoedelijk geheel uitOverijssel verdwenen; eenveel groter aantalis
zeer sterk afgenomen. Deminof meer natuurlijke endehalf-natuurlijke landschappen (levend hoogveen, heide envennen, loofbos, rietland, blauwgrasland,
trilveen,zandverstuiving,rivierduin,beekmoeras),dusdelandschappen,bevolkt
doordeoorspronkelijke flora, zijn doordecultuur teruggedrongen vanverreweg
hetgrootstedeelvandeoppervlaktederprovincie(beginvorigeeeuw)totenkele
procentendaarvan.Besprokenwordendertienvandeindezelandschappenvoorkomendeplantengezelschappen,hetverloopvanhunachteruitgang,endeplantensoorten, diehiervan mede het slachtoffer zijn geworden. Vervolgens wordt de
„winst" aanflora envegetatie kort behandeld: 1. desterke uitbreidingvan aan
de agrarische cultuur enaanafval gebonden soorten envegetaties; 2. deinde
afgelopen 25jaar nieuwontdekte soorten (7voorbeelden),dieindeoorspronkelijke vegetatietypen thuishoren enwaarschijnlijk vroeger over het hoofd gezien
zijn;3. hetverschijnsel deradventieven.
WESTHOPF, V.enW.G. BEEFTINK. Devegetatievanduinen,slikkenenschorrenopdeKalooteninhetNoord-Sloe.I. Inleiding- DeKaloot.DeLevendeNatuur
50(1950)(7): 124-133.Tweefoto's vandeeerste auteur.
DeKaloot,de buitendijkse vlaktelangsdeZ.W.puntvanZ.-Beveland,is een
afslaand gebiedmetlageduinen enmetschor, doch zonderslik; hetNoord-Sloe
is een sterk aangroeiend slikken- en schorrengebied zonder duinen. In tegenstelling tot andere buitendijkse gebieden vanZeeland wasdevegetatie hiertot
dusverre nogniet onderzocht. In dit artikel worden beide gebieden vergeleken
en wordt vervolgens devegetatie van de Kaloot beschreven aan dehand van
8vegetatieopnamen, waarvan 6 een transsect vormen. In de duinen valt het
ontbreken vanhelmop (tijverschil): menvindt er Agropyretüm salsoletosumen,
hoger, een vegetatie van Elymus arenarius. Op het schor getijdekreken met
oeverwalleh, begroeid met dominante Obione portulacoides: daartussen komgrondenmetPuccinellietummaritimae, veelalineenfaciesvanLimoniumvulgare,
en, hogerop, Artemisietum maritimae en Armerieto-Festucetum: delaatste associatie,aanzandgebonden,isinZeelandvrijzeldzaam.Autoecologischeconclusies
over deamplitudines deronderscheidene halophyten volgen uit onderlinge vergelijking deropnamen.

LABORATORIUM VOOR PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Beheerder: Prof. DrE.C.WASSINK.
E.C. WASSINK. Photosynthesis andphosphate exchange. First International
Congress ofBiochemistry, Cambridge, 1949,Abstracts ofCommunications, p. 498500(Meded.no 78A).
Een verslag vandoor desehr, insamenwerking metDr IrJ. E.Tjia enJ.F.
G.M. Wintermans verricht onderzoek aan suspensies van purperen zwavelbacteriën (Chromatium). Inhetdonker geven decellen phosphaat af vrijwel onafhankelijk van de gasphase (N2 + H2; N2 + H2 + C02; N2 + COa). Dit staat
vermoedelijk inverband metdeomstandigheid datdecellenin't donker indiffe^
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rent zijn zowel tegenover waterstof alstegenover C02; het vrijgemaakte fosfaat
stamt vermoedelijk uit deendogene ademhaling. Belichting van decellenresulteert in fosfaatopname, welkebelangrijk hoger isin N2 + H2, dan bij aanwezigheid van C02. Deze proeven wijzen erop,dat het opgenomen fosfaat wordtomgezet in een organische phosphaat verbinding, welke tijdens de assimilatie van
koolzuur weerwordt ontleed. Er bestaat dusvermoedelijk eenaan dephotosynthèse gekoppelde verschuiving in het organisch fosfaatniveau. (Dit werd later
aan proeven met groene wieren, Chlorella, streng bewezen, zie onder, referaatStockholm,verderepublic,verschenenged. cursus1950—'51). Dezewaarnemingen
zijn inovereenstemmingmet deopvatting, dat indekoppelingtussen waterstofdonator + lichtenergie enerzijds een C02-reductie anderzijds, energierijke fosfaatbindingen eenrolspelen,evenalsditbij kleurlozezwavelbacteriënmetchemosynthetische stofwisseling is geconstateerd.
E.C.WASSINK. Enkele sociologische en plantengeografische opmerkingen in
verbandmetdehoogveenvegetatie derEngbertsdijkvenen bij Vriezenveen. Nederl.
Kruidkundig Archief 57(1950):21-23.
Samenvattingvan eenvoordracht, gehoudenvoordeNed. BotanischeVereniging. De Engbertsdijkvenen benoorden Vriezenveen, vormen een nog intact
gebied^ metlevendehoogveenvegetatieopeendikkeveenlaag.Hetishetlaatste
voorbeeld van dit vegetatietype inonsland. Vangroot belang inwetenschappelijk en landschappelijk opzicht is het, een deel hiervan in ongerepte staat te
bewaren.
Aan de hand van vegetatieschetsen en foto's werd een beschrijving van het
terrein gegeven. Desuccessie moet ongeveer als volgt worden gedacht: Zwarte
naakteslenkenmetenkeleplantenvanRhynchosporaalba,Sphagnumcuspidatum,
Drosera intermedia en Eriophorum polystachyon, in natte perioden met water
bedekt (zone 1). Deze gaat over in een begroeiing van Rhynchospora alba met
Sphagnum cuspidatum, met Drosera intermedia en Eriophorumpolystachyon (zone
2). Op die iets hogere plekken vindt men grofbladige Sphagna (in 't bizonder
Sph. magellanicum (= medium) en Sph. papillosum) en EricaTetralix (zone3).
Hierin vindt men tevens: Drosera rotundifolia, Andromeda, echter geen Drosera
intermedia. Nog hoger ontwikkelt zich een Ericetum met grofbladige Sphagna,
Leucobryumbulten, pollenvanScirpus caespitosus enookCalluna (zone4). Opde
hoogsteplekkengroeiteenCalluna-Cladonia-vegetatiemet Erica, Molinia, levermossen en gedegenereerde Sphagna (zone 5). Insluiting van kleine arealen van
zone5 door zone3 leidt tot afsterving en ontstaan van een kale plek (zone1),
waarmeedecyclusgeslotenisendemozaïkachtigeomhooggroeiingvanhetveen
begrijpelijk wordt. Devegetatie laat zich goed aansluiten aan de in 1937door
TUXENvoordehoogveenvegetatieonderscheidenassociaties.Bijvergelijkingvan
het te Vriezenveen aanwezige vegetatietype met beschrijvingen van venen in
Engeland, Denemarken en Zweden blijkt, dat de vegetatie der Engbertsdijkvenen goed past indeovereenkomstige vegetatiebeelden inwijdere omgeving.
E. C.WASSINK. The reducing action of light in photosynthesis. Mededeling
Conference C02-fixation, Sheffield, 3-7Juli 1950 (publicatie in druk). (Meded.
no86).
Gedurende de laatste jaren zijn verschillende waarnemingen gedaan, welke
wijzen op het optreden van een reducerend agens als rechtstreeks gevolg van
belichting in cellen met photosynthetisch vermogen.
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Genoemd kunnen worden alszodanig:
1. stijging van defluorescentieïntensiteit van het chlorophyl onmiddellijk na
het begin vaneen belichting bij Chlorella;in 't bizonder waar tenemen onder
cyaanremming (ORNSTEIN, WASSINK, REMAN, VERMEULEN (1938); WASSINK,
KATZ (1939).

2. photochemisch geïnduceerde hydrogenaseactiviteit by Scenedesmus
(1942); GAFFRON (1944) en Rhodospirillum (GEST, KAMEN
(1949)).
3. reductie van H-acceptoren door chloroplasten-preparaten van groene cellen
(HILL; HOLT, FRENCH; WARBURG; ARONOFF (1939-1949)).
4. fixatie van C u 0 2 na C02-vrije voorbelichting, in ChlorellaenScenedesmus
(CALVIN, BENSON (1948-1949)).
5. verschuiving van de redox-potentiaal naar de gereduceerde zijde bijbelichting van een suspensie van Chromatium onder N2/H2 (WASSINK, KUIPER
(1946-1949).
6. phospaatopname, gekoppeld met H2-opname bij Chromatium (WASSINK,
(GAFFRON, RUBIN

TJIA, WINTERMANS (1949).

B. KOK. Photoinducedinteraction inthemetabolism ofgreen cells. Mededeling
Conference C02-fixation, Sheffield 3-7 Juli 1950(publicatie in druk). (Meded.
no 87).
Verslag van proeven omtrent de interactie van photosynthèse, ademhaling
en nitraatreductie ingroene cellen Wegens verblijf van Dr KOK buitenlandszal
een uitvoerig referaat gegeven worden na verschijnen van het gepubliceerde
verslag.
B. KOK. Gebruik vantracers inhetphotosyntheseonderzoek. ChemischWeekblad, in druk.
Verslag van voordracht gehouden in Maart 1950voor het colloquium over
radioactieve isotopen, aan deL.H.S.teWageningen. Een overzicht werd gegeven
van onderzoekingen ophet gebied der photosynthèse,welkegebruik maakten van
isotopen met afwijkende massa, ofmet radioactiviteit. Isotopen van de elementen
H, C,O, P en Nwerden in hetonderzoek betrokken. Eenuitvoeriger referaat
over deze voordracht zalgegeven worden naverschijning van hetverslag.
E. C. WASSINK. Onphosphate exchanges accompanying photosynthesis. Mededeling en Voordruk 7e Intern. Botanisch Congres,Stockholm 12-20Juli 1950
(definitieve text indruk). (Meded. no 89).
Een overzicht werd gegeven van het, in samenwerking met Ir J. F.G. M.
Wintermans enDr IrJ. E.Tjia voortgezette onderzoek betreffende hetverband
tussen photosynthèse enphosphaatstofwisseling. Naast depurperbacterie Chromatium werd het groenwier Chlorella bestudeerd. De situatie werd in grote
trekken analoog gevonden. Eenverschil is,dat zowel in het donker alsinhet
licht phosphaat wordt opgenomen. Hetbleek, datexperimentele moeilijkheden
optreden, wanneer men inongebufferde media defosfaatstofwisseling bestudeert
door alleen de reactiesvan hetmedium tevervolgen, daar hetinC02-vrije media
bij belichting tot neerslag vananorganisch fosfaat komt. Deshalve werd overgegaan tot vergelijkende bepalingen van trichloorazijnzuur-labiele en -stabiele
fosfaten. Het bleek, dat ChlorellaTCA-labiel fosfaat omzet in TCA-stabielfosfaat. Inhet donker isdezeomzetting,gering,inhetlichtwordt ze vermeerderd,
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speciaalbijafwezigheid vankoolzuur.Enigeverdereresultatenwerdenbesproken.
De beschreven proeven wijzen er op, dat opneming van ionen in sterke mate
beïnvloed wordt doorde mogelijkheid van verwerking er van in stofwisselingsprocessen.
E.C. WASSINK. Somenotes on the discovery of the light factor Inphotosynthesis.SixthinternationalCongressfortheHistoryofScience. Summaryof Communications, p.72,Aug. 1950(definitieve publicatieindruk).(Meded.no91).
Eenoverzichtwerdgegevenvandeontdekkingvanhetbelangvandelichtfactor bij de „luchtzuiverende" werking der planten. Bestudering van archiefmateriaalvanhetProvinciaalUtrechtsGenootschapleverdesteunvoorRAUWENHOFF'S conclusie, dat VAN BARNEVELD de betekenis van het licht onafhankelijk
van INGENHOUSZheeft ontdekt.
E.C.WASSINK. Photosynthesis in plants;A monograph, edited by J.Franck
andW.E.Loomis.Archives ofBiochemistry 25(1950):469-471.
Een uitvoerige encritische besprekingvan bovenstaand boek opverzoek van
de redactie van Archivesof Biochemistry.
E. C. WASSINK. Fifty years of plant physiology, by Prof. Th.Weevers. Landbouwkundig Tijdschrift 62(1950): 128-129.
Critische bespreking van bovenstaand boek op verzoek van de redactie van
het Landbouwkundig Tijdschrift.
E.C. WASSINK, C. VAN DER SCHEER. Onthe effect of light of variousspectral
regions on plant growth and development. Proceedings Kon. Ned. Akademie v.
Wetenschappen 53(1950):1064-1072.(Meded. no.83).
Beschrijving van een opstelling ,waarmee dagverlenging in lichtvan bepaalde
spectrale samenstelling kan worden toegepast op planten, over groot oppervlak
enmet relatief hogeintensiteiten. Deopstelling omvat devakken violet, blauw,
groen, geel,rood en infrarood met contrôlevlakken wit en donker en isspeciaal
bedoeld voor de bestudering van photoperiodische en formatieve werkingen.
Elk vak is210cm lang,45cm breed, 120cm hoog. Deverlichting bevindt zich
aan de bovenzijde aan één einde, waardoor een gradient in verlichtingssterkte
wordt verkregen. Dekleuren violet, blauw groen en rood worden tot stand gebracht door verlichting met 4 (violet 7) T.L.-buizen met fluorescerende laagin
dekleurenresp.blauw,groenenrood.Daardezelampentochnogeengemengde
emissiehebben,o.a. doordeaanwezigheid derkwiklijnen,iseenspeciale filtering
noodzakelijk. Hiervoor werd gebruik gemaakt van gekleurde handelsglazen,
welke tevoren op hun spectrale doorlating werden onderzocht. Geel werd verkregen door Na-lampen + filter; infrarood door gloeilampen + filters. Despectrale emissievan de lampen en dedoorlating der filters isin depublicatieaangegeven,alsmededesamenstellingvan het licht, dat tenslotte elkvak ontvangt.
De resultaten van enige met deze opstelling verrichte onderzoekingen werden
gelijktijdig aan deAkademieaangeboden, zij verschenen echter eerst gedurende
decursus 1950-51 (zieonder).
Devolgende verhandelingen werden gedurende de cursus 1949-'50 ter publicatieaangeboden; zeverschenen evenwel eerst gedurende decursus 1950—'51 en
zullen daarom nog niet worden gerefereerd. (Voor enkele der bovenstaande
congresmededelingen, welke nogniet in druk verschenen werd een referaat toe-
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gevoegd, daar deze in de periode 1949-'50 door de mededeling op de congressen
en de voordruk ter kennis van de vakgenoten werden gebracht).
E. C. WASSINK. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis. Advances in
Enzymology 11 (1951):91-199. (Meded. no 88).
I. LUYTEN, A. M. HARTSEMA. Over het blindstoken van tulpen. Mededelingen
v,d. Landbouwhogeschool 50 (1951):85-101. (Meded. no 82).
E. C. WASSINK, N. KRIJTHE, C. V. D. SCHEER. On the effect of light of various
spectral regions on the sprouting of potato tubers. Proc.Kon. Ned. Akad. v. Wet.
A'dam 53 (1950):1228-1239. (Meded. no 84).
E. C. WASSINK, C. M. J. SLUYSMANS, J. A. J. STOLWIJK. Onsomephotoperiodicandformative effects ofcolouredlightin BrassicaRapa,f.oleifera,sub.annua.
Proc.Kon. Ned. Ak. Wet A'dam 53 (1950):1466-1475. (Meded. no85).
LABORATORIUM VOOR VEETEELT
Beheerder: Prof. Ir W. DE JONG
JONG, W. DE. Herdenkingsrede gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nederlandsche Rundveestamboek. De Stamboeker31 (1949) (26):
145-150.
Indezeredewordennietalleendevoornaamste gebeurtenissen uit degeschiedenis van de vereniging „Het Nederlandsche Rundveestamboek" over de afgelopen 75jaar gememoreerd, doch tevens de grondslagen, waarop het stamboekwerk berust, besproken en mede naar aanleiding daarvan enkele richtlijnen voor
de in detoekomst te volgen werkwijze aangegeven.
GROOT, T. DE. De betekenis van het N.R.S. voor de Nederlandse rundveehouderij. DeLandbode 3 (1949) (36): 1.
Een ter gelegenheid vân het 75-jarig bestaan van het Nederlandsche Rundvee
Stamboek geschreven artikel, waarin de ontwikkeling gedurende deze driekwart
eeuw van zijn bestaan wordt besproken.
GROOT, T. DE. Varkens,die plotseling sterven. DeLandbode 3 (1949) (47):4.

Een kort artikeltje, waarin de boeren gewezen wordt op het gevaar van eenzijdige aardappelvoedering van varkens, daar dit sterfte onder zeer typische verschijnselen met zich mee kan brengen.
GROOT, T. DE. Veefokkerij heeft niet stil gezeten. DeLandbode 4 (1950 (18).

Besproken worden het herstel der rundveefokkerij sinds 1945endeuitbreiding,
die speciaal de melkcontrôle en de kunstmatige inseminatie hebben ondergaan.
GROOT, T. DE. De schapenfokkerij in Engeland. De Boerderij 34 (21 Dec.
1949)(12).
Een overzicht, met photo's, van de Engelse schapenrassen, n.a.v. een bezoek
aan de Royal Show 1949.
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GROOT,T. DE. Debestrijding deronvruchtbaarheid bijmerriën.HetPaard 18
(1950)(2): 1-2.
Besproken worden deverschillende physiologische en pathologische oorzaken
der geringe vruchtbaarheid bij merriën. Gewezen wordt op de maatregelen die
kunnen leiden tot beperking van deschade.
GROOT,T. DE. InmemoriamProf.IrM. F.Visser.HetPaard 18(1950)(2): 3.
Naaraanleidingvan hetoverlijden van professor VISSERwordteenbespreking

gegevenvandedoorhemontworpen remrosmolen engetracht nategaanwatde
betekenisvan dit instrument kan worden vooronze paardenfokkerij.
GROOT,T. DE. Deinvloed van deerfelijkheid opvruchtbaarheid enonvruchtbaarheid. Hemera zoa 56 (1949): 265-285. Landbouwkundig Tijdschr. 62(1950):
(1-2) 60-74.
Overzicht van de literatuur (85publicaties) over de vruchtrijkheid, vruchtbaarheid, verminderde vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid van mannelijke en
vrouwelijke runderen, paarden, schapen, geiten en varkens.
GROOT, T. DE. Dekostenvanpaardenarbeid openkelebedrijvenin Utrechten
Groningen.Maandblad Landbouwvoorlichtingsdienst 7(1950) (2):62-64.
Een overzicht van de waarnemingen, die waren gedaan op 16 Utrechtse en
6 Groningse bedrijven, met betrekking tot de kosten van paardenarbeid. Ofschoon devariatie zeer groot bleek te zijn, bleektoch voor demeeste bedrijven
paardentractie niet meerdan f0,80 à0,90 per uur tebedragen. De belangrijkste
factoren, diedezekostprijs bepalen,zijn devoederkosten en het aantal uren dat
het paard per jaar wordt gebruikt.
DOMMERHOLD, E.J. en TH. DE GROOT. Algemene veeteelt I.Fokleer. 5de dr.
Groningen-DJakarta,J. B.Wolters,1949.
— en—.II.Gezondheidsleer.7dedr., 1950.
Voor Landbouwwinterscholen en Middelbare Landbouwscholen geschreven
handleidingen!
WILLET, M.D.J. De invloedvandestierop de tijd,datde door hem verwekte
kalverenwordengedragen.Landbouwk. Tijdschr. 62(1950)(8): 636-646.
Een met behulp van materiaal uit het Nederlandsch Rundveestamboek verrichte studie, waarbij de tijden, dat de afstammelingen van 20stieren van het
Groninger Zwartblaar Veeslag werden gedragen, wiskundig werden verwerkt.
De gemiddelde praenatale tijden van de afstammelingen van iedere stier afzonderlijk (de groepsgemiddelden) bleken vrij sterk uiteen te lopen. Tussen de
uiterste waarden bedroeg het verschil 9.3 ± 0,49dag.' Een variance-analyse
leverde eenvariance-quotient van 55opbij 19en 3405graden van vrijheid. De
stier oefent derhalve een uitgesproken invloed uit op de tijd, gedurende welke
zijn afstammelingen wordengedragen.Tussen degemiddeldepraenataletijd van
deafstammelingen vaneenstier(hetgroepsgemiddeldevaneenstier)endepraenataletijd van dezezelf bleekeensterk positieve correlatiete bestaan.
De studie wordt voorafgegaan door een literatuuroverzicht, terwijl er een
literatuurlijst aan toegevoegd is.
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AFDELING PLUIMVEETEELT*)
Docent: Ir P. UBBELS
ALBADA, M.VANen P. UBBELS. Mestproeven met pluimvee enkonijnen I-IV.
Metsamenvatting inhet Engels.Landbouwk. Tijdschr. 61 (1949) (12): 852-887.
1. Overhetgebruikvan4-methyl-2-thiouracil endiaethylstilboestrol voorhet
mestenvanWitte Leghornhaantjes.
50mgm.t. per 100gr voergaf bij haantjes inbatterijen eengroteverbetering
van deslachtkwaliteit, benevenseenvermeerdering ingroeieneenvermindering
vanslachtverliestezien.Bijhaantjesmetgelegenheidtot uitloopwasdewerking
minder.
Dedoseringvan het d.s.wasblijkbaar te laagomeeneffect opdemestresultaten te verkrijgen.
2. Over de invloed van 4-methyl-2-thiouracil op het mestresultaat bij jonge
konijnen.
Hetm.t.veroorzaakteindeproefperiodevan3 wekeneenbelangrijkgroteregewichtstoename,dochdezekonslechtsvoor eenkleingedeeltewordentoegeschrevenaandevormingvandepôtvet.Wanneerdedierenslechtsgedurende de eerste
twee weken m.t. werd verstrekt bleek deze hoeveelheid depôtvet gelijk te zijn,
dochdevoorsprongingewichtsvermeerderingwasdanopheteinde van de derde
week nagenoegweer geheelverloren gegaan. Deeconomischebetekenisvan m.t.
bij konijnen isdoordezeproef niet voldoendevastgesteld.
3. Over de dosering van 4-methyl-2-thiouracil bij het mesten van Noordhollandse BlauweKuikens.
Volgens deze proef zou de optimale dosis m.t. voor Noordhollandse Blauwe
kuikens van matige vitaliteit bij circa 25 mg per 100gr meelvoer liggen. De
slachtkwaliteit werd wel bij de haantjes, doch niet bij de hennetjes belangrijk
verbeterd. Erwerdgeenverband gevonden tussen deuitwendigebeoordelingder
kwaliteit endepercentages vocht envetachtige stoffen inspieren enhuid,doch
bijbeterekwaliteitwasweldehoeveelheid buikvetgróter.
4. Over het gebruik van 4-methyl-2-thiouracil en hexoestroldimethylaether
bij het afmesten van jongeNoordhollandse Blauwehennen.
Bij deze hennen werd (in tegenstelling met de hennetjes uit de vorige proef)
een belangrijke kwaliteitsverbetering geconstateerd wanneer 50mg m.t. per
100gr. meelvoer werd verstrekt. Wel werd waarschijnlijk het slachtrendement
wat verlaagd. Met hexoestroldimethylaether werd eenzelfde resultaat bereikt,
maar in minderemate.Aan het slot wordt eensamenvattende beschouwingvan
dezemestproeven gegeven.

LABORATORIUM VOOR PHYSIOLOGIE DER DIEREN
Beheerder: Prof.Dr E. BROUWER
BROUWER, E. HetAlimentum. Voeding 10(1949) (5): 181-194.
ZieMededelingen van de Landbouwhogeschool 50(1950) (Referatennummer):
49a.
BROUWER, E. Bijproducten der Maalderij, in: Gedenkboek IQOÇ-IQ4Q Station
voor Maalderij enBakkerij p. 144-145.
*) Deonderstaande artikelen overpluimveeteelt zijn samengesteld op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt teBeekbergen.
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Denevenproducten van demaalderij worden veelal bestempeld met denaam
„afval". Zij zijn niet of nauwelijks geschikt voor menselijk gebruik maar zij zijn
„beestenvoer", zoals men het veelal uitdrukt. Met beide woorden wordt een
zekerematevangeringschattinguitgedrukt,dieverderfelijk kanwerken,wanneer
men meent, dat aan dit afval of beestenvoer weinig zorg behoeft te worden
geschonken.
Decellen en organen van onze huisdieren werken onder hoge druk en in het
darmkanaal dient hetsubtielespeldersymbiosetussen dierenmicroörganismen
ongestoord te verlopen om de hoogste rendementen te verkrijgen. Dit alles is
alleen mogelijk, wanneer het voedsel geen giftige bestanddelen, schadelijke verontreinigingen of ongewenste micro-organismen bevat, terwijl de chemische
samenstelling zoweinigmogelijk magwisselen, opdat bij deopstelling der rantsoenen de voedernormen zo goed mogelijk kunnen worden benaderd. Ook de
geringsteknechtopdemaalderij wordeervan doordrongen,dat de bijproducten
geen „afvalproducten" zijn maar waardevolle „bijproducten", die zijn volle
zorg vereisen. Het is verheugend, dat het onderwijs in de veevoeding aan het
StationvoorMaalderij enBakkerij eenvasteplaatsinneemt.Daardoorvernemen
deleerlingen welkeeisen er redelijkerwijze aan degranen, peulvruchten en hun
bijproducten uit een oogpunt van veevoeding dienen te worden gesteld. Aldus
leren zij de verlangens der veehouders beter begrijpen en wordt de zo zeergewenstesamenwerkingbevorderd,wanneerzijhun intrede inhet practischeleven
zullenhebbengedaan.
BROUWER, E. Demonstratie van de dagelijkse hoeveelheden der verschillende
voedingsstoffen dieeenmensbehoeft Voeding 11(1950)(6):230-232.
Noginhetbeginder 19eeeuwzochtmennaareenbepaaldestofofeenbepaalde
kracht, waaraan delevensmiddelen hun voedingswaarde zouden ontlenen. Deze
stof of kracht noemde men wel het alimentum. In die tijd dacht men dan ook,
dat devoedingswaarde der levensmiddelen in één getal kan worden uitgedrukt.
Meerenmeer isechtergebleken, dat devoeding van mensen dier inwezenbestaat in de voorziening met een grote verscheidenheid van scheikundige verbindingen,waarvan wij erthans ongeveer 40kennen.
Omeenvisueelbeeldvan dezenoodzakelijkevoedingsstoffen te gevenwerden
aldeessentiëlenutriënten,dieeenstudentperdagnodigheeft, voorzovermogelijk, inafzonderlijke flesjesverzameld indejuistehoeveelheden. Indetext iseen
foto van dezeverzameling flesjes afgedrukt. Voortsworden demoeilijkheden in
het kort besproken,diezichbij het samenstellen van dezecollectievoordeden.
BROUWER, E. Some recent developments in feeding and management, nutritionalrequirementsandconcentraterationsfordairycattle.Foodand Agriculture,
TheF.A.O. European Bulletin 3(1950) (1):11-17.
Bij dedierlijke productiewordtslechtseenbetrekkelijk geringpercentagevan
de„verteerbare"energieindedierlijkevoortbrengselen teruggevonden. Ofschoon
dit percentage bij melkkoeien hoger isdan bij demeeste andere huisdieren, en
weldestehogernaarmatedemelkgift groter is,zijn deenergieverliezen ookhier
nogzeerbelangrijk (ongeveer2/3vandetotalehoeveelheid „verteerbare"energie
in hetvoedsel;ten hoogste 1/3deelwordt in demelkteruggewonnen).
Nietminderdanongeveerdehelft vande„verteerbare" energiegaatverloren,
doordat zij nodig is voor onderhoud, d.w.z. voor het in evenwicht houden van
destofwisseling; hetruwvoederkan hierinvoorzien. Erbestaat echter grote on-
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zekerheidwatbetreft devoederwaarde der ruwvoeders; doorhetstelselder„total
digestible nutrients" wordt deze voederwaarde veel hoger getaxeerd dan door
het systeem der „zetmeelwaarde-eenheden". Nader onderzoek omtrent de
voederwaarde der ruwvoeders is daarom noodzakelijk.
Devariatiesvan debehoeften aan onderhoudsvoer worden besproken. Tot nu
toe leverden de pogingen om door het toedienen van chemische preparaten de
onderhoudsbehoefte vanmelkkoeien te drukken enaldus derentabiliteit te verbeteren, weinigsuccesop,omdat demelkgift tegelijkertijd afneemt. Stimulering
vandemelkvormingdoorjoodcaseinedeedtevensdeintensiteit der stofwisseling
aanmerkelijkstijgen. Indieneenrendabelgebruikvanjoodcaseinemogelijkmocht
zijn, dankomendaarvoor alleen maarkleine,niet-toxischedosesinaanmerking.
Vervolgensworden enigeverbeterde formulesgegevenvoordeberekeningvan
de eiwitbehoefte voor onderhoud en voor melkproductie.
Ureum en andere eenvoudige stikstofverbindingen dienen voor melkkoeien
alléénmaartewordenaanbevolen intijden vanzeergroteeiwitschaarste.
BROUWER, E. Quelquesfaitsnouveauxdans ledomainede l'alimentation et de
l'élevage dubétail, desbesoins alimentaireset des rations de concentrés pourle
bétaillaitier.Alimentation et Agriculture, Bulletin EuropéendelaF.A.O.3(1950)
(1): 13-19.
Ziehetvoorgaande referaat.
BROUWER, E. enG.WIERTZ. Microscopisch onderzoek van schildklieren van
volwassenrunderenennuchterekalverenuitverschillendestrekenvan Nederland.
MaandbladvoordeLandbouwvoorlichtingsdienst6(1949)(11):486-490.
Zoals bekend, is het jodium één van de noodzakelijke voedingsbestanddelen,
welkemensendiertotzichmoetennemen.Dehoeveelheid,welkevanditelement
perdagnodigis,bedraagtvoordemenszekernietmeerdan0.12mgperdag.Dit
wilduszeggen,dat éénpersoonaaneenhalfonsjodium(d.i.50g)voormeerdan
duizend jaar voldoendezou hebben. Menrangschikt dezestof dan ookonderde
spoorelementen.
Niettegenstaande dezegeringe behoefte aan jodium zijn ertalrijke streken op
aarde,waardeminimalehoeveelheidnietwordtbereikt,wanneerniet opzettelijk
jodiumzoutaandebevolkingwordtverstrekt.Ookinonslandvindtmenblijkens
deverslagenvandezgn.Kropcommissiedergelijkestreken,vooralindeOostelijke
provinciën en langsdegroterivieren. In dergelijke gebieden isdeschildklier bij
velemensen vergroot en abnormaal van microscopische structuur.
Om na te gaan in hoeverre bij runderen schildklieren van abnormale bouw
voorkomen, werd een onderzoek verricht aan 45 schildklieren van nuchtere
kalveren en 30 van slachtkoeien uit verschillende streken des lands. Hierbij
bleek, dat de schildklieren van de dieren uit de Oostelijke provinciën in vele
gevallen te groot en abnormaal van bouwwaren, enwel ineen veelgroter percentage dan dieuit anderestreken, zoals Friesland enWalcheren; dit komt dus
goed overeen met de bevindingen van de Kropcommissie bij de mens. Bij het
verdere onderzoek dient daarom te worden nagegaan of de oorzaak ook bij het
veeinjodiumgebrekisgelegen,danweloferanderefactoreninhetspelzijn.
BROUWER, E.en H.J. NIJKAMP. Volatile acids in urine. ActaPhysiologica et
Pharmacologic Neerlandica 1(1950) (1):44-62.

' 46a
In de eerste plaats wordt een methode beschreven voor de afscheiding der
vluchtige zuren uit deurine onder gebruikmakingvan vacuumdestillatie.
Dehoeveelheid mierenzuw indeurinevan demensenvan verschillendediersoorten(koeien,jongereenouderekalveren,schapen,geiten,paardenenvarkens)
bleek niet sterk verschillend te zijn; gewoonlijk schommelde het gehalte tussen
1en5mlN/100zuurper 100ml.
Dehoeveelheden echter van deandere vluchtige vetzuren, waaronder het azijnzuur deeerste plaats inneemt, gaven een grotevariatiete zien. In deurinevan
gezondemannen envan zeer jongekalveren ontbreken dezevetzuren bijna volkomen. Inkoeienurineishetgehalteveelhoger,bijkoeienmetlagemelkgiftongeveer 10 mlN/100per 100mlurine,bij koeienmet hogemelkgift ongeveer 15 ml.
Bij de anderegenoemdediersoorten liggendegehaltentussen diebijmensenen
koeienin.Ofschoonergeennauwecorrelatiebestaat,schijnt hetgehalteaandeze
„anderevluchtigevetzuren"tochminofmeerafhankelijk tezijn van deintensiteit dergistingen inhet maagdarmkanaal.
Grote hoeveelheden azijnzuur werden aangetroffen inenkelemonsterskoeienurinemet positieve acetonreactie en in urine van koeien op bedrijven, waar de
dieren slecht gedijen en(of)symptomen van likzucht vertonen.Mogelijk kunnen
dezeuitkomstentoteendieperinzichtinhetwezenvandezeduistere afwijkingen
voeren.
BROUWER, E.en H. J. NIJKAMP. Chromatografische bepaling van vluchtige
vetzuren insilage.Chemisch Weekblad 46(1950)(3): 37-39.
Gewoonlijk worden de vluchtige vetzuren in silages bepaald met behulp van
de destillatiemethode van DUCLAUX-BOEKHOUT-WIEGNER, waarbij echter
moetwordenaangenomen,datgeenanderevluchtigevetzurenaanwezigzijndan
azijnzuur enboterzuur. Ofschoon menwist, dat dezepremisseniet juist is,vond
degenoemdemethodealgemeeningang,omdaterlangetijdgeenbeterebepalingsmethodebestond.
Sinds korten tijd is echter een verder gaande analyse mogelijk door de toepassing van de chromatografische werkwijze (zie het hieronder afgedrukte referaat van een verhandeling van H.J. NIJKAMP in Chemisch Weekblad 45(1949)
480.
Met behulp van deze nieuwe methode werd een tiental monsters grassilage
onderzocht, afkomstig van practische bedrijven. Sommige waren van goede,
anderevan minder goedeofzelfsvan slechte kwaliteit.
Inderdaad bleek, dat er, behalve azijnzuur en boterzuur, ook mierenzuur,
propionzuur en nog enig hoger vluchtig vetzuur aanwezig kunnen zijn. In de
goedgeslaagde silagesmet lagepH waren degehaltes aan mierenzuur, propionzuur en vetzuur, hoger dan C4,echter te verwaarlozen. In silagesmet hogepH
waren deze gehaltes evenwel geenszins onbelangrijk; dit geldt vooral voor het
propionzuur. In dergelijke silages met hoge pH geeft de methode DUCLAUXBOEKHOUT-WIEGNER dan ook geen correcte cijfers voor de azijnzuur- en boterzuurgehaltes, in tegenstelling met de zeer bevredigende uitkomsten, die bij de
silagesmet lagepH werden verkregen.
WIERTZ, G.(mede namens E. BROUWER). Microscopischonderzoekvanschiïdklierentenbehoevevanvoedingsvraagstukken. Voeding 11(1950)(6):227-230.
Voordracht over het onderzoek, beschreven in het hierboven gerefereerde
artikelinhetMaandbladvoordeLandbouwvoorlichtingsdienst 6(1949):486-490.
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NijKAMP, H.J. Over de chromatografische bepaling derlagere, vluchtige vetzuren. ChemischWeekblad 45(1949) (30): 480-482.
In 1943beschreven GORDON, MARTINen SYNGE eenchromatografische methode
voor de scheiding van azijnzuur, propionzuur, boterzuur en valeriaanzuur met
behulp vaneensilicagel-kolom. Deze methode werd door RAMSEY en PATTERSON
en door ELSDEN verder uitgewerkt, zodat zij ook voor quantitatief werk kan
worden gebruikt. Dequantitatieve bepaling vanhet azijnzuur bleef echter moeilijkheden opleveren en was alleen langs indirecte wegte verkrijgen.
NIJKAMP slaagde er nu in zodanige wijzigingen aan te brengen, dat ook de
rechtstreekse bepaling van het azijnzuur mogelijk is. Ook in andere opzichten
werden verbeteringen aangebracht. Ten slotte wordt de thans gevolgde werkwijze ineennauwkeurig voorschrift vastgelegd.
LABORATORIUM VOOR ZU1VELBEREIDING EN MELKKUNDE
Beheerders: Prof. Ir S. HARTMANS en Prof. Dr H. MULDER
MULDER, H. Traditie en wetenschap bij de zuivelbereiding. Wageningen, H.
Veenman &Zn., 1949.14blz. Inaug.rede.
Van al onze voedingsmiddelen staat melk het dichtst bij eenvolledig voedsel.
Het isechter niet eenvoudig melk te bewaren ente vervoeren.
Het onvermogen van de vroegere mens om de melk te conserveren is er de
oorzaak vangeweest datmenboter enkaas gingbereiden. Debereidingvandeze
producten is altijd sterk aan traditie gebonden geweest, zelfs nog nadat debereiding ervan voor eenbelangrijk deelvandeboerderij naar defabriek werd verplaatst.
Desmaakvanonzehedendaagse producten hebben wij echter te danken aande
primitieve werkwijze van vroeger. Als wij geen boter en kaas kenden, zouden
wij er misschien geen kennis mede hebben gemaakt en zouden wij neutraal
smakende producten uit melk bereiden. Zelfs kan men zich afvragen of de toenemende smaakvervlakking op den duur de boter en de kaas niet zullen doen
verdwijnen.
Pas in het laatst van de vorige eeuw begonnen techniek en wetenschap de
zuivelbereiding loste maken van detraditie. Tegenwoordig bevinden wij onsin
een overgangsperiode waarin de bereidingswijzen van de oude producten als
boterenkaasworden verbeterd (alleen deallerbeste kwaliteit kandeze producten
voor verdwijning behoeden) en nieuwe werkwijzen en producten ontstaan.
Verwerken vanmelk tot knopen, lijm, wol,enz.isniet verantwoord zolangeen
grootdeelvandemensheid lijdt aanmelkgebrek. Nogaltijd ishet hoofdprobleem:
hoekandeuniekevoedingswaarde vandemelk volledigworden benut.
MULDER, H. Smörrets Aeltning, Nordisk

Mejeritidsskrift 15 (1949): 82.
Deschrijver geeft eentheorie over hetverdelen vangrote vochtdruppeltjes tot
kleine zoalsdatbijhetkneden vanboter plaats vindt. Bijhetkneden (hetmaakt
niet uit hoeeninwelk werktuig dit wordt uitgevoerd) verandert deboter voortdurend van vorm. Laagjes van de boter verplaatsen zich met een verschillende
snelheid t.o.v. elkaar, waarbij degrote vochtdruppels worden stukgetrokken.
MULDER, H. Thephysicalstructureof butter. General Report, XIIe Int. Zuivelcongres, Stockholm1949.
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Voor de structuur van boter zijn van belang: de structuur van de grondstof
(demelk); debereidingsmethodeendebehandelingvandeboternadebereiding.
Bij de meeste methodes voor het bereiden van boter worden de vetbolletjes
van demelk verzameld (floteren of separeren) en samengekneed tot boter. Dit
maakt het begrijpelijk dat boter bestaat uit een groot aantal vetbolletjes en
waterdruppeltjes die door een continue vetphase bijeen worden gehouden. In
dezecontinue vetphase bevindt zich nogeenresidu van decontinue waterphase
van demelk.
Destructuur van deboterverandert na debereidingdoorveranderingen inde
kristallisatietoestand van het vet (kristallisatie van onderkoeld vloeibaar veten
herkristallisatie van vast vet) en door veranderingen van thixotroop karakter.
Dezeveranderingen instructuur komenvooraltot uitingindestevigheidvande
boter(naharding).
De invloed van allerlei factoren op deze naharding wordt besproken, o.m.
wordt eropgewezendat ,integenstellingmet dealgemeen heersendeopvatting,
de naharding bij lagetemperaturen slechts zeer langzaam plaats vindt.
MULDER, H. Thephysicalstructureofmilkanddairyproducts.General Report,
Xlle Int.Zuivelcongres, Stockholm, 1949.
In dit verzamelrapport wordt een overzicht gegeven over de bij het congres
ingezonden rapporten betreffende destructuur van melk, gecondenseerdemelk,
melkpoeder, boter, kaasenz.
MULDER, H. Nachhärtung und Temperaturbehandlung von fertiger Butter.
Die Molkerei Zeitung 32(1950).
MULDER H. Efterhaerdnlngogtetnperaturbehandlingaffaerdigfremstilletstner.
NordiskMejeri- Tidsskrift 16 (1950).
Er wordt eenoverzicht gegeven van deonderzoekingen door deschrijver verricht betreffende het naharden van boter en de invloed van temperatuurveranderingenopdeconsistentievan boter.

AFDELING CULTUURTECHNIEK
Beheerder: Prof. Ir F. HELLINGA
HELLINGA, F. DeWaterstand. Waterschapsbelangen 35 (1950):37-39.
Dehoogtevan dewaterstand heeft tweeërlei betekenis. Dewaterstand ishet
zichtbare resultaat van de polderpeilbeheersing door het polderbestuur. Anderzijds iser een bepaalde samenhangmet degrondwaterstand. Het polderbestuur
moetscherpvoorogenhouden,dat dehandhavingvan deopenwaterstand inde
sloten niet opzichzelf belangrijk is,doch alleen voor zover degrondwaterstand
hierdoorgunstigeinvloed ondervindt.
HELLINGA, F. Verdroging. Waterschapsbelangen 35 (1950): 46-49, 54-57 en
85-87.
Opdeschadelijke gevolgen van verdroging isindelaatste jaren vanverschillende zijden gewezen. Nederland kan in een viertal verdrogingslandschappen
worden ingedeeld. Indezegroepen is'szomersresp.geenzoetwaterbeschikbaar
(deeilanden),doorinlatenuitboezemswaterteverkrijgen (poldersvanhetvaste
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land), door initialen of stuwen water te verkrijgen of te behouden (langs de
rivieren, beken en stromen), geen water beschikbaar (de hoge gronden). Verschillende aspecten van het verdrogingsvraagstuk, peilvaststelling, infiltratie
e.d.,wordenbesproken.
AFDELING WEG- EN WATERBOUWKUNDE
Beheerder: Prof. IrW. F. EIJSVOOGEL
EIJSVOOGEL,W. F. Mechanisatie vandeLandbouwinSuriname. EconomischSiatistische Berichten 35(1950) (1721): 350-353.
Naeenkorteinleidendebeschrijvingwordteropgewezen,datdetoepassingvan
handenarbeid in derijstbouw (tot voor kort in Suriname de enige gebruikelijke
landbouwmethode) ertoeleidt dat delandbouwer enzijn gezin consumeren hetgeenzij produceren. Een uitvoer-overschot kan slechtsverkregen worden indien
menderijstbouw mechaniseert. Deconsequentieisdanechtertevenswisselbouw
met andere cultures,omdat anderseentesmallebasiswordtverkregen voorhet
kostbare werktuigenpark.
BeschrevenwordthoedeNederlandse Regeringdooroprichtingvande„Stichting voor deOntwikkelingvan Machinalelandbouw in Suriname"de uitvoering
vaneenprojectvoorgemechaniseerdelandbouwbevordert,welkeonderzoekingen
zijn enworden verricht omditplantedoenslageneninwelkemateditprojectzal
kunnen bijdragen om deuitvoer van Surinamete vergroten.
EIJSVOOGEL, W. F. Gemechaniseerde landbouw in Suriname. Plattelands-Post
16(1950)(21).4afb.
Na een uitvoerige inleiding over Surinaamse toestanden wordt uiteengezet
hetgeendeStichtingvoordeOntwikkelingvanMachinaleLandbouwinSuriname
beoogt.Deplannenvoorhetaanleggenvaneeneerstepoldervan5000haworden
beschreven, terwijl wordt toegelicht in welke belangrijke mate de waterstaatkundigeencultuurtechnische factoren delandbouw inSurinamebeheersen.Tenslotte worden deproblemen toegelicht, welkedeboer zal ontmoeten bij het uitoefenen vanmechanischelandbouw ineentropisch landmetschaarsebevolking.
EIJSVOOGEL, W. F. De mechanisatie van de landbouw in Suriname. Voordracht op de Tropische Landbouwdag. Uitvoerig referaat gepubliceerd in het
Landbouwkundig Tijdschrift 62(1950)(7): 508-509.
Behandeldworden deonderzoekingen,welkeverricht werden alvorenstot het
uitvoeren van het project voor mechanische rijstbouw werd besloten. Studiereizen werden gemaakt naar Italië, Frankrijk, Brits Guyana en Texas, waarbij
bleekdat inTexas,waardemechanisatieinderijstbouw eengroteomvangheeft
aangenomen, de beste gegevens werden verkregen. Verder wordt het probleem
van het humusbehoud indetropen aangestipt endemaatregelen,dieinverband
daarmedezullenmoetenworden genomen.Tenslottewordt het probleemvande
mechanischeontginning,dat vooreenonderneming,welkeopmaagdelijke grond
zal worden gevestigd, van groot belang is,toegelicht enwordt uiteengezet welk
verband erbestaat tussen deontginningendedrainage.Hetblijkt nl.dat de gemakkelijk teontginnen graszwampen het verst van derivier zijn gelegen endus
moeilijke problemenvoordeafwatering zullenstellen,terwijl demoeilijk te ontginnen boscomplexen langs de rivier zijn gelegen en derhalve door gebruik-
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making van het getijverschil op eenvoudige wijze het teveel aan water kunnen
lozen.
EIJSVOOGEL, W. F. Enige aspecten vande moderne irrigatietechniek in Indonesië. Voordracht voor de Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde van het Kon.
Inst.v. Ingenieurs. Gepubliceerd indeVoordrachten 2(1950)(2):338-352.
Na een overzicht van de grondbeginselen, welke bij de bouw der oudere irrigatiewerken zijn in acht genomen, wordt uiteengezet tot welke wijzigingen het
moderne modelonderzoek geleid heeft. Het blijkt dat in feite slechts geringe
wijzigingen nodig zijn geweest; de in de eerste decennia van de 20ste eeuw op
Java aangelegde bevloeiingswerken stonden vrij zeker aan despits van detechnische prestatie's opdit gebied. Welblijken in later jaren ruimere mogelijkheden
te zijn geschapen door reservoirbouw en opwekking van electrische energie, in
het algemeen dusdoor eenbevloeiingswerk alsdeel te zien vandevolledigehydraulische uitbouw van eenstroomgebied, een gedachte,die in de dertiger jaren
in de U.S.A. ontwikkeldis.

AFDELING LANDMETEN EN WATERPASSEN
Beheerder: Prof. A. KRUIDHOF
KRUIDHOF, A. Geodesie en Cartografie. Ensie (Eerste Nederlandsche systematisch ingerichte encyclopaedic) deel V, 1948, p.2-22.
Na de eerste geodetische werkzaamheden door ERATHOSTENES te hebben besproken, volgt eenbeschrijving van degraadmetingen van SNELLIUS en PICARD.
De daaruit gevonden aardomtrek bleek niet voldoende nauwkeurig. Metingen te
Peru en Lapland, begonnen omdelengte van demeter te bepalen, gaven betere
uitkomsten en bevestigden de theorie van Newton, dat de aarde aan de polen
afgeplat is. Nauwkeuriger instrumenten en methoden brachten de verticaalafwijkingen aan het licht en daarmede de isostatische compensatie. Daarmede
rekening houdend werd in 1924devorm deraarde alsvolgt bepaald.

De halve grote as = 6.378.388m
De halve kleine as = 6.356.911m
Deze uitkomsten werden ookbevestigd door zwaartekrachtsmetingen.
Aan het eind van het artikel over geodesie werden de poolbewegingen en de
eb- envloedbewegingen dervaste aardkorst besproken.
Onder het hoofd cartografie wordt een historisch overzicht gegeven van het
kaarten maken. Daarbij worden de kaartprojecties besproken. De nadruk werd
gelegd op de belangrijke rol, die de Noord- en Zuid-Nederlandsche cartografie
in de Gouden Eeuw heeft gespeeld. De topografische kaart van Nederland, de
kadastrale kaart en de rivierkaart worden nader beschouwd. Ten slotte wordt
iets gezegd over derolderfotogrammetrie bijhetmaken derkaarten.
LABORATORIUM VOOR MINERALOGIE EN GEOLOGIE
Beheerder: Prof. DrC. H. EDELMAN
EDELMAN, C.H. Sociale en economische bodemkunde. Amsterdam, N.V.
Noord-Hollandsche Uitg.Mij, 1949.149p.Metafb.,tab.en krtn.

51a
Hetgemeenschappelijkevandesocialeeneconomischeaspectenvandebodemkundeisvolgenssehr,gelegenindevraagstukken vanhetbodemgebruik,waarbij
misbruik in sociale en economische zin moet worden voorkomen. Het werkje
bevat alsvoornaamste hoofdstukken: De noodzaak van stabiliteit van de bodemvruchtbaarheid, debodemerosieenbodembescherming, andere vormen van
misbruik van cultuurgrond, overarmeenrijke, goedeenslechtegrondenenhet
classificeren van land.
EDELMAN, C.H. Enkeleaantekeningennaaraanleidingvaneenbezoekaan de
Verenigde Staten.Landbouwk. Tijdschr. 61 (1949) (11):798-308.
Naast een beknopt verslag van de „United-Nations Scientific Conference on
the Conservation and Utilization of Resources",welkevan 17 Aug.-6Sept.1949
te New York werd gehouden, worden o.a. een aantal bijzonderheden vermeld
(organisatie, techniek) met betrekking tot de bodemkartering in de V.S.A., de
soilconservation,debemestingenhetgrondonderzoek.Tevenswordteenindruk
gegeven van het bodemkundige werk aan enige Amerikaanse Universiteiten.
EDELMAN, C.H. Conservation of soil fertility in the Netherlands Indies. Harpenden, 1949. Technical Communication no.46, Commonwealth. Bureau ofSoil
science.: 195-198.
Onder Nederlandsbeheer, vnl.in de20steeeuw,werd het behoud der vruchtbaarheid van debodemvnl. in Java bevorderd doordat zeergroteoppervlakten
beboste domeingrond als hydrologische reserve dienden. Voorts werd de erosie
tegengegaan door terrassering van hellende terreinen en door grondbedekkende
leguminosen in de plantages met overjarige cultures. Ook de inlandse sawahcultuur voorkomt erosie. Deze gunstige toestand op Java is in ernstig gevaar
gebracht door de vernieling van bos, welke na de Japanse invasie heeft plaatsgevonden; de te kleine landbouwbedrijven vormen daarnaast een gevaar voor
de bodemvruchtbaarheid.
Opdeoverige eilanden met dunner bevolkingvormt de ladang-landbouw een
gevaar, voornamelijk wanneer door toeneming der bevolking deomloopsnelheid
te groot en de braak te kort worden. Het isdringend gewenst, dat hier tot gevestigde landbouw wordt overgegaan, voordat de bodem door roofbouw uitgeputraakt.
EDELMAN, C.H. De bodemkartering in dienst van desociale en economische
bodemkunde.Ons Platteland no215, 1 Dec.1949.
Betoogd wordt, dat kennisvan het bodemprofiel nodigisomhet meest doelmatiggebruikvandebodemtebepalen.Voortswordtbeschermingvandegrond
geëist: beschermingtegenerosie(inonslandvoornamelijkwind-erosie)en- vooral
vandelandbouwkundigwaardevollegronden-tegen niet-agrarisch grondgebruik.
Ook onder de zandgronden vindt men waardevolle gronden en derhalve is het
bovenstaande ook van belang voor de kleine boer op de zandgrond. Indien ze
voldoende vochthoudend zijn, zijn zein het algemeen van goedekwaliteit enin
staat veevoeder voort te brengen, dat de vroegere goedkope importveevoeders
kan vervangen. Deminimale bedrijfsgrootte hangt daardoor af van het percentage vochthoudende gronden.Ten slotte wordt dewenselijkheid besproken, dat
bij de bepaling van de land- en pachtprijzen rekening wordt gehouden met de
resultaten van bodemkartering.
4*
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EDELMAN, C.H. De onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden,vanagrarischstandpunt bezien. Voordrachten gehouden v.h. Kon.Inst.v.
Ingenieurs 2(1950) (3):416-427.Met 2fig.
Dezeer dichte bevolking van Nederland eist, dat het verliesvan waardevolle
land-entuinbouwgrond tot eenminimumbeperktwordt,enerzijdsomdeinvoer
vanvoedseltebeperken, anderzijds omdeexportvan land-entuinbouwproducten (thansbijna 50%vanonzetotaleuitvoer)oppeiltehouden. Inverbandmet
de planologische vraagstukken, die met doelmatigheid van het grondgebruik
samenhangen, is het werk van de Stichting voor Bodemkartering en van het
Tuinbouwvestigingsplan van grotebetekenis.
EDELMAN, C.H. Oudheidkundigeresultatenvandebodemkartering. Akademiedagen d.Kon. Nederl. Akad. v.Wetensch. 3(1950): 13-36.
Sehr, wijst er op, dat de bodemkartering ook belangrijke oudheidkundige
resultaten kan afwerpen, aangezien ze de bodem veelal tot op een diepte van
1à l£monderzoekt. Voordewaardering dezeroudheidkundige resultaten zorgteen deskundige, de door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
bijdeStichtingvoorBodemkarteringgedetacheerdearchaeoloogDrMODDERMAN.
Bij de overzichtskartering worden woonplaatsen van bv. 1 ha grootte, die
dicht aan dehuidigeoppervlakte liggen,vrijwelallegevonden.Bijgedetailleerde
opnameookdekleinereplekken.Doelderarchaeologische inventarisatie isna te
gaan inwelkeperiodeiedereplekgeoccupeerd isgeweest.
Voor verschillende gebieden geeft sehr, een samenvatting van de uitkomsten
dezer inventarisatie.Zovoor het kustmoeras (Walcheren, Westland, Kennemerland,Westergo).Overalwordtvóór-Romeinsevestiginggevondenen uitbreiding
der bevolking in de Romeinse tijd. Vervolgens worden de uitkomsten in het
rivierkleigebied vermeld, waarbij sehr, in het bijzonder wijst op de volgende
moeilijkheden: 1. dat deloop der rivieren in deoudetijden nogniet voldoende
bekend is,en 2. dat derivierkleigronden, diethans aan deoppervlakte gelegen
zijn, in uiteenlopende perioden zijn afgezet. Verderwordt in het bijzonder aandacht gegeven o.a. aan de ligging van de Drusus-gracht (wellicht een gedeelte
vandetegenwoordigeRijnbedding), heteilandder Batavenenhetvraagstukder
Romeinsewegen.
EDELMAN, C.H. Agrarisch en niet-agrarisch grondgebruik. Wetenschap en
Samenleving4(1950)(7):97-98,104.
Het behoud van de cultuurgrond voor deagrarische productie wordt bepleit.
Delandclassificatie van Sir DUDLEY STAMPwordt alsvoorbeeld gesteld, waarbij
ons land is achtergebleven. Ook voor Nederland is landclassificatie gewenst.
Weliswaar heeft men hierte lande eenvoorsprongten aanzien van devestiging
vandetuinbouw,maarerzijn nogveelmogelijkheden vooreenverbeterd grondgebruik. Naarmate debodemkarteringvordert ontstaat vanzelf een Nederlandse
landclassificatie, maarditzouzeerversneldwordenindieneenconcrete opdracht
zouwordenverstrekt.
EDELMAN, C.H. La signification économique de la géologie du Quaternaire.
Revue universelle des mines, de lamétallurgie etc.Année93,ce série t.6(1950)(7):
186+ 190.
Degeologieontwikkeltzichvoortdurend onderdeinvloedvanzijneconomische
toepassingen. Door gebrek aan economische betekenis is de geologie van het
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kwartairdoordemeerderheiddergeologenlangetijd verwaarloosd. Indejongste
tijd heeft men echter begrepen, dat destudievan debodem nauwverbonden is
met een nauwkeurige kennis der oppervlakkige afzettingen. De belangstelling
voor de kwartair-geologie is opnieuw ontwaakt en in Nederland en België zijn
op dit terrein belangrijke onderwerpen in studie genomen. De economische en
landbouwkundige resultaten daarvan zijn zeer veelbelovend.
EDELMAN, C.H. Lasuccession desphénomènes d'érosion et desédimentation
dans diverses parties dela côte néerlandaise. Annalesd.i. Société géologique de
Belgique 73(1950):B189-B193.
In dit artikel geeft de schrijver een samenvattend overzicht van de bodemkundige geschiedenis van deachter de duinenrij gelegen kuststrook van Nederland,vanWalcherentot Friesland,vanomstreeks500jaarv.Chr.tot devolledige
bedijking indeMiddeleeuwen.Sehr,maaktdaarbij gebruikvanderesultaten der
onderzoekingen van zijn medewerkers van LIERE, VLAM e.a.Dearchaeologische
vondsten maken de datering der doorbraken van de strandwal, de erosie der
achterliggende gronden, en de daarop volgende afzettingen mogelijk. Voor de
gebiedenWalcheren,Westland,West-HollandenFrieslandzijndegegevensineen
tabellarisch overzicht samengevat.
EDELMAN, C.H. The isoelectric formation of lateritic soils. Transactions 4th
International congress ofsoil science, Amsterdam, 1950,vol. 1:308-310.
Op grond van de uitkomsten van een onderzoekvanVAN SCHUYLENBOROH en
SÄNGER naar de isoëlectrische punten van verschillende sesquioxyde-hydraten
van FeenAlgeeft schrijver eenverklaringvan devormingvan laterietgronden.
EDELMAN, C.H. Soil researchinrelationtosoilconservation. UnitedNations
scientific conference on the conservation and utilization of resources. E/Conf.
7/Sept.W,440, 15Aug.1949.
EDELMAN, C.H. Discussie: United Nations scientific conference on the conservation and utilization of resources. 17 Aug.-6Sept. 1949. Lake Success.Vol.
1:89-90.
EDELMAN, C.H. Discussie: Erosie congres. Compte rendude la 25« session
tenue à Bruxelles, 28, 29 et 30 novembre 1949. Bruxelles, Institut international
„Incidi", 1950:71-73.
EDELMAN, C.H. Guidetothe excursionfront HilversumtoNoordwijk,27Juli
1950.4th International congress ofsoilscience.22 p.
EDELMAN, C.H. Guide to the post-congress excursions through the Netherlands,2-12August 1950.4th Internationalcongressofsoilscience.
EDELMAN, C.H.e.a. SessionextraordinaireàAnversetauxPays-Bas.Compte
rendu desexcursions (25-28Sept. 1949).Bulletin d.i. Société Belge de géologie 58
(1949): 299-350. CR. Session extraordinaire d.i.Soc.géol. Belgique 73 (1950):
1-52.
EDELMAN, C.H. Denieuwstegegevensoverdebodemkarteringvanhetrivier-
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kleigebled. Jaarboek 1950 vande Alg. BondvanOud-leerlingen van inrichtingen
voorMiddelbaarLandbouwonderwijs: 149-162.
DeRijnafzettingen zijn kalkhoudend,deMaasafzettingen kalkarm,vermoedelijk samenhangend met desamenstellingvan hetrivierwater. Ingegaanwordtop
de betekenis van de ouderdom van destroomruggen voor de landbouwkundige
eigenschappen van deze gronden. Onvoltooide stroomruggronden werden aanvankelijk onder overslaggronden gerangschikt, maar zijn nu als zodanig onderscheiden.Uitvoerigwordtstilgestaan bijdeverschillentussenrivierleem en-klei.
Het pleistocene rivierlandschap (vlechtende rivieren) is door de aanwezigheid
van rivierleem gekenmerkt. Tenslotte wordt ingegaan op mogelijke waterstaatkundige verbeteringen van een aantal bodemtypen in het rivierkleigebied.
EDELMAN, C.H. Soilsof theNetherlands.Amsterdam,North-Holland PublishingCy, 1950.178 p.Metafb.n, krtn, grafkn. en tabn.
Ditboek isgeschreventen behoevevan het 4e Intern. BodemkundigCongres,
Amsterdam 1950.
Ineen 16-talhoofdstukken wordenallegrondenvanNederlandbesproken.Alle
nieuwe ontdekkingen van de laatste jaren worden behandeld, zodat een juist
inzicht kan worden verkregen in de huidige stand van de bodemkunde in ons
land. Toegevoegd is een geheel nieuwe bodemkaart van Nederland, schaal
1 :400.000 in vele kleuren. Deze kaart is samengesteld door de Stichting voor
Bodemkartering.
EDELMAN, C.H. Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. Amsterdam,
N.V. Noord-Hollandse Uitg.Mij, 1950.178p.
Nederlandse bewerking van het voorgaande.
EDELMAN, C.H.en M. M.VAN HOFFEN. Landerijnamen met het bestanddeel
„Honger".Nomina geogr. Neerlandica 1949: 79-87.
Landerijnamen met het bestanddeel „honger" suggereren de betekenis van
slecht land. Hetblijkt echter, dat degrondstukken, diedezenamen dragen, niet
van minder kwaliteit zijn, dan het omliggende land. De schrijvers werpen de
mogelijkheid op, dat dit „Honger", evenals verschillende verwante vormen,
samenhangt met „Hongaar", als aanduiding van woonwagenbewoners. Vermoedelijk waren de „Hongerkampen" derhalveterreinen, aangewezen voorhet
stationnerenvanwoonwagens. Deliggingdezerterreinenschraagtdezeopvatting.
EDELMAN, C.H. enA.W. VLAM. Overdeperceelsnamen vanhetNederlandse
rivierkleigebied Betuwe en Bommelerwaard. Lezing gehouden voor de Naamkundecommissie der Kon. Nederl. Akad. v. Wetenschappen. Amsterdam, N.V.
Noord-HollandscheUitg.Mij, 1949. 56p.Metkaartenenliteratuurlijst. Bijdragen
en Meded. der Naamkundecommissie van de Kon. Ned. Akad. v.Wetensch,, no 1.
DeStichting voor Bodemkartering verzamelde de perceelsnamenuitdeOveren Neder-Betuwe en de Bommelerwaard. Denamen werden in groepen gerangschikt. Deze groepering geschiedde zoveel mogelijk volgens bodemgebruik en
landschapstype. Taalkundige uitweidingen worden zoveel mogelijk vermeden.
EDELMAN, C.H. en R. TAVERNIER. Deeconomischebetekenisvandekwartairgeologie. Natuurwetenschappelijk Tijdschr., Gent, 31 (1949) (4-6): 183-188.
Deontwikkeling dergeologischewetenschap en van degeologische instituten
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is grotendeels bevorderd door de economische belangen, welke zij dienen. Aangezien takken van geologische nijverheid als depetroleumindustrie en desteenkoolmijnbouw deontwikkeling der geologiesterk in hun richting hebben geleid,
is de aandacht voor de kwartair-geologie lange tijd gering geweest. Toch heeft
deze grote economische betekenis, speciaal in verband met de landbouw, doch
dezebetekenisislangmiskend.Hoejongerdeafzettingen zijn,deste belangrijker
zijn zij voor de landbouw. De alluviale vlakten en-in belangrijkheid daarop
volgend-de leemstreken (in hoofdzaak loess), in andere gebieden de jong-vulcanische afzettingen, zijn de belangrijkste. In het algemeen zijn de oude continentenvanweinigbelangvoordebodemcultuur.Dejongeafzettingen zijngrotendeelsdeproducten van bodemerosie.Opdegeologischekaarten zijn dezeoppervlakkige afzettingen veelal niet aangegeven, aangezien zij het beeld der geologische kaart onduidelijk maken. De landbouw, daarentegen, heeft juist belang
bij de bodemkaart, gelijk door STARING voor Nederland, voor Frankrijk en
Belgiëdooranderenindetweedehelft der 19eeeuwzijnvervaardigd. Eenverdere
ontwikkelinghiervanwerdechterverhinderd doordeontdekkingvanhetgebruik
van kunstmest en dein het eind der 19eeeuwgehuldigdeopvatting, dat iedere
gronddoortoedieningvandejuistekunstmestgiften optimaalzoukunnenproduceren. Sindsdien is dit extreme chemische standpunt verlaten en ook overigens
isdetijd rijp gewordenvooreenbeterewaarderingvan het gehelecomplexvan
bodemkundige problemen. Deopnieuw opgevatte bodemkartering kent andere
beginselen dan de 19eeeuwse;zijmaakt gebruikvan degegevens,welkeandere
takkenvan onderzoek, o.a.pollenanalyseenarchaeologie,opleveren.Economisch
belooft dezebodemkarteringgroteresultatentezullenopleverenenhetbeginvan
succesiserreeds.
ANDEL, TJ. H. VAN. Provenance,transportanddepositionof Rhine sediments.
AheavymineralstudyonsandsfromthedrainageareaoftheRhine.Wageningen,
1950. 129 p. 45 figs and 27tables.- Proefschrift, Groningen.
Devoornaamste problemen van dit onderzoek worden gevormd door deherkomst der mineralen, het verband tussen korrelgrootte en de mineralogische
samenstelling,deinvloedvandeabrasieopzwaremineralen endewijzevanvermengingvandetoegevoerdeassociaties.
In hoofdstuk 2worden de principes der sediment-petrologie besproken en er
wordt aangetoond, dat degebruiktemethoden voldoendenauwkeurigzijn omde
juistheid dergevolgtrekkingen te garanderen.
Inhoofdstuk 3wordt aangetoond, dat ergeenvaste betrekkingtussen korrelgrootte en mineralogische samenstelling bestaat. De oorspronkelijke korrelgrootte dermineralen bepaalt dekorrel-grootte-verdeling daarvan indezanden.
Huns.g.isdaarbij eenteverwaarlozen factor. Dezgn.granulairevariaties inde
benedenloop wordentoegeschreven aan onvolledigevermenging dertoegevoerde
materialen.
In hoofdstuk 4 worden 9 mineraal-provincies beschreven, welke sedimenten
bijdragen.Slechts2daarvanzijnvanbetekenisvoordeRijn. DeAlpineprovincie
verschaft al het materiaal voor het Bovenrijn-gebied, te weten epidoot, alteriet,
granaat en hoornblende. Dezelfde mineralen overwegen in de Benedenrijnprovincie, doch hier vergezeld van 20-25%vulcanische mineralen (augiet), afkomstig van het Leisteenplateau. Tussen beide provinciesligt een intermediaire
zone, die grote fluctuaties in mineralogische samenstelling vertoont.
De invloed der zijrivieren is gewoonlijk gering en voornamelijk bepaald door
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het gehalte derzanden aan zwaremineralen. Devermenging in de hoofdstroom
gaat zeer langzaam enhet transport bestaat wezenlijk slechtsineen plaatselijke
omwerking van oude sedimenten uit de stroombedding. De betekenis van de
abrasie der zware mineralen is, zelfs voor de weinig resistente bestanddelen
(hoornblende,augiet),te verwaarlozen.
BAKKER, G. DE. De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en
hungeschiktheid voordefruitteelt. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1950. 182 p.
Met 16bijlagen.Tevensproefschr. Wageningen.
Dezestudieisverdeeld intweedelen:
A. debodemgesteldheid, bestaande uit een hoofdstuk overdemethodiek van
het onderzoek, een beschrijving van debodemgesteldheid (reeksen entypen)en
van debodemkaarten van de Kruiningerpolder, de YersekeMoeren Biezelinge,
de Reigersdorperpolder en de Stroodorpepolder (deze kaarten zijn als bijlagen
opgenomen).
B. De geschiktheid van de beschreven bodemtypen voor de fruitteelt, bevattendeeenbeschrijvingvandemethodiekvanhetonderzoekendeuitkomsten
vaneenonderzoekinzevenboomgaarden.
DOEGLAS, D.J. Loess,an eolian productJournal ofSedimentary petrology 19
(1949)(3):112-117.
Depetrografische kenmerken en profielbouw van deloessinZuid Limburgen
langs de oostzijde van het dal van de Mississippi worden vergeleken. Opgrond
van dekorrelgrootteverdeling endemineralogischesamenstellingwordt dedoor
R. J. RUSSELLvoordeMississippi-loessgegeven ontstaanswijze onwaarschijnlijk
geacht. Hetonderzoek bevestigt devormingvan loessdoor dewind.
DOEGLAS, D.J. Report on an informal meeting of sedimentary penologists,
18th InternationalGeologicalCongress,London,Sept. 1,1948.Journ.ofSedimentary Petrology 19(1949)(1):43-48.
Discussie.
DOEGLAS, D.J.

Korrelgrootte-onderzoek. Boor en Spade (1949): 27-39.
Het ontstaan van de verschillende typen van korrelgrootteverdeling wordt
beschreven. Devariatiesvan degrootteverdelingen zijn eengevolgvan differentiatie enmengingdoor het transporterende medium.
DOEGLAS, D.J. De interpretatie van korrelgrootte-analysen. Verhandelingen
Nederl. geol.-mijribouwk. Genootsch. 15(1950):247-328.
I. Deverandering van dekorrelgrootteverdeling van zanden tijdens het transportdoordewind,blz. 247-256.
II. Korrelgrootte-onderzoek van Nederlandse strandzanden, blz. 257-275.
III. Korrelgrootte-analysen van enkele Nederlandse wadsedimenten, blz. 276291.
IV. Dekorrelgrootteverdelingen van rivierafzettingen, in het bijzonder van de
Neder-Rijn enLek,blz.292-308.
V. Debetekenis van de korrelgrootteverdeling van sedimenten, blz.309-328.
In 1940 had de schrijver in samenwerking met de Heer W.C.Brezisinska
Smithuysen een grafische interpretatie van de differentiatie en menging van
sedimentair materiaal tijdens transport en afzetting door wind of water uitge-

57a
werkt. Dehypothesewerdnu getoetst aan sedimenten instatu nascendi in verschillendesedimentmilieux. Hetwasnognietmogelijk allesedimentatietypente
onderzoeken. In deel Vvan de serie worden de uitkomsten in algemene vorm
samengevat. Het ontstaan van de korrelgrootteverdelingen wordt verklaard en
de belangrijkste vormen van differentiatie en menging worden behandeld.
FAVEJEE, J. CH. L. Overhetvoorkomenvanijzeroxydenindebodem. Tijdschr.
Kon.Ned.Aardr. Genootsch. 2eserie67(1950):684-686.
In 1947 schreef D.J. MOERMAN het voorkomen van rood zand op sommige
plaatsen op de Veluwe toe aan chemische inwerking van asbestanddelen van
praehistorische vestigingen. Deze opvatting werd door Dr VAN DER SPEK bestreden. Dr FAVEJEE betoogd nu,-op grond van de literatuur-dat het aannemelijk is,dat deaard derijzeroxyden, welkeindebodemvoorkomen, afhangt
van de pH tijdens hun formatie en dat deasbestanddelen inderdaad van essentieelbelanggeweestkunnenzijnbij devorming derrodekleur, daar zij doorhun
alkalischewerkingdevormingvan y-FeOOH en daardoor van y-Fe203 mogelijk maakten.
HOEKSEMA, K. J. Indeling en kartering van rivierkleigronden. Landbouw 9:
Bodemkundige voordrachten. 's-Gravenhage, 1949:64-75. 6afb.
In 1943werdeenaanvanggemaaktmetdebodemkarteringvandeBommelerwaard. Doeldaarbij was,opgrond vaneenkennisderbodemtypen tekomen tot
een intensiever grondgebruik. Aangezien de verschillende bedrijfstypen verschillendeeisenaan degrond stellen washet noodzakelijk deeigenschappen van
de grond in deoverzichts- en detailkaarten aan te geven. In hoofdzaak worden
onderscheiden: Stroom (rug) gronden, stroombeddinggronden, komgronden,
overslaggronden, oude cultuurgronden en uiterwaardgronden. De vermelding
vandefijnere onderscheidingen kanbinnenhetraamvanditreferaat geenplaats
vinden. Schrijver besluit met te zeggen, dat de hier gegeven indeling over het
geheel goed bruikbaar is gebleken voor de kartering van de andererivierkleigebieden en dat als resultaat van de kartering het inzicht in het juiste bodemgebruik verbeterd is.
HOEKSEMA, K. J. Het verband tussen bodemgesteldheid en tuinbouw in de
Bommelerwaard. Tuinbouwgids 7 (1950):674-678. 1 kaart.
Onderscheiden worden overslaggronden (waarbij ten minste 50cm zandig
materiaal over kom-ofstroomgrond isafgezet), stroomgrondenenkomgronden.
De eigenschappen dezer gronden (hoogte in verband met het water-regime,
zandigheid,kalkhoudendheid)wordenbesproken inverband metdegeschiktheid
voor bepaalde teelten (aardbeien, vroege aardappelen, tarwe en bieten, boomgaarden).Alsvereiste eigenschappen voor detuinbouw worden genoemd:goede
waterhuishouding, goede bereikbaarheid en goede bemestingstoestand.
Wat inhetbijzonder deBommelerwaard betreft wordtopgemerkt, dat invele
gevallengronden,dieeenvoortuinbouwgeschiktebodemgesteldheid hebben,als
bouw- en weiland gebruikt worden wegens hunmoeilijke bereikbaarheid. Hierinzouruilverkaveling,zowelvan degrond alsvan depacht,verbeteringkunnen
brengen.
HOEKSEMA, K. J. Overdeinvloedvanhetbodemgebruik opde bemestingstoestand van de landerijen in de Bommelerwaard. Landbouwk. Tijdschr. 62 (1950)
(4/5):276-281.
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Bij een studie van de geschiedenis van het bodemgebruik in de Bommelerwaard bleek, datdeverwijdering vanminerale voedingsstoffen vanlaag liggende
graslanden door hooien enbeweiden, enhet gebruik vanmest opdehoge bouwgronden, hebben geleid tot een sterke fluctuatie in vruchtbaarheid van de
landerijen.
HOEKSEMA, K. J. en P. KNOPPIEN. Droogteschade inhetKrommeRijngebied.
De Fruitteelt40(1950) (5):88-92.
Doordesterke verdamping uitdegrasmat endebomen vindt menindezomer
na eenregenperiode zelden vochtige bovengrond beneden 10cm. Deboom moet
dan in zijn behoefte kunnen voorzien door water, datdoor dewatercapicateit en
de capillaire werking in de grond aanwezig is.Zelfs op stroomruggronden, waar
beide gunstig zijn, verdrogen bomen tengevolge vandelage grondwaterstanden,
doordat aan de Lek water onthouden wordt ten behoeve van de Waal. Ookde
waterstand in het Amsterdam-Rijnkanaal iste laag voor de stroomruggronden.
Een kleine berekening aandehand vandekosten van het bevloeien van200ha
toont aan datperha f375,— aan kapitaalsuitgaven is besteed en f 100,—aan
kosten voor brandstoffen en arbeid.

VEENENBOS, J. S. Debodemgesteldheidvanhetgebiedtussen Lemmeren Blokzijl inhetrandgebied vande Noordoostpolder. Verslagen Landbouwk.Onderz. 55
(12) 's-Gravenhage, 1950.162p.Met 16lossebijlagen inmap.Tevens Proefschrift
Wageningen.
De uitkomsten van een bodemkundig onderzoek in het randgebied van de
Noordoostpolder. Er zijn afzonderlijke kaarten gemaakt van het kleidek, het
daaronder voorkomende veen en het daaronder liggende zand. Het onderzoek
had betrekking opdeinditgebied voorkomende droogteverschijnselen alsgevolg
van eendalingvanhetgrondwater. Desamenhang tussen verdroging en bodemgesteldheid wordt uitvoerig beschreven. Daarnaast isveel aandacht geschonken
aan de waterhuishouding, waarbij ook het effect van de mol-en buis-infiltratie
is behandeld. Met meer theoretische beschouwingen over het ontstaan vanhet
onderhavige gebied wordt deze studie besloten.

LABORATORIUM VOOR LANDBOUWSCHEIKUNDE
Beheerder: Prof. DrA.C.SCHUFFELEN
SCHUFFELEN, A.C, Prof. Ir J. HUDIG. Landbouwk. Tijdschr. 62 (1950) (4-5):
219-221.
Een kortelevensbeschrijving van Prof.J. Hudigtergelegenheid vanzijn zeventigste verjaardag.
SCHUFFELEN, A.C. Manurial experimentation of the manufacturing industry
and trade infertilizers intheNetherlands. 4th Int. Congr. Soil Sei. (1950): 13-15.
Een opsomming van de laboratoria van de kunstmestmaatschappijen in
Nederland en hetwerk, dat door deze laboratoria wordt verricht.
SCHUFFELEN, A.C.and G. H. BOLT: Some notes on the synthesis of humus
compounds. Landbouwk. Tijdschr. 62 (1950) (4-5): 333-338.
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Het gedrag en de aard (kleur, C/N-quotient, adsorptie-capaciteit en titratiekrommen) van dalgrond-humus werden vergeleken met die van verschillende
condensaten van methylglyoxaal en amino-azijnzuur. Geconcludeerd werd, dat
de condensatie-graad van de preparaten kleiner is dan dievan de natuurlijke
humus. Aanwijzingen werden verkregen dat de humus-vorming in de grond,
althans voor een deel,toegeschreven kan worden aandeze condensatie-mechanismen. Tenslotte wordt gewezen opdewenselijkheid deze reacties nader te bestuderen inverband methetcompostageproces endestalmest-bereiding.
SCHUFFELEN, A. C. en J. VAN SCHUYLENBORGH. Het gebruik van de methode

Vilenski ter bestudering van deinvloed van devorstenvan de micro-organismen
opdestructuur van de grond. Landbouwk.Tijdschr.62(1950) (4-5): 339-347.
Na de voordelen van de methode VILENSKI terbepaling van de stabiliteitvan
grondaggregaten t.o.v. de natte zeefmethode te hebben uiteengezet, werd zij
toegepast bijdebestudering vande vorst- enmicro-organismen-werking opde
bodemstructuur. Hierbij bleek, datdeinvloed vandevorst veelvoudig isenafhankelijk isvandetemperatuur, deduur vandevries-periode, hetvochtgehalte
op het moment van bevriezing endeaggregatie-toestand vandegrond. Uitde
verkregen uitkomsten kan besloten worden, dat het voor een gunstige vorstwerking nodig is, datdeherfst-bewerking resulteert ingrove verbrokkelingvan
de grond. Dedirecte werkingvan demicro-organismen isdievan een stabiliteitsverhogingvan deaggregaten. Deporositeit wordt niet beïnvloed. Uit dezeexperimenten kandeslotsom getrokken worden, dathetvoor hethandhaven van een
kruimelstructuur, dieop zich zelf niet stabiel is, noodzakelijk is,dat de grond
ruim van organische stof wordt voorzien.
SCHUFFELEN, A.C. On thecationabsorptionofplantsinrelationtothecomposition of thesoil absorbing complex. Trans. 4th Int. Congr.Soil Sei. II (1950):
163-166.
Uit potproeven metdusariet-zand-mengsels enhaver, waarbij bepaald werden
de opbrengst endeactiviteit vandekationen volgens deindirecte methodevan
LOOSJES en SCHUFFELEN, werd geconcludeerd datdeactiviteit vande kationen
in degrond eenbetere correlatie vertoont metdequaliteit en quantiteit van de
oogst dande concentraties vande kationen.
SCHUFFELEN, A.C. Over de scheikunde van de humus. Maandbl.Landbouwvoorlichtingsdienst 7 (1950) (6): 213-218.
Na eenbeschrijving vandeaard vandehumus, wordt eenoverzicht gegeven
over deverschillende onderzoekingen betreffende het humus-vraagstuk. Daarin
worden behandeld deinzichten van SVEN ODEN, van WAKSMAN, van MATTSON
en van ENDERS. Humuswordt gedefinieerd alseenstof, dieontstaat door synthese van deafbraakproducten vanorganisch materiaal, dataandegrond wordt
toegevoegd. Vooreen goed begrip ishetdus noodzakelijk allereerst nategaantot
welke producten ontledend organisch materiaal uiteenvalt endaarna dereacties
die tussen deze afbraakproducten optreden. Bij deze laatste wordt gewezen op
het belang vaneenonderzoek naar deinvloed van katalysatoren.
SCHUFFELEN A.C. Het chemisch onderzoek van grond engewas. Meded.Dir.
Tuinbouw 13(1950): (8)735-744.
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Uiteengezetwordt,datbijdetoepassingvanhetgrond-engewas-onderzoekvoor
het geven van advies ten opzichte van de bemesting of ter karaktetisering van
degrondtweemethoden kunnenwordenonderscheiden,nl.dievan dequantiteit
en dievan de qualiteit. Deeerste maakt gebruik van singlevalues en sluit aan
op dewet van het minimum van LIEBIG; de tweede maakt in principe gebruik
vandemethodevan MORGAN-VENEMAensluitmeeraanbijdemoderneinzichten
overdeharmonieuzevoedingvan deplant. Betoogdwordt, dat het voordetoekomst van belang is dat voor beide methoden van hetzelfde extractiemiddel
gebruikwordt gemaakt.
SCHUFFELEN A.C. TheAgriculturalUniversityCollege.4th Int.Congr. SoilSei
(1950), 16-18.
Een vermelding van de laboratoria die, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings
werk verrichten op bodemkundig terrein. Bovendien wordt aangegeven welke
onderwerpen doordeverschillendelaboratoria wordenbewerkt.
MIDDELBURG, H.A. Manganese mobilisation andfertility of tropical volcanic
ashsoils.Trans. 4thInt.Congr. SoilSei. II (1950)136-137.
Uit veldproeven bleek, dat de bladlengte van tabak correleerde met het gehalteaanbeschikbaar mangaan, dit laatstebepaaldvolgensdeMoRGAN-methode.
Verder bleek tevens, dat het gehalte aan beschikbaar mangaan een maat was
voor deredox-toestand van de grond. Uit dezetwee feiten werd geconcludeerd,
dat, ondertropische omstandigheden, deredox-toestand een belangrijke invloed
uitoefent opde bodemvruchtbaarheid.
SCHUYLENBORGH,J. VAN. Kationen- en anionen-evenwichten in de grond.
Chem. Weekbl. 46(1950):(2)17-27.
Een overzicht van recente literatuur over de volgende verschijnselen en processen: de ionen-adsorptie, de fixatie van kalium- en phosphaat-ionen, debiologische phosphaat-vastlegging en -mobilisatie, desymbiotische vastlegging van
stikstof, denietsymbiotische N-vastlegging,deammonificatie, denitrificatie en
denitrificatie en de uitspoeling van ionen.
SCHUYLENBORGH, J. VAN.Theelectrokineticbehaviourofthesesquioxidehydratesanditsbearingontheoriginofclayminerals.Trans. 4thInt. Congr. SoilSei. I,
(1950):89-92.
Aan de hand van proeven over het electrokinetisch gedrag van synthetische
ijzeroxydhydraten wordtbesloten,datonder deomstandigheden, diein degrond
optreden, genoemde hydraten voorkomen in een electronegatieve toestand. Als
gevolg daarvan kunnen zij niet reageren met kiezelzuurkolloiden ondervorming
van kleimineralen in dezin, bedoeld door MATTSON. Devoorkeur moet daarom
gegevenwordenaan deverweringstheoriën van CORRENSenmogelijkaandievan
JACKSON.
SCHUYLENBORGH, J. VANand A.M.H. SANGER. Ontheoriginofclayminerals
inthesoil.Landbk. Tijdschr. 62(1950)(4-5):347-358.
Na een behandeling van de verschillende theoriën over de vorming van kleimineralen,wordendezeaaneenkritischebeschouwingonderworpen,ten deleaan
dehandvanexperimenten, uitgevoerddoordeschrijvers. Devolgendeconclusies
worden getrokken:
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1. Deprimaire gesteenten ontleden geheel tot ionen. Deze ionen kunnen, al
naar gelang de omstandigheden, met elkaar reageren onder vorming vankleimineralen, of neergeslagen worden als oxyden, oxydhydraten of hydroxyden.
Wanneer delaatsten gevormd worden kunnen zeniet metelkaar reageren.Dit
chemismezalvooraloptredeninhetgevalvandeverweringvanveldspaten.
2. Recrystallisatie van de verweringsrest van primaire gesteenten tot kleimineralen. Ditmechanisme treedt vooral opbijdeverwering vandeglimmers,
pyroxenen enamphibolen.
3. Hydrothermale synthesevan kleimineralen uitAl(OH)3-enSi02-kloloiden.
Ditchemisme blijkt echtereenspeciaal gevaltezijn vandatvermeld onder 1 en
komt niet voor onder epigene omstandigheden.
4. MATTSON'S verweringstheorie isopgebouwd opdeuitkomsten vanexperimenten, waarvan deomstandigheden niet overeenkomen metdieindegrond.
WIT, C.T.DE andP.L.ARENS. Moisture content and density of some clay
mineralsandsomeremarksonthehydrationpatternofclays.Trans. 4th Int. Congr.
SoilSei. ƒ/, (1950): 59-62.
Uit dichtheidsmetingen vantot verschillende graden gehydrateerde kleimineralen enuitviscositeits-metingen bleek, datdedichtheid vanvolledig gehydrateerdemontmorilloniet slechtszeerweiniggroterwasdandievanwater. Daaruit
werd deconclusie getrokken dat deuitkomsten vandegranulaire analysevan
montmorilloniet-houdende kleien, opzijn zwakst gesproken, aanvechtbaar zijn.
Verder wordt waarschijnlijk gemaakt, dat de rangschikking van de geadsorbeerde watermoleculen opdekleimineraalroosters volgens MACCY de voorkeur
verdient boven dievolgens HENDRICKSen JEFFERSON.

LABORATORIUM VOOR ORGANISCHECHEMIE
Beheerder: Prof.DrH.J. DEN HERTOG
OLIVIER, S.C.J.enW.P.COMBÉ. Note sur l'acide 2.3.5-trüodobenzoïque.
Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 69, (1950):22-26.
De bereidingswijze van 2.3.5-trijoodbenzoëzuur, eenuit een plantenphysiologisch oogpunt belangwekkendestof,werd verbeterd. Deopbrengst, diemen met
denieuwemethodeverkrijgt, isbelangrijk hogerdanderendementen,dieworden
verkregen metdeverschillendetotnutoebeschreven methoden. Hetsmeltpunt
van dezuivereverbindingwerd nietonbelangrijk hogergevondendandetot dus
verindelitteratuur voorkomendewaarden.
OLIVIER, S.C.J. enW.P.COMBÉ. Surlaphénothiazone. Recueil des Travaux
Chimiques des Pays-Bas 69(1950):526-534.
Men vindt in de litteratuur twee phenothiazonen beschreven ni. dat van
BERNTHSEN, hetwelk bij ongeveer 108° begint te smelten en het product van
KEHRMANN (smeltpunt 165°-166°),waarvan debereidingswijze door PUMMERER
en GASZNER isgewijzigd. Vandeze laatste stof isbekend, dat zij eenkrachtig
fungicide is.
Indezeverhandelingwordteenverbeterdewerkwijze gegevenvan demethode
van PUMMERER en GASZNER, die niet te reproduceren bleek. Verder werdgevonden, dathetproduct van BERNTHSEN voor hetgrootste gedeelte bestaatuit
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eenpolymeervan phenothiazon naast eenkleinehoeveelheid van het monomeer.
Voorts werd de methode van BERNTHSEN dusdanig gewijzigd, dat het phenothiazon zelf hoofdproduct van dereactie wordt. Tenslotte werd de aard van de
bij dezereactiesoptredendebijproducten opgehelderd.
HERTOG. H.J. DEN. Stadiader experimentele organische chemie. GroningenDjakarta, j . B.Wolters U.M,1950.16 p.- Inaug.rede.
In deze rede wordt de ontwikkelingsgeschiedenis der organische chemie geschetst.Onderscheidenworden3perioden,welkedesprekeroverziet,postvattendebij devolgendemijlpalen:
1856,het jaar, waarin PERKIN dekleurstof mauveïne bereidde;
1907, het jaar, waarin EMIL FISCHER het welslagen van een synthese van een
oktadekapeptide berichtte;
het heden, gekarakteriseerd door een beschrijving van het onderzoek naar de
bouwvan het penicilline-molecuul.
Bijdeeerstemijlpaal begintdeklassiekeorganischechemie, hettijdperk,waarin
van tal van natuurlijke en kunstmatige stoffen destructuur werd vastgestelden
syntheses werden uitgewerkt. Daarna volgt de moderne organische chemie met
zijn sterke banden met dephysica.
In het betoog wordt de nadruk gelegd op de betekenis van de ontwikkeling
van deorganischechemievoordegroeivandebiochemie.
HERTOG, H. J. DEN. Stadia der experimentele organische chemie. Chemisch
Weekblad 46(1950),677-681.
Deinhoud komt grotendeels met dievan bovengenoemde redeovereen.
HERTOG, H.J. DENenJ. OVERHOFF. Pyridine-N-oxide as an intermediate for
thepreparationof 2-and4-substituted pyridines.Recueil des Travaux Chimiques
desPays-Bas 69 (1950),468-473.
Dooraan hetstikstofatoom van depyridinekern eenzuurstofatoom tehechten
kan men de electronenverdeling in deze kern in sterke mate wijzigen. Aan het
tegenover de stikstof gelegen koolstofatoom hoopt zich negatieve lading op,
welke invoering van een nitrogroep op deze plaats met een onverwacht hoog
rendement bleek mogelijk te maken, wanneer het pyridine-N-oxyde met een
mengselvanrokend salpeterzuur ensterkzwavelzuurwerdverhit. Doorreductie
van het aldus verkregen 4-nitropyridine-N-oxyde liet zich 4-aminopyridine
bereiden, welke voor de pyridinechemie belangrijke verbinding tot dusverre
weinigtoegankelijk was.
Op overeenkomstige wijze konden op 3 en 4 gesubstitueerde derivaten (b.v.
4-amino-3-broompyridine) worden bereid, terwijl door verhitting van 4-nitropyridine-N-oxydemetsulphurylchlorideeenop2en4gesubstitueerdeverbinding
(een dichloorpyridine) konworden verkregen.
HERTOG, H. J. DEN, J. C.M. SCHOGT, J. DE BRUYN and MissA. DE KLERK.
The chloropyridines, Recueildes TravauxChimiques des Pays-Bas 69(1950):
673-699.
In degroep der chloorpyridinen wasnog éénverbinding het 2,4,5-trichloorpyridine onbekend. Dezeverbinding werd gesynthetiseerd.
Deliteratuur over de chloorpyridinen werd critisch bestudeerd, hetgeen aanleiding gaf tot verschillende experimentele onderzoekingen. Aangetoond werd,
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dat de als 3, 4-dichloorpyridine beschreven verbinding identiek ismet het bekende4-amino-3,5-dichloorpyridineen dat een als2,3,4, 6-tetrachloorpyridine
beschrevenstofgeenenkelvoudigeverbindingkanzijngeweest.Het 3,4-dichloorpyridine en het 2, 3, 4, 6-tetrachloorpyridine werden gesynthetiseerd. Van alle
chloorpyridinenwerden desmelt-enkookpunten nauwkeurigbepaald.Tenslotte
werddestructuur vastgesteld vanvijf entwintigmet dechloorpyridinensamenhangende stoffen.
HERTOG, H. J. DEN, J. P. WIBAUT, F. R. SCHEPMAN and A. A. VAN DER WAL.

The dihydroxy-and diethoxypyridines. Recueil des Travaux Chimiques des PaysBas69(1950): 700-710.
De bereiding van 2,5-and 3,4-diaethoxypyridine, nog niet bekende stoffen,
wordt beschreven, terwijl een nieuwe synthese van het 2,5-dihydroxypyridine
wordt uitgewerkt. Voortswordteenoverzicht gegevenvan kleurreactiesenderivatenmetkarakteristiek smelpunt,welkedeidentificatie vanelkder 12totdeze
groep behorende verbindingen mogelijk maken. Bovendien worden hun ultraviolet-absorptiespectra in water en in verdund zoutzuur gemeten. Vergelijking
van dezespectra met dat van mimosine (= leucaenine),een kortgeledenuitverschillende planten geïsoleerd aminozuur, wijst er op, dat dit aminozuurinderdaad een derivaat van 3,4-dihydroxypyridine isen niet, zoals ADAMSenmedewerkers oorspronkelijk meenden, als een derivaat van 2, 5-dihydroxypyridine
moetworden beschouwd.
LABORATORIUM VOOR PHYSISCHE EN KOLLOIDCHEMIE
Beheerder: Prof.Dr H.J. C. TENDELOO
TENDELOO, H. J. C. Wetenschap en samenleving. TijdschriftWetenschap en
Samenleving 2(1950):11-12.
Naar aanleiding van een artikel in Endeavour wordt een uiteenzetting gegevenvan het principieel andere karakter van deexactewetenschap vergeleken
met anderewetenschappen, envan debetekenisvan deexact-wetenschappelijke
denkwijze voor de studie van andere gebieden, in het bijzonder het terrein der
menselijke verhoudingen.
HOFSTEE, J. Deoplosbaarheid vanhetaardappelglobuline (tuberine). Groningen, 1949.76p. - Proefschr. Groningen.
In deze dissertatie, tevens publicatie van het Proefstation voor Aardappelverwerking te Groningen, beschrijft de schrijver zijn kolloidchemisch onderzoek
van deaardappeleiwitten, diebestaan uit een albumine-eneen globuline-fractie.
Aangetoondkonworden,datdatgenewatmenuitaardappelvruchtwater alseiwit
kan neerslaan, eenmengselisvan verschillende componenten.
TENDELOO, H.J. C, A. E. MANSenG. DE HOOGH, On the titration curve of
skimmilk.Nederl. Melk- en Zuiveltijdschr. 3(1949):178-181.
Op grond van metingen over de titratie van sterke zuren, die aan adsorptiekool (Norit) geadsorbeerd zijn, bleek dat de aan een kooldeeltje geadsorbeerde
molekulen van het zuur zich gedragen alseen polybasisch zuur. Dit polybasisch
zuur iszwakker dan het zuur in niet-geadsorbeerde toestand endeoplossingvan
het sterke zuur, waaraan kool is toegevoegd, vertoont daarom een merkbare
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bufferwerking. Voorts bleek, dat detitratiekrommen vandeze kool-bevattende
systemenbeschrevenkunnenwordenmetdeformule
pG = pH—log - ^
v^zuur

Bij eenpolybasisch zuur kanmenniet spreken vaneen dissociatieconstante.
Uit deaanvankelijk aanwezige hoeveelheid zuur endetoegevoegde hoeveelheid
loogkanbijelkepHdiemen meet,deverhouding ( w : cZUUrberekend worden;
pG isdaneenlineaire functie vanpH.
Detitratiemet loogvanondermelk,waaraaneenafgemeten hoeveelheid zoutzuur werd toegevoegd, blijkt volgens dit onderzoek eveneens te beschrijven te
zijn alseentitratie vaneenpolybasisch zuur; pGalsfunctie vanpHis grafisch
weergegeven;debepaalde en berekendepuntenvande titratie van ondermelk
zijn ineen curve getekend, dieboven pH = 3metelkaar in overeenstemming
zijn.Deafwijkingen beneden pH = 3moeten worden toegeschreven aandeaanwezigheid van een overmaat zoutzuur, dieniet door demelk geadsorbeerd(gebonden)werd.
LABORATORIUM VOORMICROBIOLOGIE
Beheerder: Prof.DrJ. SMIT
SMIT,J. DeMicrofloravandegrondenhaarwerkzaamheden.Maandblad voor
de Landbouwvoorlichtingsdienst 7(1950)(5): 177-181.
Algemene beschouwing over debetekenis vandemicroflora indegrond voor
deomzetting derorganischestof. Hetlotvanenkelekoolstof-en stikstofverbindingen wordt uitvoeriger besproken, alsmededeveranderingen inhetaantalder
microbenendeinvloedvanbraakliggen.
LOHNIS,M.P. Verschijnselen van mangaanverglftiging bij cultuurgewassen.
T.N.O. Nieuws 5(1950) (49):150-155.
Beschreven isdebeschadigingoptredend bijbruine bonen enprincessebonen,
veroorzaakt dooreenovermaat vanopneembaar mangaan indebodem.Erwerd
een duidelijke correlatie gevonden tussen het mangaangehalte van het loofen
het optreden derbeschadiging. Opvoedingsoplossing konhetzelfde verschijnsel
door toevoeging vanmangaansulfaat veroorzaakt worden. Degevoeligheidvan
veldgewassen voor overmaat mangaan iszeer uiteenlopend. Lucerneenvoederwikke bleken zeer gevoelig, rode klaver vertoonde alleen in jeugdstadium verschijnselen, aanaardappelen, mosterd entabak werdenteveldeenbijde toegevoegdehoeveelhedenmangaan geenbeschadigingen waargenomen. Haver,welke
ongevoelig isbleek zeerweinigmangaan tehebben opgenomen.
Bekalking derzure percelen heft deze beschadiging op. Hetonderzoek wordt
voortgezet.

LABORATORIUM VOOR ERFELIJKHEIDSLEER
Beheerder: Prof.DrR.PRAKKEN
PRAKKEN, R. Professor HermanNilsson- Ehle.- De zaadwereld 14(1950) (2).

Herdenkingvanlevenenwerkvandeop29December 1949overledenZweedse
geneticusenveredelaar.
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PRAKKEN, R.Professor Dr J.A.Honing.- VakbladvoorBiologen30(1950)(10):
173-174.
Herdenking van leven en werk van Professor HONING, oud-hoogleraar in de
erfelijkheidsleer teWageningen en Utrecht, naar aanleiding van zijn overlijden
op6September 1950.
PRAKKEN, R. Kunstmatige mutaties bij granen.- Mernationaal Tijdschrift
voor Brouwerij en Mouterij 10(1950)(3-4):25-37.
Voordracht, gehoudenopdejaarvergadering van het NaCoBrouw,8Mei1950.
Vantweegroepenvan kunstmatigemutatieswordendemethodiek,deresultaten
en de mogelijke betekenis voor de plantenveredeling, in het bijzonder voor de
graanveredeling, besproken: a. kunstmatige geenmutaties (mutatieveredeling in
engere zin), b. kunstmatige genoommutaties (polyploidieveredeling). Beidebieden
talrijke mogelijkheden, maar beide leveren evenzeer talrijke moeilijkheden op,
dieechter nietonoverwinnelijk behoevente zijn.
SWAMINATHAN,M.S. Einige Verfahren für die Verwendung wilder SolanumArtenzu Zuchtzwecken.-Der Züchter 20(1950): 358-360.
Met een aantal wilde, knoldragende So/anumsoorten zijn chromosoomverdubbelings-en kruisingsexperimenten uitgevoerd. Enkele der daarbij gebruikte,
goederesultaten gevendemethoden worden in dit artikeltje vermeld.
Chromosoomverdubbeling wordt het zekerst bereikt met de colchicine-agar
kiemingsmethode. Daartoe worden gelijke delen van een 0,5 % colchicineoplossingeneen2 %verwarmdeagaroplossingvermengd enin gesteriliseerdePetrischalen uitgegoten. De Solanumzaden worden hierop bij ± 12°C 4à5dagen
tekiemengelegd.Hetzoverkregenaantalplantenmetverdubbeldaantalchromosomenligttussen20en53%vanhetaantalbehandeldezaden.- Hetbepalenvan
de chromosoomaantallen geschiedde met behulp van een hydroxyquinoline
- zoutzuur-orceine smeermethode.- Omhet afvallen van debloemen (door te
hogetemperatuur) tegen te gaan werd met goed succes demethode van hetbespuitenderbloeiwijzen met a-naphthylazijnzuur toegepast (25mgper1water). Tenslotte wordt het gebruik van de soorten Solanum acaule, S. macolae en S.
longipedicellatum bij deaardappelveredeling besproken.

LABORATORIUMVOORNATUURKUNDE
Beheerder: Prof. DrW. R. VAN WIJK
WIJK, W. R. VAN. Theory of distillation and other countercurrent processes.
Physica 15(1949):933-950.
Erwordteentheoriegegevenovertegenstroomprocessen, diespeciaaltoegepast
wordt bij rectificatieprocessen. Deessentiëlegrootheid,waarin anderevariabelen
- b.v. de concentratie- kunnen worden uitgedrukt, is daarbij het absorptie
factor product opdeverschillende schotels. Het absorptie factor product wordt
berekend uit devergelijking van dewarmtebalans. Hijisvoordemeestalgemene
destillatiegevallen bruikbaar, zelfsalsertevenschemischereactiesplaatsvinden.
Een expliciete oplossing wordt gegeven indien de vluchtigheden der componenten in de topsectie een constante verhouding hebben en een (andere) constante verhouding in debodemsectie. Integenstelling met anderetheorieën mag
dereflux daarbij variabelzijn.
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Doormiddelvan ééngrafiek kanmenallemogelijkemethodenoverzien,waarmedeeen gewenstescheidingkanworden verkregen. Ookdeniet gespecificeerde
componentenzijndoorbenaderingindezegrafiek verwerkt. Hetaantal dercomponenten isbij dezetheorieslechtsvanondergeschikt belang.
VRIES, D.A. DE. Someremarksongaseous diffusion insoils. Transactions of
the 4th International Congress ofSoilScience 11(1950): 41-43.
Ineengroot aantal experimenten heeft menhetverband trachten te bepalen
tussen dehoeveelheid gas,welke door eenkolom grond diffundeert enhet percentagedermetgasgevulde poriën indiegrond.
In deonderhavige bijdrage wordt dit verband theoretisch bepaald vooreen
poreuzestof, bestaandeuitelementaire deeltjes vanverschillendevorm, gebruik
makende vaneenformule uitdetheorie vanhetelectrisch geleidingsvermogen.
Deuitkomstenvandetheoriewordenvergelekenmetdeexperimenteleresultaten
van PENMAN, waarbij eengoedeovereenstemming tussen theorieenexperiment
blijkt tebestaan. Detheorie kantevens worden toegepast opgevallen, waarbij
deelementairedeeltjes totkruimelszijnsamengevoegd.Dediffusiesnelheid blijkt
inditgevalbijeenzelfde poriënvolume grotertezijndanineengrond,waarinde
elementaire deeltjes gelijkmatig over deruimte verdeeld zijn.
VRIES, D.A. DE. Some remarks onheat transferbyvapourmovementinsoils.
Transadions of the 41h International Congress ofSoilScience 11(1950):38-41.
Warmtetransport door geleiding ineen vochtige grond gaat steeds gepaard
met transport vanwaterdamp door deporiën ten gevolgevandeverschillenin
dampspanning,welkeworden veroorzaakt doordetemperatuurverschillen. Condensatievan dezewaterdampleverteenbijdragetothetwarmtetransport,welke
wordt berekend voor gronden, waarin de relatieve vochtigheid niet veel van
100%verschilt (pF< 4.2).Hetresultaat vandeberekening leert, dat hetnormalewarmtegeleidingsvermogen X door hetdamptransport wordt vergrootmet
een bedrag Xy,datmetstijgende temperatuur snel toeneemt. Detemperatuurcoëfficiënt van Xvbedraagt nl. 0,059/°C,terwijl detemperatuurcoëfficiënt van
A ongeveer 0,0015/°Cis(beidewaarden gelden voor temperaturen boven 0°C).
Degemiddeldewaarde van XvjXis ongeveer 0,015 bij 15°C, maar in extreme
gevallen (slecht geleidende grond en hoge grondtemperatuur) kan Av/Aongeveer gelijkaan 1zijn.

AFDELING WISKUNDE
Beheerder: Prof.DrN.H. KUIPER
UVEN, M.J. VAN. Extension of Pearson's probability distributions to two
variables.(Uitbreiding vande kansverdelingen van Pearson tot twee veranderlijken).Proc. Kon. Nederl. Akad. v.Wetensch. 50(1947)(9-10): 1063-1070, 12521264;51(1948) (1-2): 41-52, 191-196. Zie ook: Indagationes mathematicae 9
(1947) (5)en 10(1948) (1).
Dekansfuncties intweeveranderlijken, diemenkrijgt dooruittegaanvande
twee partiële differentiaalvergelijkingen, welke het tweedimensionale analogon
vormenvandedifferentiaalvergelijking van PEARSON,leverenniet-normalecorrelaties;maarderegressielijnenzijnookhierrechtendeformulesvoorderegressiecoëfficiënten en de partiële standaardafwijkingen zijn dezelfde alsbij normale
correlatie.
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Behalvehetgevall:q>(x,y) = <px(x).y2 (y),waarbijergemcorrelatieis,zijner
5hoofdtypes II—VI.
Beperkt menzichechtertotdiekansfuncties, waarbij hetkansgebied natuurlijkegrenzenheeft, danhoudtmen,bijgeschiktekeuzevande nulpunten envan
deeenhedenderveranderlijken X en Y,slechtsdevolgendestandaardtypenover.
IIa)

<p(X,Y) ^/C.X«!- 1 Y"*-1 (lo +l1X +

l2Y)as-\-X>o,Y>o.

a) + 1 , - 1 , - 1 , al>o,a2>o,az>o
; anal.m.Pearson'stype I(P.I)
/?) +1.+1.+1, a 1 > o , a 2 > o ) a 1 + a 2 + a 3 < o ; „ „
„
„ VI(P. II)
V) - 1,-1)+1, a 1 >o,a 3 >o, a 1 + a 2 + a 3 < o ; „ „
„
„ VI
à) - 1,+ 1,-1, O2>o,a3>o, a 1 + a 2 + a 3 < o ; „ „
„
„ VI
X +tn
lib) <p(X,Y)= K.e~X
Y X a i _ 1 YV 1 ; x>o, Y>o, A>o,m>o;
inX: P VI,in V:P V.
IIIa a) q>(X,Y) = K.Ga~\ G=k+X2-2yXY+ y 2 ;y 2 <l,fc>o,a<o;anal.m.PIV symm.
Maß) <p(X,Y)=K.G"- 1 ,G=k-(X*-2yX Y+ Y*);y*<1,k>o,o>0; „ „P11
IVa)

<p(X,Y) = K.e~Y. X " i - 1 (Y-X) "s - 1 ;Y>X>o,ax>o,<%><>; „ „ P H I

VI

(p(X,Y)=* K.e'V,y>= X2-2yXY + K2,y 2 <l ;

normale correlatie (PVII)

Deconstanten (speciaalookdecorrelatiecoëfficient) kunnen berekendworden
uit de „rand"-kansverdelingen (geschat uit de randfrequenties). Opalle kansoppervlakken z = qp(x,y)isdeprojectie vandeparabolische krommetweezijdig
symmetrisch; haar middelpunt valt samen metdeprojectie vanhetmaximum
(minimum). Bij de types II, III, IV, VI is de projectie van de parabolische
krommeeenkegelsnede.

AFDELING ECONOMISCHE ENSOCIALEGEOGRAFIE
EN SOCIALESTATISTIEK
Beheerder: Prof.DrE.W. HOFSTEE
HOFSTEE, E.W. Populationpressureandthefuture ofWesterncivilizationin
Europa.TheAmerican Journal ofSociology 55(1950)(6):523-532.
Lezing, gehouden tijdens de zomercursus voor buitenlandse en Nederlandse
studenten aandeUtrechtse Universiteit in 1949.
Oppervlakkig beschouwd schijnt debevolkingsdruk misschien geen probleem
voor detoekomst van West-Europa, daar hetvoor het grootste deel eennetto
vervangingsfactor heeftvanminderdanéénendebevolking binnenkort vermoedelijkzalgaanverminderen. Inwerkelijkheid echter bedreigt de bevolkingsdruk
West-Europa misschien meer danooit tevoren, omdat debehoeften vande bevolkingtoenemen ende verhoudingtussen de bevolkingendebeschikbarehulpbronnen waarschijnlijk ongunstiger zalworden danzij inhetverleden was. Om
aan deze ongewenste ontwikkeling het hoofd te bieden, isbevordering vande
economische- en politieke eenheid van Europa een noodzakelijkheid, dochook
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voor een Verenigd Europa blijft de beschikking over buiten-Europese hulpbronnenvanhetallergrootstebelang.
HOFSTEE, E.W. Notabetreffendeeeneventueelgewestelijkverzorgingscentrum
in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Lichtdruk van de Afdeling voor Sociale en
EconomischeGeografie.8blz.
Devraagwordt behandeld ofinhet Zuidelijkegedeeltevan het IJsselmeereen
gewestelijk verzorgingscentrum moet worden gesticht. De ontwikkeling van
zo'n centrum, door TAKES in zijn studie „Bevolkingscentra in het oude en het
nieuwe land" C-centrum genoemd, is voor een groot deel afhankelijk van de
maatregelen, die door de, voor de inrichting en kolonisatie van het IJsselmeer
verantwoordelijke organen, worden genomen.Vangroot belang is dus datgene,
wat,gezienvanuit hetoogpuntvanhetalgemeenbelang,wenselijkwordtgeacht,
dochmenmoetookrekening houden met spontaan in desamenlevinggegroeide
krachten.
Aandehandvanverschillendeonderzoekingeneneenuitgebreidebeschouwing
van de ontwikkeling, zoals die waarschijnlijk zou optreden, wanneer zij geheel
aan het vrijespelder maatschappelijke krachten zouworden overgelaten, wordt
geconcludeerd, dat de gestelde vraag bevestigend kan worden beantwoord. De
ontwikkelingvaneenC.kernindeZuidelijkePoldersisnietalleenwenselijk,doch
moetookongetwijfeld mogelijkwordengeacht.
HOFSTEE, E.W. Het gezin in een veranderende wereld. Verslag studieweek
Huishoudwetenschap, 22-26Mei 1950,te Wageningen.
De functie van het gezin kan men onderverdelen in een sociaal-biologische,
eensociaal-cultureleeneensociaal-economische functie. Al deze functies zijn in
belangrijke mate verzwakt. Dezeverzwakking isten deleomtechnischeredenen
onvermijdelijk, doch ookspelen een onvoldoende inzicht in-eneen onvoldoende
aanpassing aan deveranderingen inonzesamenleving hiereen rol.Weliswaaris
het in het plattelandsgezin minder sterk dan in het stedelijke, doch ookin het
plattelandsgezin neemt het functieverlies hand over hand toe. Vooral de sociaal-culturele functie is in de laatste tientallen jaren in een snel tempo verzwakt. Daar het gezin in onzemaatschappij echter nog steeds een groot aantal
bijzonder waardevolle taken heeft, voor het vervullen waarvan het onvervangbaar is, is een gezonde aanpassing van het allergrootste belang. Een grotere
kennisvandesociologieendesociografievanhetgezinmoeteenbasisgevenvoor
eengoedgeorganiseerde gezinsvoorlichting.
HOFSTEE, E.W. Levenskunst en Levensstijl in Stad en Platteland. Sociologisch Bulletin 3(1950):66-78.
Levenskunst wordt omschreven als een verworven innerlijke eenheid van bestaan enhandelen, diewordtgedragen dooreenharmonischelevensbeschouwing.
Levenskunst vraagt van de groep een levensstijl en van het individu een persoonlijkheid. Het traditionele platteland wasgekenmerkt dooreen uitgesproken
levensstijl, doch de ontplooiing van de persoonlijkheid werd vaak geremd door
desterkesocialecontroleenhet geringecontactmet anderegroepen. Invroegere
tijd waren de steden daarentegen vaak een voortreffelijke voedingsbodem voor
eenuitgesprokenlevenskunst;delevensstijlwastoenvaakbehoorlijk gefundeerd,
terwijl ookdepersoonlijkheid eenruimekanskreeg.Tegenwoordigishet stijlverlies er echter te groot geworden om nog levenskunst mogelijk te maken. Men
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zou nu kunnen verwachten, dat de moderne ontwikkeling, door het losser
worden van de traditionele bindingen, op het platteland juist een grotere
ontwikkeling van de levenskunst tengevolge zou nebben. Dit blijkt echter niet
juist te zijn, want men ziet er een aantasting van de levensstijl duidelijk overwegen. Vooral die groepen, die tot diep in de negentiende eeuw de traditionele
stijl hebben gehandhaafd, bevinden zich thans in een periode van toenemende
stijlloosheid. Dit is met andere groepen, b.v. in Noord-Oost Groningen, waar
men reeds in het begin van devorige eeuwde oude stijl losliet, in veel mindere
mate hetgeval.
Tot slot wordt gezegd, dat, ondanks alle veranderingen, de omstandigheden
op het platteland nog steeds gunstiger voor een stabilisatie van een levensstijl
zijn danindestad,terwijl eraandeanderekantveelmeervrijheid voorhetindividu isgekomen. Het lijkt daarom aannemelijk, dat het platteland meerkansen
heeft omindetoekomsteenlevenskunsttotontwikkelingtebrengendandestad.
HOFSTEE, E.W. OverzichtvanSectie I(Sociaal-Economische Problemen)van
de Tuinbouwdagen, gehouden van 12tot 14April 1950te Wageningen. Mededelingen Directeurvan de Tuinbouw 13 (1950)(5): 250-255.
Van groot belang is, dat in de verschillende inleidingen een duidelijk beeld
werd gegevenvan deonvolkomenheden endebezwaren,welkedesocialeeneconomische structuur van onze tuinbouwgebieden als geheel aankleven en die de
welvaartvanonzetuindersverslagenendekostprijsvanonzetuinbouwproducten
verhogen. Nadat de verschillende inleidingen de revue gepasseerd zijn, wordt
naar aanleiding hiervan opgemerkt, dat nog zeer veel economisch en sociologisch onderzoek noodzakelijk is om de grote welvaartstekorten, die ontstaan
door de fouten enonvolkomenheden in desocialeen economische structuur van
onzetuinbouwgebieden, tedoenverminderen.
HOFSTEE, E.W. Enkele opmerkingen overde indelingvanNederlandin landbouwgebieden. Lichtdruk van de AfdelingvoorSocialeenEconomischeGeografie, 1950. 9blz.
In 1946isbij Ministerieel besluit een nieuwe indelingvan Nederland in landbouwgebieden vastgesteld, zulks ter vervanging van de sedert 1912 gevolgde
indeling. Uitgaandevan hetdoelvan delandbouwstatistiek endeeisen,waaraan
eengoedestatistische groeperingmoet voldoen, blijkt indeloopvan het artikel,
dat het uitgangspunt van deindelinginprincipefout is,dat degrondslagvande
indelingwelzeereenzijdigwordt uitgewerkt,dat dezetot gewrongenconstructies
leidt enzowel in degrote lijnen van deindeling alsoptal van detailpunten niet
te handhaven valt.
Totslotwordtnogeenmethodeaangegeven,waarmedemenweltot eengoede
herziening van de indeling van 1912 kan komen. De verwachting wordt uitgesproken, dat met dezemethodedevelevoordelen van deoudeindelingbewaard
kunnen blijven, terwijl toch een belangrijke verbetering en modernisering kan
plaats vinden.
HOFSTEE, E.W. HetOldambt.De Nederlandse Gemeente. (1949) (43):534-535
(4 Nov.)
Het Oldambt geniet in wijdere kring vooral bekendheid door zijn landelijk
communisme.Menkan ditbeschouwenalsééndersymptomenvan debijzondere
sociale verhoudingen, waardoor dit gebied zich kenmerkt en die zelf weer hun
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oorsprongvinden in de inveleopzichten opmerkelijke, historische ontwikkeling
enverder in dekaraktereigenschappen van debevolking.
Bij de inpoldering van de Dollard was het recht van opstrek de oorzaak van
het ontstaan van, voor Nederlandse begrippen, zeer grote boerderijen. Toen in
denegentiende eeuwdepatriarchaletoestanden geleidelijk verdwenen, vond het
socialisme van Domela Nieuwenhuis door de grote sociale tegenstellingen een
groteaanhang.Vooral indedorpen,waar dekerk indevrijzinnige richtingging,
had dit socialisme veel succes. In de rechtskerkelijke dorpen echter bleven de
arbeiders dekerktrouw. Desocialestrijd nam daar minder heftige vormen aan,
ook alwaren detegenstellingen er in wezen niet minder sterk.
HOFSTEE, E. W. Economische Ontwikkeling en Bevolkingsverspreiding.
Tijdschrift voorVolkshuisvesting enStedebouw 31 (1950 (1): 4-11. Nota No. 3
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1950;8blz.
In dit artikel wordt het verband besproken tussen deeconomischeontwikkelingendebevolkingsverspreiding bij deagrarischebevolkingenerzijds en dat bij
de bevolking in deoverige bedrijven en beroepen anderzijds.
Naast technische eneconomischezijn er nogveleandere factoren, diedeaard
vanhetagrarischebedrijfendaardoordeverhoudingvandeagrarischebevolking,
in belangrijke mate bepalen. Dezefactoren zijn van algemeen sociologische aard
en zijn in vele gevallen duidelijk te herkennen. Er blijken echter geen redenen
aanwezigtezijn omaante nemen,dat deagrarischestructuur inde-verschillende
delen van ons land, in grote lijnen gezien, in belangrijke mate wordt beïnvloed
door regionale verschillen in bevolkingsdruk.
Bij beschouwingen over het verband tussen bevolkingsverspreiding en deeconomische ontwikkeling in de niet-agrarische bedrijfstakken is het van groot
belang een onderscheid te maken tussen stuwende beroepen en bedrijven enerzijds en verzorgende anderzijds. Het gaat nu vooral om het verband tussen de
bevolkingsverspreiding en de ontwikkeling van de stuwende industrie. Door de
structuurvandestuwendeindustrieweegtheteconomischprincipehierzwaarder
danbijdelandbouwendeverzorgendebedrijven.Terwijljuist bedrijfseconomisch
het Westenvan onsland voordestuwende industrienogsteedszeergrotevoordelen blijkt te hebben en doorhet steedsgeringerworden van deregionaleloonverschillen zullen deze voordelen waarschijnlijk nog groter worden. Daar er
bovendien geen enkel historisch geval te vinden is, waar een sterke regionale
bevolkingsdruk, als zodanig, leidde tot een krachtige industriële ontwikkeling,
moet men duswelzeersterkwaarschuwen tegen demening,dat eenbevolkingsoverschot als het ware „vanzelf" industrie zal aantrekken.
De in het artikel gegeven zienswijze heeft betrekking op een spontane ontwikkeling, die men kan proberen te reguleren, wanneer zij onbevredigend moet
worden geacht. Iniedergevalisechter eenprognosevan deteverwachtenspontane economische ontwikkeling met een daarop gebaseerde bevolkingsprognose
noodzakelijk en kan men niet alleen volstaan met een bevolkingsprognose, berustende op een berekening van dete verwachten natuurlijke aanwas,zoalsnog
veelal geschiedt.
HOFSTEE, E.W., es. Ontstaan, Doel en Werkprogramma van de Commissie
voor het Geboorteonderzoek. PublicatieNo. 1 van de Commissie voor het
Geboorte-Onderzoek van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk,Amsterdam, December 1949,32blz.
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Om verschillende redenen is het van groot wetenschappelijk en practisch belangomeenonderzoekintestellennaardedemografische ontwikkelinginNederland. Daar de geboorte kan worden beschouwd als de belangrijkste factor van
dezeontwikkeling, besloot het I.S.O.N.E.V.O. in deeersteplaats eenonderzoek
in te stellen naar het verloop van de geboortecijfers en naar de omvang en de
achtergronden vandeveranderingen inditverloop.Omaanditonderzoekleiding
tegeven,werddeCommissievanToezichtenAdviesvoordit geboorte-onderzoek
in het leven geroepen. De Commissie besloot zich voorlopig te beperken tot de
kwantitatieve aspecten van het geboortevraagstuk, met welkdoelzij een aantal
onderwerpen koos, die in ieder geval behandeld zullen worden. De problemen,
waarvoordeCommissiezichzietgesteld,zijn indeeersteplaatsvansociologische
aard en zij zullen dus vooral ook door de beschrijvende tak der sociologie, de
sociografie, moeten worden onderzocht. Daarbij zullen uiteraard allerleistatistische gegevens moeten worden verzameld en bewerkt.
De Commissie ziet als haar uiteindelijk doel vermeerdering van kennis, verheldering van inzicht en het zoeken naar verklaringen omtrent het feitelijk gebeuren, datzichafspeelt op het terrein, waarover haar onderzoek zich uitstrekt.
Adviezen van bevolkingspolitieke aard zalzij niet geven.
HOFSTEE, E.W. De socialepositievande agrarischebevolking,inverbandmet
de arbeidsproductiviteit in de agrarische bedrijven van verschillende grootte.
Friesch Landbouwblad 47 (1950) (13-14): 124-125en 140-141.
Naeennadereomschrijvingvanhetbegripsocialepositieeneenbeperkingtot,
in hoofdzaak, de groep van de kleine boeren, wordt uiteengezet dat de sociale
positievandezegroepdoordeontwikkelingindelaatstedecenniaonbevredigend
isgeworden entevenswordt aangegeven waarom dit zois.
Voordetoekomstvan het kleinebedrijf isdekennisvan dearbeidsproductiviteit van groot belang. Deze kan het best worden uitgedrukt in standaarduren.
Uit verschillende onderzoekingen is gebleken, dat op bedrijven, die minder dan
5.000à6.000standaardurenarbeidvragen,dearbeidsproductiviteit snelafneemt,
terwijl zijopgroterebedrijven slechtsweinigofniettoeneemt.Opbedrijven van
5.000 à 6.000 standaarduur hebben ruim twee personen eenbehoorlijke werkgelegenheid, zodat het bedrijfshoofd dezoon, die hem later moet opvolgen, dus
eeneconomischverantwoordewerkkringineigenbedrijf kanverschaffen. Bijhet
normalegemengdebedrijf oponzezandgrondenzijn ditbedrijven van 10 à 12 ha,
maar dezegrootte in hectares varieert zeersterk.
Om de kleine boeren een redelijk bestaan te geven, kan men in principe verschillende, met name genoemde wegen volgen. Vaak blijken hier echter grote
bezwarenaanwezigtezijn,zodatwordt geconcludeerd,datzondereenvergroting
van degemiddeldeoppervlaktecultuurgrond perbedrijf geenafdoende oplossing
voor het kleineboerenprobleem te vinden is, Hoeechter het beleid deroverheid
zich ookmagontwikkelen- en dit iseen kwestie van beleid, die niet ter sprake
komt-, eenvluggeoplossingwordt nietmogelijk geacht.
ATHMER, J. H. Het DrostambtElten. Uitkomsten van een onderzoek, ingesteldopverzoekvan delanddrost DrA.Blaauboer. 62blz.,1 bijlage,8grafieken
en 1kaartje, Assen,van Gorcum &Comp.,N.V.1950.
Deze studie is opgezet om een inzicht te krijgen in de sociaal-economische
structuur van dit grenscorrectie-gebied. Hoewel de grenscorrecties tot stand
kwamen met een vijfledig doel, bleken voor Elten hiervan slechts twee doelstellingen van belangte zijn, met nameeenverkorting van degrenseneenver-
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beteringvan delocaleverkeersmogelijkheden. Er wordt een uitvoerigebeschouwinggewijdaandehistorischeontwikkeling,waaruit blijkt, dat Elteneentypisch
Duitsgebied isgeworden, hoewel het oorspronkelijk in deNederlandseinvloedssfeer lag.
De bevolkingsopbouw toont ook een beeld, dat karakteristiek is voor geheel
Duitsland. Sinds 1920is het geboortecijfer er veel lager dan in de omringende
Nederlandse gemeenten, hoewel de bevolking vrijwel geheel katholiek is. Op
grondvanzijn eigenbestaansbronnen zouEltennietmeerdaneenderdevanzijn
3.200inwoners een bestaan kunnen verschaffen. Meer dan dehelftvandegenen,
diein een beroepwerkzamen zijn, zijn dan ook afhankelijk van werk buiten het
drostambt,hoofdzakelijk indeindustrie in Emmerikenthansookin Nederland.
Binnen Elten vormt de landbouw verreweg de belangrijkste bron van bestaan.
Decorrectie heeft deze bedrijfstak in open concurrentie gebracht met het agrarisch veelhogerontwikkelde Nederland, hetgeen voor Elten grote moeilijkheden
oplevert.
Om het nieuwe gebied op zijn eigen welvaartspeil te brengen, zal Nederland
zichbelangrijke uitgaven moeten getroosten. Ookzal het eenmoeilijke taak zijn
om debewoners in het Nederlandse volk te doen opgaan. In dit verband wordt
spoedige klaarheid in detoekomstige politieke ontwikkeling, zowel voor Nederland als voor de bevolking van Elten, van groot belang geacht.
DOORENBOS,J. OpheusdenalsBoomteeltcentrum.Assen,VanGorcum &Comp.
N.V., 1950.87p. metkaartenbijlage. Proefschrift Wageningen.
Achtereenvolgens worden besproken het woongebied, het maatschappelijk
milieu, alsook de ontwikkeling en de technische en economische aspecten van
de boomteelt in Opheusden. Het geheel wordt afgesloten met een beschouwing
over Opheusden als boomteeltcentrum als geheel gezien.
De oudste bekende gegevens betreffende de boomkwekerij in Opheusden
dateren uit 1650.Deboomkwekerij maaktetoenreedsdeeluitvan hetgemengde
kleinbedrijf endat istot nutoezogebleven. Boomkwekerij alsgrootbedrijf, zoals
elders in ons land veel voorkomt, is in Opheusden nooit ontstaan. Door haar
bijzondere bedrijfsstructuur en desociale verhoudingenbinnen dedorpsgemeenschap,bleefdeboomteelterlangetijd achterlijk enpastezijzichookmoeilijk aan
bij deeisenvan demarkt. Het laatstewerd nogin dehand gewerkt doordebeperkte mogelijkheden, diede kleigrond, waarop deteelt wordt uitgeoefend, toestond. Tot 1932heeft men echter vaak goede tijden gehad, terwijl het zelfverzorgende karakter der bedrijven de kwekers minder kwetsbaar maakte voor
tegenslagen. Na deoorlogsjaren, waarin hun dorp vrijwel geheelwerd verwoest,
iser echter een gezondeondernemingsgeest in deOpheusdenaars gevaren, waardoor de toekomst met optimisme tegemoet kan worden gezien. Deze geest uit
zichnietalleenindeenergie,waarmededeopbouwterhandwerdgenomen,maar
ook in de grote activiteit door de plaatselijke boomkwekersvereniging, de toetreding van de meeste kwekers tot de N.A.K. en de grotere belangstelling voor
het vakonderwijs.
FRANSSENS, D. H. Een onderzoek naar de toestand van de landbouwers in
Rutnpt en Gellicunt.Afdeling voor Socialeen Economische Geografie, 1950.25
blz.en zesbijl. (niet in de handel).
Opverzoekvan de Rijkslandbouwconsulent teTielendeStichting ter BevorderingvandeWelvaart indeWest-Betuwe,werdin 1949eenonderzoekingesteld
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omeen beter inzicht te verkrijgen in deaard van deagrarische achterlijkheid in
deTielerwaard. Devraag, diewerd gesteld, is,hoe het komt, dat demensen in
ditgebied niet,zoalseldersveelalwelhetgevalwas,zichlangzamerhand moderner en betere landbouwmethoden hebben eigen gemaakt. Dekern van destudie
berust opeen enquête, die in Rumpt en Gellicum werd gehouden met hulpvan
enigestudenten van de Landbouwhogeschool.
Het bleek, dat vooral devolgende punten van belang moeten worden geacht
voorhet ontstaan van deslechteagrarische bedrijfsvoering:
1. De bijzonder ongunstige pacht- en eigendomsverhoudingen, waardoor een
bindingvandeboerenaanhungrondontbreekt,eenzeerongunstigegebruiksverkaveling ontstond, een slecht onderhoud van de landerijen in de hand
werdgewerktenhet„materialismeopkortetermijn", datdeze bevolking kenmerkt, werd bevorderd.
2. Het lagegemiddelde intelligentiepeil der bevolking.
3. Erwordtweiniggebruik gemaaktvan het landbouwonderwijs endeactiviteit
van de landbouwvoorlichtingsdienst heeft weinig uitwerking.
Tot slot worden enige middelen tot verbetering aangegeven, waarbij het van
grote betekenis wordt geacht, dat bij een eventuele opstelling van ingrijpende
plannenterdegerekeningwordt gehouden met debelangen en de mogelijkheden
van debevolking.
RIETSEMA, C. „Proeven van een geografische verklaringvandeonderscheiden
agrarische bedrijfsvormen in drie en tachtig gemeenten van Hollands Noorderkwartier." Assen, van Gorcum en Comp. N.V., 1950. 105biz.With an English
Summary.- Proefschrift Wageningen.
Het doelvan dit proefschrift iseenonderzoek naar deinvloed van degeografische omstandigheden op de verbreiding van de onderscheiden agrarische bedrijven in Hollands Noorderkwartier, metuitzondering van Kennemerland.
Alswerkhypothesis wordt gesteld, dat elk bedrijf(ofelkebedrijfstak) zichontwikkelt bij de gunst der het bevorderende omstandigheden en bij de ongunst
(minderegunst)deromstandighedenvooreventueelconcurrerendebedrijven.Om
het onderzoek te vergemakkelijken is het gebied verdeeld in veertien cultuurgebieden,inelkwaarvanéénofsomsmeertakkenvanlandbouw,duscategorieën
vanlandbouw,domineren.Zesvanzulkeagrarischeproductiecategorieën worden
worden onderscheiden, die inzesafzonderlijke hoofdstukken in deverschillende
cultuurgebieden worden nagegaan. Hieruit werd het duidelijk, dat de geogragrafische omstandigheden weliswaar een grote rol spelen bij de verbreiding van
deverschillendebedrijfsvormen, maardat hiernaast inhetbijzonder dekapitaalkrachtigheid van deagragischeondernemers van betekenisis.Ookhun persoonlijk initiatief bleek in sommigegevallen van groot belang te zijn. Tot slotwerd
bij debeschouwing van deverspreiding van deonderscheiden bedrijven over de
cultuurgronden in de cultuurgebieden de, aan het begin opgestelde,werkhypothese bevestigd. Vooral het ontstaan van de tuinbouwis hier een duidelijke
illustratie.
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AFDELING VOLKENKUNDE VAN INDONESIE,SURINAME
EN DE NEDERLANDSEANTILLEN
Beheerder: Dr F. H. VAN NAERSSEN
NAERSSEN, F. H. VAN. Het sociaal-economisch aspect van een Daja-gemeenschap in West-Borneo.- Kon. Vereniging Indisch Instituut. 29ste VacantiecursusvoorGeografen (1950),p.5-12.
Naeenoverzicht gegevente hebben van desociaal-economischeverhoudingen
van heel West-Borneo en in het bijzonder die tussen le. de Maleis-Javaanse
vorstencentra, 2. de Chinese tussenhandelaren (tauké's) en 3. de nog min of
meer gesloten agrarische Daja'-gemeenschappen, behandelt de schrijver de
sociale structuur van het Mualangdorp Merbang en zijn betrekkingen tot de
buitenwereld.
NAERSSEN, F. H. VAN. Verslag van mijn verblijf in Kalimantan Barat (West
Borneo)- Stencil 1950, 1:8p., 11:42 p.
I: Dagboek en routebeschrijving der tochten door het binnenland van WestBorneo. Opgave van de bezochte regeringsinstanties etc.
II: Dit verslag is geschreven hoofdzakelijk met eentweeledig doel:
1. richtlijnen aan te geven voor een eventueel uitgebreid sociologisch onder-'
zoek in de toekomst, 2. inlichtingen te verschaffen ten aanzien van de huidige
sociaal-culturele situatievan West-Borneo. Enigestreekonderzoekingen zijn verricht waarbij rekening is gehouden met de sociale structuur van West-Borneo.
Opdevoorgrond isgesteld deverhoudingtussen(economische)welvaart,kema-'
muran en cultuur, kebudaja'an. Gewezen is op het typische kenmerk van een
underdevelopedcountry,zoalsIndonesiëeninhetbijzonderWest-Borneo,n.l.dat
een land welvarend kan zijn en economisch enorm vooruitgegaan, zonder dat
het grootste deel der bevolking is vooruitgegaan of welvarend genoemd mag
worden.Tot slot isgewezen ophet feit dat eenzijdige landbouwvoorlichting hier
weinigofgeheelniet heeft bijgedragen tot eengroterwelzijn van allebevolkingsgroepen en dat voor gebieden als West-Borneo, waar het grootste deel van de
bevolking nog bestaat uit gesloten gemeenschappen, slechts eenvoudig onderwijsopbredebasis- landbouw,hygiëne,nijverheid, etc.- uitkomstkanbrengen*
mits bij dit onderwijs rekening wordt gehouden met de sociaalculturele situatie
der resp. gemeenschappen. Voor gebieden, bestaande uit een verscheidenheid
van aan elkaar sociaal-cultureel verschillende gesloten gemeenschappen zougedacht kunnen worden aan een „community centered" schoolsysteem, zoals de
reeds functionnerende „rural nuclear schools" in deZuidamerikaanse staten.
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POLAK, C.H. F. Hetbegrip„algemeenbelang" indeverschillende onderdelen
vanhetadministratieverecht.Geschriften van deVer. voor Administratief Recht 19
(1950):39-105.
In dit prae-advies wordt onderzocht welke betekenis in de bestuurspractijk
en het rechtsleven wordt gehecht aan de in vele wetten enverordeningenvoorkomende uitdrukking „algemeen belang". Onder meer wordt aandacht gewijd
aan debepalingen indewaterstaatswetten en in het Pachtbesluit, waarin over
het algemeen belangwordt gesproken.
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THURLINGS, TH. L.M. Enige toepassingen van de leer van de marktvormen.
Intree-rede,28Mrt. 1950,gepubliceerd in DeEconomist 98(1950) (5):321-337.
De leer van demarktvormen iseenschematisering van demorphologie van
het ruilverkeer, die sinds het midden van de jaren dertig meer enmeerin de
plaatsgetreden isvanhetenkelvoudigemarktbeeld, waaropoudere prijstheoriën
steunden.Demoderneprijstheorie isin wezeneenbundelvantheoriën,opgesteld
voor develemogelijke vormen vandemarkt. Schrijver onderzoekt inhoeverre
destudievan demorphologievande markt, gezieninsamenhangmethet economischeproces,steunkangeventerverklaringvanhetverschijnselvanorganisatie
van hetruilverkeer in beurzen enveilingen, enconcludeert, dat deleer vande
marktvormen eenontoereikende steun biedt. Schrijver illustreert voorts aande
hand vandedistributievangroenten enfruit,hetfalen vanhetorganiserenden
selecterend vermogen derconcurrentie, opwelk punt hij metvrucht meentgebruik te kunnen maken van de prijstheorie opgesteld voor demarktvorm van
hetoligopolie.
THURLINGS, TH. L.M. Enigebeschouwingen overhetvraagstukvandesociaaleconomische waarde van de grond. Voordracht gehouden op de Geodetische
Studiedagen 1950,Wageningen, 9Juni 1950. Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde 67(1951) (1):22-31.
Hetvraagstuk vandesociaal-economische waardevande grond is tweeledig,
vooreerst:gevenprijzen debetekenisvaneengoedvoordesamenlevingaan?en
verder:welkenormenmoetenbijdebestedingdoordeoverheidvaninvesteringsgelden- louter economisch bezien- worden aangelegd? Het antwoord op de
eerste vraag luidt ontkennend. Prijzen toch worden bepaald door vraagenaanbod, waarbij naast de dringendheid der behoefte de grootte van inkomen en
vermogeneenaanmerkelijke invloed uitoefent. Slechtsineenhypothetisch geval
zouden de prijzen van alle goederen derelatieve betekenis van de respectieve
goederen voor de samenleving aangeven, waarbij het dan nodig zou zijn die
samenlevingtebeschouwen alseenoptelsomvanindividuen.
Bijdetweedequestiekanmengaanwerkenmet sociaal-economischewaarden,
diemendannietdientoptevatten als dubbelgangervandeprivaat-economische
waarden ofmarktprijsverhoudingen, dochalshetaccresaannationaal inkomen,
dat conjunctureel enstructureel bezien,voortvloeit uithetvoorgenomen project.
Dekosten moeten danookals sociaal-economische grootheden worden becijferd.
Demarktwaarde der investeringsuitgave isdaarvoor niet geschikt.
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HORRING, J. Vormt delandbouw eenstruikelblok voor deverwezenlijkingvan
de Benelux? Economisch-Statistische Berichten 35 (1950) (1733): 594-597,
(26Juli).
De regeling vervat in het protocol van 9Mei 1947 heeft goed gewerkt inde
overgangstoestand. Hetismogelijk, datdezeregelingnognietgeheelkanworden
gemist. Eenblijvend element indeeconomische unie behoeft hetstellig niet te
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worden. Daarvoor zijn er fundamenteel te weinig verschillen tussen de positie
van deBelgische endeNederlandse landbouw. Inplaats van denationale regeling,
waarvoor hetprotocol gelegenheid biedt, zalmenevenwel t o t Benelux-regelingen
moeten komen voor een beheersing van de markten van die producten, die door
gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod de rendabiliteit van de landbouw
in het Benelux-gebied in gevaar brengen.

AFDELING AGRARISCH-ECONOMISCHE EN -SOCIALE GESCHIEDENIS
Hoogleraar: Prof. Dr B. H. S U C H E R VAN BATH

S U C H E R VAN BATH, B. H. Herschreven historie. Schetsen en studiën op het
gebied derMiddeleeuwse geschiedenis. Leiden, 1949. VIII en 315 p .
S U C H E R VAN BATH, B.H.Het Oostelijk deel van Noord-Nederland vande vijfde
tot de tiende eeuw. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 1, 1949,
p. 407-418.
S U C H E R VAN BATH, B. H. Dutch tribal problems. Speculum
319-338.

24 (1949):

S U C H E R VAN BATH, B. H. Welke regelen dient men bij het publiceren van
plaatsnamen uit middeleeuwse bronnen te volgen? Nomina geographica Neerlandica 13(1949): 115-122.
S U C H E R VAN BATH, B.H. Pierik. Driemaandelijkse
(1949): 108-110.
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S U C H E R VAN BATH, B. H. De namen Emmeloord en Schokland. Driemaandelijkse bladen, Nieuwe serie, 2 (1950): 75-77.

