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LABORATORIUM VOOR LANDBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. Ir W. J. DEWEZ
DEWEZ, W.J.LandbouwinLimburg. Boer en Tuinder5(1951) : 239.

HetLimburgselandbouwbedrijf beziteenzeergemengdkarakter:akkerbouw,
veehouderij enveefokkerij,fruitteelt eninhet midden- en noorden der provincie
nog grove tuinbouw. Aan de kunde en kennis van de bedrijfsleiders worden
daardoor hogeeisengesteld. Overhetalgemeenkangezegdworden, datdeLimburgse boer aandezeeisenwelvoldoet, hetwelk o.a.bewezenwordt door deopbrengsten diehij van de veelal van nature minder,vruchtbare gronden weet te
behalen. Terdemonstratie worden dandeopbrengsten vanhethoofdgewas van
de lichtere grond, de rogge, van de verschillende zandstreken van Nederland
vergeleken met die van Noord- en Zuid-Limburg. De Limburgse boer bracht
zijn grond in een goede kalktoestand, past een ruime bemesting met stalmest,
groenmest enkunstmest toeenmaakt door eenuitgebreide en zeer gevarieerde
stoppelteelt eenintensief gebruik van zijn grond. Omgerekend per 100ha blijvendgrasland heeft Limburgeenzeerdichteveebezetting: dezeismogelijk doordat deproductie vandeakker in ruime mate voor deveevoeding bijspringt en
dit vooral in devorm vangroenvoeder, gewonnen alstweede gewas vóór ofna
eenhoofdgewas. Inditopzicht was Limburg opdenadeoorlog gevolgde Regeringspolitiek t.a.v. devoeding vandeveestapel zeker vooruit.
DEWEZ, W.J. Mogelijkheden enmoeilijkheden. Gazet vanLimburg 24-8-1951.

In dit artikel, verschenen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Limb. Land- en Tuinbouwbond, wordt een pleidooi gehouden voor decentralisatie van onderzoek en voorlichting, opdat de moeilijkheden, waarmede de
landbouw streeksgewijze te kampen heeft, beter onderkend kunnen worden en
dientengevolge doeltreffender maatregelen kunnen genomen worden omdenog
aanwezige mogelijkheden voldoende uit te buiten.
VAN HIELE, F. J. H. Hypervegetatieve aardappelteelt. Mededelingen vande
NederlandseAlgemene Keuringsdienst voorlandbouwzadenen aardappelpootgoed
8(1951) :20.
Volgens mededelingen uit Hongarije had men daar hoge verwachtingen van
de z.g.hypervegetatieve aardappelteelt. Hetprincipevandeze teelt isalsvolgt:
na de oogst wordt van gezonde planten groen loof verzameld. Dit wordt met
vochtige aarde bedekt. Na4-5 weken hebben zich indebladoksels kleine knolletjes ontwikkeld, diehetvolgendjaar alspootgoed kunnen dienen,bijeendichteplantafstand. Hetgrotevoordeelzouden delagekosten zijn.
Een proef, uitgevoerd door het Laboratorium voor Landbouwplantenteelt,
toonde duidelijk aan,dat,ookdoor deslechte opkomst, deverkregen opbrengsten met deze methode veel te laag zijn. Ook door het in ons klimaat grotere
gevaar vanziek worden vanhetgewas door virusbesmettingvanhethypervegetatieve pootgoed kandemethode inonsland geen waarde hebben.
VERVELDE, G. J.Hetgebruik vanreferaten-tijdschriften naast desystematische
catalogus. Gestencilde notulen der21eBibliotheekbespreking, Commissie tothet
houden vanbibliotheekdagen te Wageningen.
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Refereerorganen geven referaten van verschillende aard: aanduidende referaten (met vermelding van het onderwerp), inlichtende referaten (ook vermelding van uitkomsten) of critische referaten (geven naast devorigepunten tevens
een oordeel over dejuistheid of bruikbaarheid der uitkomsten). Alnaar de aard
van het referaat is de bruikbaarheid verschillend. Refereerorganen zijn geschikt
voor het verschaffen van eenbrede oriëntering omtrent vorderingen van het behandelde studievak. Voor het opsporen van literatuur zijn ze geschikt, indien
periodiek eenindex verschijnt. Er wordt gewezen op het grote voordeel van het
verzamelenvanreferaten inkaartsystementer aanvulling van een systematische
catalogus. Refereerorganen bestrijken dikwijls een groter kring van tijdschriften en taalgebieden dan dat voor een systematische catalogus mogelijk is.
VERVELDE, G. J.enJ. H. WIERSMA. EntingmetreineRhizobium-cultures.Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951) : 186.
Erwten enlupinen werden bij het zaaien geëntmetzuiverestammen vanknolletjesbacteriën. Ze groeiden op een veld, waar ook zonder enting rijkelijk knolletjes gevormd werden. Sommige der stammen veroorzaakten significante opbrengstdalingen, vergeleken met de niet-geënte controle, hetgeen bewijst, dat
deze stammen de in degrond aanwezige „wilde" bacterieflora ten dele verdrongen hebben. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat stammen afgezonderd kunnen
worden, die een betere uitkomst geven dan de in de grond aanwezige bacteriepopulatie.
VERVELDE, G. J. Een eenvoudige en goedkope wijze van vetbepaling in oliehoudende proefveldzaadmonstèrs. Landbouwkundig Tijdschrift 63 (1951) :
456-458.
Inveredelings-ofteeltwijze-proeven met oliegewassen is een nauwkeurige bepaling van het absolute vetgehalte van de oogst bijna steeds minder belangrijk
dan bepaling van het verschil in gehalte tussen de onderzochte objecten. Bij de
beschreven werkwijze wordt het vetgehalte gevonden als het gewichtsverlies na
extractie van gemalen en luchtdroge monsters, die ingesloten zijn in zakjes van
licht filtreerpapier. Ongelijkheid in vochtgehalte van de monsters en de zakjes
wordt zoveelmogelijk vermeden door de gevuldezakjes enigetijd in een rustige
ruimte te houden alvorens te wegen. Contrôle-zakjes met reeds geëxtraheerde
monsters maken het mogelijk veranderingen in atmosferische vochttoestand in
rekening te brengen. Door het gelijktijdig extraheren van grote aantallen monsters is het mogelijk de statistische beginselen der proeftechniek toe te passen,
waardoor een hoge mate van reproduceerbaarheid bereikt wordt.
VERVELDE, G. J. Graanteelt. Bemesting van granen. In: „Grassenen granen".
Tjeenk Willink, Zwolle, 1951, p. 234-254.
Na eenkort overzicht van deplaats van degraanteelt in deakkerbouw, wordt
de teelt besproken onder de volgende hoofdjes : perceelskeuze (waaronder bemestingstoestand en onkruidbezetting van de grond, alsmede devoorvrucht behandeld worden), gewassen- en rassenkeuze, zaaitijd, zaaiwijze, verpleging, rijping en bewaring. Er wordt verder nog gewezen op enkele bijzondere gebruikswijzen van graan, t.w. voor groenvoeder, als dekvrucht of als steungewas.
Bij de bemesting wordt ingegaan op de hoeveelheid minerale voedingsstoffen
die granen aan de grond onttrekken, op de meststofbehoefte van het gewas en
op de bemestingsbehoefte van de grond. Er is getracht een aanduiding te geven
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van de teverwachten uitwerking van 1kg van elk der hoofdvoedingselementen.
Van enige der belangrijkste elementen worden de functie in het gewas en eventuelenevenwerkingen behandeld, terwijl in het kort nogietsvermeld wordt over
het gunstigste tijdstip van aanwending.
VERVELDE, G. J.Grassenindienstvandebodembeschermingenlandaanwinning.
In: „Grassenengranen". TjeenkWiüink, Zwolle, 1951,p.293-298.
De werkingvan grassen, wat betreft hun invloed opdevruchtbaarheid van de
grond en hun anti-erosiewerking, wordt behandeld. Behalve een mechanische
invloed - bedekking van de grond en bijeenhouden der gronddeeltjes - hebben
grassen ook invloed door ophoping van organische stof onder het grassendek.
Deze ophoping wordt toegeschreven aan het feit, dat meerjarige grassen een
groter percentage van hun assimilaten ondergronds opslaan dan vele andere
planten. Van een en ander kan men een nuttig gebruik maken door toepassing
van wisselbouw.
VERVELDE,G. J.Grassenvoorsportensierdoeleinden.In: „Grassenen granen".
Tjeenk Wilünk, Zwolle, 1951,p. 300-303.
Behandelt de beginselen van het aanleggen en onderhouden van gazons. Een
gazonis eenbijzondere vorm van een grasmat, waaraan al naar de bestemming,
verschillende eisen gesteld worden. Dit is van invloed op de keuze der grassen
en op de te treffen teeltmaatregelen.
VERVELDE, G. J. De aard van wetenschappelijk plantenteeltonderzoek. Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951) : 573-581.
Hoeweldeplantenteelt sterk vooruitgegaan issindsdeopkomst van dewetenschappelijke plantenkennis, hebben zich toch geen revolutionaire wijzigingen
in de teeltwijze voltrokken. Dit komt vooreerst doordat het productiemiddel,
de plant, weinigveranderd is,maar het lijkt ook, dat een tekort aan kennis omtrent de grondslagen der groeiverschijnselen aan het verkrijgen van meer opzienbarende uitkomsten in de wegheeft gestaan.
Plantenteeltonderzoek wordt overwegend proefondervindelijk bedreven, hetgeenniet steedswordt beseft. Hoewel dit soort onderzoek veelfeitenkennis heeft
opgeleverd en nog oplevert, heeft het enige tekortkomingen:
1. de grote „afstand" (veel tussenfactoren) tussen onderzochte oorzaak en
gemeten uitwerking, waardoor de bruikbaarheid der uitkomsten beperkt is en
storende invloeden sterke toevalsschommelingen veroorzaken;
2. de uitkomsten moeten bij veranderde omstandigheden herzien worden;
3. empirische opbrengstbepalingen zijn bewerkelijk en vergen bijna steeds
eenjaar;
4. door deveelheid vanwerkzamefactoren dreigt hetinzichtinde samenhang
der onderdelen van het productieproces bij de feitenkennis achter te blijven.
Onderzoek, dat meer fundamenteel is ingesteld, heeft voor practische doeleinden ook bezwaren, zoals het onvoldoende in acht nemen der praktijkomstandigheden en vaak ook langdurigheid. Dit laatste is intussen een reden te
meerom dezeontegenzeglijk watverwaarloosde zijdevanhet plantenteeltonderzoek tijdig tot ontwikkeling te brengen. Een belemmering van de vooruitgang
op plantenteeltgebied zou anders op den duur onvermijdelijk zijn.
Er worden voorbeelden gegeven van punten, waaromtrent fundamentele
kenniszeer welkom zou zijn.
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INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Beheerder: Prof. Dr Ir J. C. DORST
DORST, J. C.Het tegenwoordige niveau van de plantenveredeling in Nederland.
Zaadbelangen 4(1950).(17) : 18-19.
Op verschillend gebied van de plantenveredeling is activiteit en uitbreiding te
bespeuren. Dit iszowelhet gevalop het gebiedvan hetfundamentele onderzoek
als op dat van depractische kwekersarbeid.
Ofschoon ook door particulier initiatief op verschillende kweekbedrijven gezocht wordt naar nieuwemethoden enbetere géniteurs, kan worden vastgesteld,
dat deregeringdoor het oprichten van deS.V.P.er naar streeft, dat alle kwekers
door materiaal en voorlichting zullen kunnen profiteren van de vooruitgang op
wetenschappelijk gebied.
DORST, J. C. Het studiejaar 1949-1950.Wageningen, 1950, 18blz.

Sehr, besluit het overzicht van de belangrijkste lotgevallen in het afgelopen
jaar met enigebeschouwingen over de aanpassing van de Landbouwhogeschool
aan nieuwe omstandigheden. Hij vestigt er de aandacht op, dat allerwegen bij
het onderzoek de utiliteitsgedachte naar voren komt, doch waarschuwt voor
overdrijving.
Gedurende en na de oorlog is grote uitbreiding gegeven aan het landbouwkundige onderzoek buiten de Landbouwhogeschool. Het zou, niet in het minst
voor destudenten, eengroot nadeelbetekenen,indiendeproblemen uit de practijk, welke een wetenschappelijke behandeling vragen, geleidelijk onttrokken
zouden worden aan de Hogeschool.
In delandbouwindustrie ligt een vruchtbaar arbeidsveld voor de afgestudeerden, mits de Landbouwhogeschool een betere gelegenheid biedt zich voor te
bereiden.
De souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië zaltot gevolg hebben, dat bij het
studieplan meer aandacht aan de tropen in het algemeen en tevens aan de subtropische gebieden geschonken moet worden. Het isvoor deexport van intellect
gewenst meer bekendheid aan de Landbouwhogeschool in andere landen te
geven.
In vele landen, die een versnelde ontwikkeling doormaken, bestaat grote behoefte aan academisch gevormde personen. Er zal dus plaats zijn voor afgestudeerde Nederlanders, terwijl verwacht kan worden dat het op te richten internationale academische instituut bevorderen zal, dat ook Wageningen medewerkt aan hoger onderwijs voorjonge mensen uit dergelijke landen.
DORST, J. C , J. WIND, en J. K. GROENEWOLT. 26e Beschrijvende Rassenlijst
voorLandbouwgewassen.Metbijlagen. Leiter-Nypels, Maastricht, 1951,302blz.
De Nederlandse rassenüjst voor landbouwgewassen isnaar degewassen ingedeeldinhoofdstukken metbeschrijvingen van derasseneneentabellarisch overzicht. Deze tabellen maken het mogelijk de rassen onderling te vergelijken en
zich een oordeel te vormen over de gunstige en ongunstige eigenschappen der
rassen.Tevenszijn indezegidsbij derassenkeuzerassenstatistieken opgenomen,
zowel over het jaar 1950 in elk der 26 landbouwgebieden als over de periode
1931-1950 voor geheel Nederland, zulks om de verschuivingen in het rassensortiment aan te geven.
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FERWERDA, F. P. Vruchtval bij Robusta-koffie en zijn samenhang met bestnivingenbevruchting. Vakblad voorBiologen 31(1951) : 123-130.
Dit artikelgeeft eenoverzicht van deonderzoekingen, welkezijn verricht over
debloei,vruchtzettingenvoortijdige vruchtafstoting bij Robusta-koffie (Coffea
canephora PIERRE var. robusta LINDEN). Gedurende de 9 à 11 maanden, welke
liggen tussen bloei en rijping der vruchten, gaat het grootste deel van de bloemknoppen of de daaruit ontstane jonge vruchten teloor. Van de 10-50000 bloemen, welke een volwassen Robusta heester voortbrengt, worden 70-90% afgestoten. Dit is het gevolgvan zelfbestuiving, incompatibel stuifmeel in het algemeen, geen bestuiving of van defecte embryozakken. Nauw daarmede samenhangend is het verschijnsel van de eenzijdige zaadabortus. Een normale koffievrucht bevat twee boonvormige zaden, bij abortus van een der zaden ontstaat
een „rondboon". Deeenzijdige zaad-abortus bij Robusta-koffie isin hoofdzaak
een symptoom van bevruchting door incompatibel stuifmeel. Door het planten
van doelmatig gekozen klonenmengsels kan men dekansen op kruisbevruchting
optimaal maken, waardoor, mits de weersgesteldheid tijdens de bloei gunstigis,
de vruchtafstoting en de rondboonvorming tot zo klein mogelijk proporties
worden teruggebracht.
FERWERDA, F. P. De vormenrijkdom bij maïs, in het bijzonder met betrekking
totvormenkleureninwendigestructurenvandekorrel.De Zaadwereld 15(1951)
261-271, 4 afb.
Alle gecultiveerde maïsrassen behoren tot de soort Zea Mays. Binnen deze
soorttreedt eengrotevormenrijkdom op.Sehr,behandelt deindelingnaar vorm
en inwendige structuren van de korrel, de onderscheiding naar de chemische
samenstelling van het endosperm en naar de kleur van de korrel. Vooral bij de
siermaïsvormen vindt meneenwarestaalkaart vankleuren. Dekleur,welkemen
waarneemt, berust op het samenspel van in verschillende lagen zetelende kleurstoffen. Al deze basiskleuren erven in de regel als eenvoudige kenmerken over.
Van de overerving der verschillende eigenschappen is bij de maïs meer bekend
dan van welke andere plant ook.
FERWERDA, F.P. OvermaïshybridenenhuntoekomstinNederland.De Nieuwe
Veldbode 17(1951): 354-355.
Sehr, behandelt het heterosisverschijnsel, dat nergens zo sprekend is als bij
kruising vaninteeltmateriaal. Bijmaïsheeft men daarvan profijt getrokken door
het kweken van hybriden. Het enkelvoudige hybridezaad is kostbaar, zodat dit
niet in de handel komt, doch gebruikt wordt voor de voortbrenging van dubbele hybriden.
Hybride-maïs biedt ongetwijfeld perspectieven voor Nederland. Vijf kweekbedrijven inNederland leggenzichthans toe op deproductie van maïshybriden.
FERWERDA, F.P.Inteelt en heterosis bijrogge.Landbouwkundig Tijdschrift 63
(1951): 319-330, 3 afb.
Doel van het onderzoek was na te gaan welke verschillen er bestaan bij de
eisen, die de verschillende inteeltstammen aan de bestuiving stellen. Zij werden
blootgesteld aan spontane kruisbestuiving in een omgeving, waarin de omstandigheden hiervoor gunstig waren.
In de nakomelingschappen kon een indeling gemaakt worden in kleine planten, door zelfbestuiving ontstaan en forse, die ongetwijfeld ontstaan zijn door
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kruisbestuiving. Het percentage van deze laatste is een maatstaf voor het optreden van kruisbestuiving. Vastgesteld werd, dat het voorkomen van een hoog
percentage kruisbestuiving niet berust op een voorkeur voor het vreemde stuifmeel, doch het gevolg is van eigenaardigheden van de bloemkafjes. Openen de
bloemen zich, dan kan het vreemde stuifmeel binnentreden, blijven zij min of
meer gesloten, dan treedt een kleiner of groter percentage zelfbestuiving op.
Het op groteschaalproduceren vanF I'sisalleenmogelijk, indiende moederplanten open bloeien of wanneer over mannelijk steriele vormen beschikt kan
worden.
HAAN, H. DE. Instituut voorVeredeling vanLandbouwgewassen. Wageningen,
1951, 10blz.
Overzichtvan hetwerkprogramma 1951 vanhet I.v.P.,metvermeldingvan de
bijzondere proefvelden. Tevens bevat deze brochure gegevens over de tentoonstelling veredelingsonderzoek, welke telkenjare in de zomermaanden door de
wetenschappelijke medewerkers van het I.v.P. en de S.V.P. gezamenlijk wordt
ingericht ter oriëntatievan develebezoekers uit binnen-en buitenland.

HAAN, H. DE. GerstveredelinginDuitsland.NaCoBrouw Jaarboekje 15(1951):
50-54.
In het begin van deze eeuw werden de gersten Chevalier en Hanna gebruikt
als grondstof voor de Duitse bierbrouwerijen. Door lijnselectie werden gekweektHadostreng(1907),DanubiaenBavaria. Beidelaatste door Dr ACKERMANN, die er in slaagde uit beider kruising de Isaria zomergerst te kweken, die
als brouwgerst grote verbreiding kreeg.In 1940besloeg zij dehelft der in Duitsland met zomergerst bebouwde oppervlakte. In 1939kwam HEINE'S Haisa in de
handel, welkeeen grote concurrent werd voor de Isaria.
Dank zij de samenwerking met Dr HONECKER van het Veredelingsstation te
Weihenstephan met de Duitse kwekers, kwamen nieuwe rassen tot stand met
resistentietegenmeeldauwenroest.Ofschoon deverbouwvangerstinde oorlog
practisch stillag,werden in dietijd op het gebiedder gerstveredeling belangrijke
vorderingen gemaakt.
HAAN, H. DE. Detarweveredeling inItalië. Cocobro-Jaarboekje 1(1951): 94103.
De tarweveredeling in Italië dateert uit het jaar 1900, toen STRAMPELLI zijn
eerste kruising maakte. Het kwekerswerk wordt in hoofdzaak verricht door de
proefstations te Bologna en Rieti. De nieuwe tarwerassen verdrongen de oude
landrassen.
Terwijl STRAMPELLI in Rieti van het begin af aan grote waarde hechtte aan
kruisingen, paste TODARO in Bologna vooral lijnselectie toe op landrassen. Uit
de stamboom van STRAMPELLI'S tarwerassen blijkt duidelijk, dat hijtrachtte de
opbrengst en de kwaliteit van de Europese tarwerassen (o.a. deWilhelmina tarwe) te combineren met de vroegheid, stevigheid en roestresistentie van rassen
uit het Verre Oosten. Een aantal Italiaanse tarwerassen kreeg verbreiding in
Argentinië, Frankrijk, Spanje en Griekenland.
HAAN, H. DE.Deplantenveredelinginhetjaar1950.(Eenhalveeeuwna deherontdekking van de Wetten van MENDEL). Jaarboek vande Algemene Bond van
Oud-leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs, 1951, p.
31-40.
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Niet alleen is het aantal kwekers sedert 1900toegenomen (de aardappelkwekers van 3tot 200),ook de kweekbedrijven zijn omvangrijker geworden. Landrassen en rechtstreeks daaruit verkregen vormen werden grotendeels verdrongen door uit kruisingspopulaties gekweekte rassen. In de laatstejaren vond de
methode ingang de jonge kruisingspopulaties in de richting van resistentie te
vernauwen door kunstmatige behandeling (besmetting, vriesproef, enz.).Op het
gebied van ziekteresistentie zijn opvallende resultaten bereikt. Soort kruisingen
zijn aangevat. Door colchicinebehandeling werden nieuwe soorten verkregen
en steriele soortbastaarden vruchtbaar gemaakt.
Terugziend op delaatste halve eeuw,voelenwebehoefte MENDELteeren, omdat hij detoenmaals ondoorzichtige erfelijkheidsleer op genialewijze hanteerde.
HAAN, H. DE. Der Einflusz des Mendelismus auf die Pflanzenziichtung in den
Niederlanden(1900-1950). Zeitschrift für Pflanzenziichtung 29(1951) ; 276-281.
Sehr, vestigt er de aandacht op,dat in demoderne literatuur onvoldoende tot
uiting komt, dat reeds vóór de herontdekking der Wetten van MENDEL stamselectiedoordeNederlandsekwekerswerdtoegepast.J.H. MANSHOLT, L. BROEKEMA, H. KUHN en de aardappelkwekers G. VEENHUIZEN, K. R. VELTHUIS en
K. L. DE VRIES gingen uit van afzonderlijke planten en pasten dus stamselectie
toe. Dit geschiedde intuitief; de grondslag van hun werk werd eerst ingezien
toen, dank zij het Mendelisme, een inzicht werd verkregen. Vroeger dacht men
bij het kruisen aan mengen en delen, totdat MENDEL'S verklaring van desplitsingsverschijnselen een tipje van de sluier oplichtte. De veredeling kan niet beschouwd worden als toegepaste genetica; ook van andere hulpwetenschappen
maakt zij gebruik.

HAAN, H. DE.Veredelingvangranen.In „Grassen en Granen", onder redactie
van J. L. VAN SOEST.Zwolle, 1951,p.85-88,94-97,1 afb.
Sehr, behandelt de veredelingsmethoden en stelt daarbij de massaselectie en
de stamselectie tegenover elkaar. De aandacht wordt gevestigd op de betekenis
van het kruisingswerk en de verschuiving, die in een kruisingspopulatie in opeenvolgende generaties verwacht kan worden. In het bijzonder wordt ingegaan
op de veredeling van granen.
HAAN,H.DE. Aardappelkwekersdagen.DePootaardappelhandel4(1951):283.
Oe Nederlandse Kwekersbond heeft bij het organiseren van kwekersdagen
zij,*«.dt gezocht in specialisatie. Zo v' _r, en sedert 1940in verschillende centra van Nederland 15 aardappelkwekersdagen gehouden, die-'grote belangstellingtrokken. Steedsiser naar gestreefd een kweker, eenonderzoeker en iemand
uit de practijk (b.v. keuringswezen) als spreker op de agenda te plaatsen.
HAAN, H. DE. De „Prof. Broekema-hoeve".Mededelingen vande Nederlandse
AlgemeneKeuringsdienstvoorLandbouwzadenenAardappelpootgoed8(1951):30.
Op 7 Juli 1951 opende Minister MANSHOLT de nieuwe proefboerderij annex
Aardappelkweekbedrijf in de N.O.Polder, behorende tot de te Wageningen gevestigde Stichtingvoor Plantenveredeling. Bij deze gelegenheid werd bekend gemaakt, dat aan de proefboerderij de naam „Prof. Broekema-hoeve" is gegeven.
Wageningen heeft thans een verlengstuk in de N.O. Polder, waar het proefterrein aan hoge eisenvoldoet. De N.O.Polder heeft binnen zijn dijken een proefbedrijf gekregen, dat door de doelstelling enigisin Nederland.
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HAAN, H. DE.Wageningen-Netherlands. CentreofAgricultural Science.Wageningen, 1951,84biz., 31 afb.
De vestiging van zovele laboratoria in één stad maakt het gewenst ter oriëntatie van de buitenlandse bezoekers een jaarlijks bijgewerkte gids in vreemde
taaluittegeven.Niet alleendeadressen derinstellingen, dochook het werkprogramma en de wetenschappelijke staf van elk instituut zijn vermeld. Er werd
naar gestreefd voor elke onderzoeker te vermelden op welk speciaal gebied zijn
wetenschappelijke activiteit ligt.
Deze 6e druk kwam wederom tot stand in samenwerking met L. A. VAN
MELLE. Velefoto's der gebouwen zijn ter illustratie opgenomen.
HAAN, H. DE.Enigegegevensoverhetaantaldersedert 1918/19ingeschrevenen
aan de Landbouwhogeschool, dat de studie heeft voltooid of afgebroken. Landbouwkundig Tijdschrift 62(1950); 1014-1015.
In deeerste 20jaren van de Landbouwhogeschool werd de studie afgebroken
door ongeveer 27% der studenten; thans ligt het percentage ietsboven de35%.
Dit vrij grote percentage der studenten heeft een andere weg gekozen voor het
vinden van een werkkring in of buiten de landbouw.
In de ruim dertigjaren werden 3736 studenten voor de eerste keer ingeschreven. Aan het einde van het studiejaar 1949-50 bedroeg het totale aantal afgestudeerden 1562,terwijl teverwachten is,dat van de 895op dat tijdstip nog studerenden ongeveer 600het ingenieursdiploma zullen behalen.
KLOEN, D. Jarowisatievanstoppelknollenzaad. De Zaadwereld 15(1951):2-4.

Het verdient aanbeveling de zaadteelt van stoppelknollen, die in Nederland
tweejarig is, éénjarig te maken. Bij gebruik van gejarowiseerd zaad werden bij
alle onderzochte rassen goede resultaten verkregen.
KLOEN, D. Jarowisatie van bietenzaad. De Nieuwe Veldbode 17 (1951): 532,
578-579.
Aan dezaadteelt van suiker- envoederbieten zijn verschillende bezwaren verbonden, die het beste kunnen worden opgelost door de teelt éénjarig te maken.
Getracht is dit doorjarowisatie van het zaad te bereiken. Er zijn duidelijke rasverschillen in schieterpercentage. Verschillende moeilijkheden zijn echter nog
niet overwonnen.
...-'

."j

KLOEN, D. Voederbieten. Inzicht 5(1951):22-27.

Hetisvangrotebetekenis,dat deteeltvanvoederbieten wordt uitgebreid, omdat zeeengrotehoeveelheid voer voortbrengen. Na eenkorte besprekingvan de
teelt en devoederwaarde behandelt sehr, derassen uitvoerig.
KLOEN, D. Jarowisatie van enkele landbouwgewassen. Jaarboek van de Algemene Bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs,1951,p.41-67.
De erfelijke samenstelling van de plant bepaalt de grenzen, waarbinnen het
groeirythme verloopt. Het blijkt, dat de temperatuur en de daglengte groteinvloed uitoefenen op het groeirythme. De kennis van het groeirythme maakt het
mogelijk de zaadteelt van verschillende gewassen te versnellen door gebruik te
maken van gejarowiseerd zaad. Het jarowiseren van stoppelknollenzaad kan
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worden aanbevolen, terwijl gejarowiseerd koolzaad teleurstellende resultaten
oplevert. Bij bieten bewegen de schieterpercentages zich in stijgende lijn, maar
jarowisatie kanhier nogniet op grote schaalworden uitgevoerd.
KLOEN, D. De groei van de aardappelplant. I-VL De Pootaardappelhandel 4
(1951):288-289, 310-311,331,345, 372-373, 383.
Na een korte inleiding over de groei van de knollen, wordt aangegeven door
welke oorzaken de knolopbrengsten verschillen. Voor de vegetatieve groei zijn
temperaturen van 20-25° gunstig, terwijl voor de knolontwikkeling temperaturen van 16-19°gewenst zijn. De temperatuur inNederland isgunstigvoor het
verkrijgen van hoge opbrengsten. De vroegerassen kunnen bij lange daglengten
goede opbrengsten geven, terwijl de late rassen de hoogste opbrengst geven bij
korte daglengten. Sehr,behandelt deinvloed van voedingszouten op degroei en
knolvorming. In het laatste artikel van deze seriewordt besproken hoe de aardappelen zichontwikkelen in Mitcherlich-potten, dieverschillende hoeveelheden
water bevatten.
LAMBERTS, H. Enting van gele voederlupine. Landbouwkundig Tijdschrift 63,
(1951): 187-188.
Enting van gele voederlupine met zuivere cultures van Rhizobium lupini kàn
opgronden,waardikwijlslupineisgeteeld, opbrengstverhoging teweegbrengen.
Gebleken is echter, dat in een bepaalde proef vrijwel alle bacteriestammen in
vergelijking met de niet geënte controle lagere opbrengsten leverden. Bij potproeveninsterielrivierzand wasvantevorenvastgesteld,dat debetrokken stammen welgoede knolletjes vormden.
De noodzakelijkheid, dat de bacteriestammen, welke in entstof worden gebruikt, ook in de gewone bouwgrond dienen te worden getoetst is hiermee bewezen.
LAMBERTS,H.LupinenveredelingI-IV.De Zaadwereld 15(1951): 45-48,1afb.;
70-73; 165-168, 1 afb.;200-202.
Schrijver behandelt deoorsprong vandelupinen,inhet bijzonder van dealcaloidvrije lupinen. Hij vestigt er de aandacht op, dat de zaadteelt van de voederlupine door teeltafbakening gescheiden dient te worden van die der bittere lupine. Tevens is het gewenst te streven naar rassen, die eenzelfde erffactor voor
alcaloidvrijheid bezitten. De erffactor „dulcis" van stam 8van VON SENGBUSCH
komt hiervoor het meest in aanmerking. Menging van stammen met verschillendeerffactoren voor dealcaloidvrijheid iszeer ongewenst.
De serie artikelen wordt vervolgd.
LAMBERTS, H. Resistentie tegen aantasting door Fusarium oxysporum in gele
lupine.Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951): 458-459.
In 1950werden lijnen uit verschillende herkomsten en landrassen van de gele
lupine onderzocht op resistentie tegen door Fusarium oxysporum veroorzaakte
verwelkingsziekte. Het materiaal was afkomstig van in 1949 afzonderlijk geoogste planten; van elke lijn kwamen op een sterk besmet proefterrein 15planten voor.
Van eenPortugesewildeherkomst bleken 5stammenvolledige veldresistentie
te bezitten, terwijl 7stammen uit dezelfde herkomst gedeeltelijk resistent waren.
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Van het overige materiaal gingen alle planten door de schimmelaantasting te
gronde.Uitderesultaten kan geconcludeerd worden, dat erfelijk bepaalde resistentieindePortugeseherkomst aanwezigis.Het onderzoek naar de erfelijkheid
wordt voortgezet.
THIJN, G. A.Aardappelveredeling indeN.O.P.DeNieuwe Veldbode17(1951):
302-303.
De stichting voor Plantenveredeling isin 1950met de aardappelveredeling in
de N.O. Polder gestart. Het gelukte eind Mei 37.000 zaailingen (opgekweekt in
de nieuwe kassen) op het veld te krijgen. Een groot gedeelte was reeds geschift
op vatbaarheid voor Phytophthora, terwijl ongeveer 15.000 zaailingen aan de
kwekers geleverd werden. In de zomermaanden werden bovendien 48.000 zaailingen in de kassen in potten opgekweekt tot „zomerkloontjes".
Getracht zal worden nieuwe wegen aan te geven en waardevol materiaal ter
beschikking van de kwekers te stellen.
THIJN, G. A. Onvatbaarheid voor Phytophthora. Mededelingen Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed 7 (1950'51): 89.
Alleen wanneer één der ouders of beide ouders onvatbaar zijn, kan men in de
kruisingszaaisels voor Phytophthora onvatbare planten verwachten. Onze rassenlijStrassenzijnallevatbaar; door onderlingekruisingzalnooit onvatbaarheid
verkregen kunnen worden. Het onvatbare materiaal van de S.V.P. heeft demis•ram-bloedin zich.
TOXOPEUS, H. J. Over de mogelijkheid voor de aardappelkwekers deel te nemen aande selectievanvoor Phytophthora infestans onvatbare aardappelrassen.
Mededelingen vandeNederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden
en Aardappelpootgoed7 (1950-51): 54-56.
In de kruisingszaaisels van aardappelrassen gekruist met Phytophthora-resistente géniteurs kan men 25-60 % vatbare planten verwachten. De overgrote
meerderheid der kwekers is niet in de gelegenheid de bespuiting met een suspensie van zwermsporen op zodanige wijze uit tevoeren en daarna de bespoten
plantenzóte verzorgen, dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Sehr, vraagt
zich af, of het mogelijk is de tweedejaarszaailingen te laten toetsen op vatbaarheid (op soortgelijke wijze als dit voor wratziekte gedaan wordt). Een andere
wegzou zijn door deeen of andere instantie zaaisels te laten leveren, die bespoten zijn, waarin dus devatbare planten nietmeer voorkomen.
In het eerste gevalzou het onderzoek een questie zijn van organisatie van de
onderzoekinstantie envan goedeverzorging van debladzendingen door dekweker. Het leveren van bespoten zaaisels zal stranden op de verzending, doch indienerregionaal gelegenheidzouzijn dezaaiselsop tekweken en te behandelen,
zullen de moeilijkheden van het vervoer kleiner zijn. In plaats van kiemplanten
zou men „zomercloontjes" aan dekwekerskunnen leveren, dieinhet warenhuis
vrij van luis gehouden zijn. In dat geval zou de kweker van elke zaaiüng 2 à 3
knollen ontvangen.
TOXOPEUS, H. J. Voorschrift voor de behandeling van aardappelzaaisels met
Phytophthora infestans. Mededelingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voorLandbouwzaden enAardappelpootgoed! (1950-'51): 92d, 1afb.
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In dezekorte handleiding voor deaardappelkwekers wordt er deaandacht op
gevestigd, dat enkele voor de kweker lastige manipulaties kunnen vervallen en
dat geen microscoop nodig is. Het infectiemateriaal voor de behandeling met
Phytophthora kan van de S.V.P. betrokken worden.
WIERSEMA, H. T. Groeistoffen enplantenveredeling naaraanleiding vaneenonderzoek bij aardappels. Notulen 28e Vergadering vande Studiekring voorPlantenveredeling, 1950:338-341; Mededelingen N.A.K. 7 (1950-'51): 47-48, 2 afb.
Eenmededelingvan JAC. V.D. BERGHteSteenbergen wasaanleidingeen nader
onderzoek in te stellen naar deinvloed van bespuiting met 2-4 D op de besvormingbij het aardappelras Bintje.
Naar schatting zijn van de 200 à 300eicellen van een Bintje bloem slechts enkele fertiel. Na bestuiving worden onvoldoende eicellen bevrucht en als gevolg
daarvan wordt er onvoldoende groeistof geproduceerd. De bloemen vallen dan
af, terwijl in het geval dat zich kleine besjes ontwikkelen, deze ook vroegtijdig
afvallen. Bespuiting met 0,2 % Regulex 2-4 D 2 à 3 dagen na het kruisen gaf
verrassenderesultaten. Bijna allebloemenvormden bessen.Het aantalzaden per
beswasgering, zodat het nodig is vele bloemen te behandelen om een voldoend
aantal kruisingszaden te verkrijgen. Hierdoor beschikt men thans over een
nieuwemethode om de Bintje te kunnen gebruiken in het kruisingswerk.
WIERSEMA, H. T. Het kweken opziekteresistentie bijaardappelen in Amerika.
Mededelingen vandeNederlandse Algemene Keuringsdienst voorLandbouwzaden
enAardappelpootgoed7(1950-'51) :72-73.
Schrijver, die van Juli 1949-Febr. 1950een studiereis naar de Verenigde StatenenCanada maakte,geeft een overzicht van zijn reisindrukken op het gebied
der aardappelveredeling. In Amerika besteedt men niet zoveelzorgaan het winnen van gezond pootgoed alsin Nederland. Daardoor is het te verklaren, dat er
des temeer behoefte ontstond aan ziekteresistente rassen.
De directe aanleiding voor het Nationale Veredelingsprogramma was de vatbaarheid der aardappelrassen voor netnecrose, een knolgebrek als gevolg van
primair bladrol. Aan het kweken op resistentie tegen bladrol, Y-virus, A en Xvirus, schurft en Phytophthora wordt veel aandacht geschonken. Door de grote
nadruk op de resistentie te leggen, zijn de kwaliteitseigenschappen in het gedrang gekomen.
De aardappelveredeüng in Amerika is vrijwel uitsluitend in handen van de
instituten.

WIT, F. Detoetsingvanvorstresistentie vangrassenenklaversinhetlaboratorium.Notulen Studiekring voorPlantenveredeling,Wageningen, 1951,p.392-397.
In het begin beschikte spreker niet over eengrote koelcel,zodat deindeherfst
op het vrije veld of in de koude bak uitgezaaide rassen in de winter voorzichtig
uitgegraven werden en, in bundeltjes van 25-40 plantjes bijeengevoegd, onderzochtindevriescel.Nadat eenwarme kas beschikbaar kwam, werden de behandeldeplanten invochtige turfmolm geplaatst en na 1à 2weken beoordeeld.
In de tabellen geeft spr. een overzicht van de resultaten. De correlatie tussen
kouderesistentie en winterhardheid opent perspectieven om de vriescel te gebruiken voor het vernauwen van populaties, daar het zeer goed mogelijk bleek
de minst beschadigde planten aan te houden.
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WIT, F.Veredelingvangrassen.In:„Grassen en Granen", onder redactie van
J. L. VAN SOEST.Zwolle, 1951,p. 88-93.
Sehr, geeft de hoofdlijnen van de grassenveredeling aan. Voor verschillende
gebruikswijzen worden verschillende typen gekweekt. De uitblinkende individuele planten worden vegetatief vermeerderd tot klonen, waardoor een meer betrouwbarebeoordelingvanhetphaenotype mogelijk wordt. Voor de generatieve
toetsing van de klonen wordt de massale proefkruising aanbevolen. De geselecteerde klonen worden vegetatief in stand gehouden en vormen de permanente
basisvan het ras.

LABORATORIUM VOOR TROPISCHE LANBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. Dr Ir C. COOLHAAS
COOLHAAS, C. Verslag van een studiereis naar de Verenigde Staten vanBrazilië, Suriname enTrinidad. Gestencild (twee exemplaren geïllustreerd).
Geeft een overzicht van degemaakte studiereisinJulienAugustus 1950.Ten
aanzien van Braziliëwordtinhoofdzaak beschrevenhet onderzoekingswerk aan
het landbouwproefstation te Campinas in de staat SaoPaulo, het koffiecultuurgebiedin destaat Parana, decacaozônein de staat Bahia, het cacaoproefstation
te Urucuca en het Institute agronomico do Norte in de staat Para.
Ten aanzien van Suriname worden de landbouwontwikkelingsplannen beschreven, alsook het werk van het landbouwproefstation te Paramaribo en van
de proefpolder in Nickerie.
Ten aanzien vanTrinidad worden het werkvanhet Imperial Institutefor Tropical Agriculture en het landbouwkundig werk van het Departement van Landbouw beschreven.
COOLHAAS, C. De cultuur van enige meerjarige gewassen in Suriname en het
daaraanteverrichtenonderzoek.(Voordracht gehouden opdeWest-Indische dag
op 8Maart 1951).Landbouwkundig Tijdschrift63(1951):284-292.
Overzicht van de voornaamste problemen, waarvoor de landbouw zich in
Surinameziet gesteld en de kansen voor decultuur van koffie, cacao, suikerriet,
citrus, klapper en oliepalm.
COOLHAAS, C. Indrukkenbetreffende de cacaocultuur in Brazilië, Suriname en
opTrinidad. De Bergcultures, 20 (1951): 255-259.
Vergelijkende studievan decacaocultuur in deze gebieden.
COOLHAAS, C. Nederlandse landbouwkundigen en de internationale technische
hulp aan minder ontwikkelde landen. Landbouwkundig Tijdschrift 63 (1951):
334-336.
Een uiteenzetting van de wijze waarop de technische hulpverlening aan minder ontwikkelde landen in Nederland is georganiseerd en de wijze waarop de
voordrachten voor gevraagde landbouwkundigen worden opgesteld en aan de
F.A.O. worden doorgegeven.
BOLHUIS, G. G. Plantmateriaal en plantmethoden van Cassave. Landbouw 23
(1951): 97-107.
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Een samenvatting wordt gegeven van in de literatuur verspreide gegevens.
Een gedeelte van deze literatuur is reeds zeer moeilijk of praktisch niet meer te
consulteren. Tevens worden vermeld de uitkomsten van enkele te Bogor genomen proeven over hetbewaren van stekmateriaalvan cassave,waaruit bleek dat
deverliespercentages gedurende bewaring bij verschillende clonen zeer verschillendzijn. Hetmaakteverdergeenverschilofhetmateriaalnormaal ofopde kop
werd bewaard, wel werd bij op de kop bewaren meer uitloop geconstateerd dan
bij normale bewaring.
Uit het verkregen cijfermateriaal werd de indruk verkregen, dat het in de
maanden December enJanuari (dusinhet beginvan deWestmoesson) gesneden
materiaal beter houdbaar is dan dat gesneden in Februari of Maart.
BOLHUIS, G. G. Natuurlijke bastaardering bijdeaardnoot (Aracbishypogaea).
Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951):447-455.
Hoewel de aardnoot in het algemeen eenzelfbestuiver is,werd uit verschillende proeven te Bogor duideüjk dat onder bepaalde omstandigheden, waarbij de
variëteitskeuze een grote rol speelt, natuurlijke bastaardering tot 6% kan voorkomen. De selectionist zal met dit verschijnsel dus rekening moeten houden.
De door HEIDE in 1925 geponeerde theorie, dat de natuurlijke bastaardering
bij de aardnoot in deWestmoesson groot en in de Oostmoesson te verwaarlozen zou zijn, bleek volkomen onjuist; de gevonden uitkomsten wijzen geheel op
het tegendeel.
Daar bekend is, dat onder tropische omstandigheden de bestuiving van de
stempel reeds 's morgens tussen 2 en 4 uur plaats vindt en de bloemen pas na
zonsopgang opengaan en daarmede toegankelijk worden voor insectenbezoek,
moet de natuurlijke bastaardering worden toegeschreven of aan certatie, öf aan
afscheiding van een voor de eigen stuifmeelbuizen meer of minder remmende
stof door devreemde stuifmeel buizen of eencombinatie van beide.Het lijkt het
meest waarschijnlijk, dat de gevonden lage percentages natuurlijke bastaardering in de Westmoesson moet worden toegeschreven aan het laat openen der
bloemen, waardoor de voorsprong der eigen stuifmeelbuizen reeds zo groot is
geworden dat dezenietmeer isinte halen.
BOLHUIS, G. G. Verslag reis naar Zuid Frankrijk 9-20 Mei 1951. Gestencild
verslag van het Lab. v. Tropische Landbouwplantenteelt.
Verslag van een reis voor het verkrijgen van meer praktijkadressen voor studenten en het zoeken van een geschikte plaats voor het aanleggen van proefaanplantingen met tropische en sub-tropische gewassen. Tevens werd een korte
studiegemaakt vanderijstcultuur inde Rhône-delta en de daarbij ondervonden
moeilijkheden.

LABORATORIUM VOOR TUINBOUWPLANTENTEELT
Beheerder:Prof. Dr Ir S.J. WELLENSIEK
WELLENSIEK, S. J. Eenzaadteeltproef bijCyclamen. Meded. Dir. Tuinbouw 14
(1951): 15-19.(Publicatie no 94van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).
Nagegaan is of het kunstmatig verzamelen van stuifmeel met behulp van de
kunstbij tot waardevolle resultaten leidt. Vergeleken werden: de gewone prac-
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tijkmethode waarbij opde duimnagel stuifmeel wordt verzameld om hiermede
vervolgens te bestuiven, bestuiven met uit de kunstbij verkregen stuifmeel, alleen trillen van de bloemen met behulp van de kunstbij. De resultaten, welke
wiskundig werden verwerkt, wezen uit, dat de tijd, welke benodigd is voor de
productie van 1000zaden, gelijk isvoor depractijkmethode envoor de kunstbijmethode. De laatste werkwijze levert echter per vrucht gemiddeld meer zaden
en daardoor, bij gelijkblijvend aantal vruchten per plant, meer zaden per plant.
Zodoende wordt eenvermindering van het aantal zaadplanten met 12% mogelijk voor de productie van een even grote hoeveelheid zaad volgens de practijkmethode. Het groter aantal zaden per vrucht is een gevolg van de grotere hoeveelheid stuifmeel.
WELLENSIEK, S. J. De bloeifactoren van Campanula medium. Vakblad Bloemisterij 6(1951): 139.
In deze voorlopige publicatie worden resultaten van proefnemingen vermeld,
welkeeropwijzen, dat de korte-dag-werking niet plaats heeft bij lage temperatuur. Opzichzelfkan echterlagetemperatuur weltotbloemvormingleiden,doch
de duur van eenbehandeling bij 5°Cmoet dan langer zijn dan deminimale duur
van een korte-dag-behandeling. Reeds tijdens verblijf van proefplanten bij lage
temperatuur kunnen bloemknoppen wordengevormd,hetgeennooitplaats heeft
bij korte dag en hoge temperatuur. Na korte-dag-behandeling bij hoge temperatuur gaan de planten slechts in lange dag bloeien.
WELLENSIEK, S.J. Seizoenen.De Tuinbouw6(1951): 123-124.
In deze beschouwing wordt er op gewezen, dat tengevolge van het onderzoek
de practische tuinbouw meer en meer onafhankelijk wordt van de seizoenen. Er
wordt betwijfeld of een dergelijke ontwikkeling in extreme vorm wenselijk is,
doch tevenswordt aangegeven, dat eendergelijke ontwikkelingniettestuitenis.
De bedoeling van het artikel is speciaal het bestaan van het probleem der seizoenen als zodanig te signaleren.
WELLENSIEK, S. J. Horticulture and Horticultural Research in Holland. ScientificHorticulture 10(1951):16-29.
Dit iseenvoordracht, welkeop 20Mei 1948voor de Universiteit van Londen
werd gehouden en welke eerst thans in druk is verschenen. Na een betrekkelijk
beknopte weergavevan degeschiedenisvan detuinbouw in Nederland envan de
rol, welke door het onderzoek is gespeeld, worden verschillende gevallen van
recent tuinbouwkundig onderzoek in Nederland behandeld. Deze zijn: het enten van komkommers ter bestrijding van deFusarium-ziekte, veredelingsmethodenbij spruitkool,vernalisatievan kroten, selectie-methoden bij asperges, bloeionderzoek bijhyacinthen, deteeltvanaardbeien gedurende het gehelejaar. Het
artikel bevat verschillende foto's, welke fraai gereproduceerd zijn.
WELLENSIEK, S. J. De erfelijkheid van bloemkleuren bijde erwt. Verslag Kon.
Ned. Akad. Wetensch. 60(1951):73.
Ditiseenverslag van een voordracht, waarin de nieuwste resultaten omtrent
de erfelijkheid van bloemkleuren bij de erwt zijn behandeld. Gedetailleerde gegevenszullen in het tijdschrift „Genetica" verschijnen.
WELLENSIEK, S.J., WATERSCHOOT, H. F.en DOORENBOS,J. Enkele gevallenvan
photoperiodiek verschillendreagerende gewassen.Hand.32eNed. Natuur- enGeneesk. Congres, 1951,p. 88-91.
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Dit isdesamenvatting van eenlezing.NaeeninleidingvanWELLENSIEK, waarin gewezenwordt op het belangvoor detuinbouw van dâglengte en lage temperatuur als bloei-inducerende factoren, worden de verschijnselen besproken,
welke optreden bij een lange-dag-behandeling van Anthémis tinctoria var. kelwayi (WATERSCHOOT),bij een korte-dag-behandeling van Chrysanthemum morifolium „Blanche de Poitevine" (DOORENBOS) en bij een korte-dag- en koudebehandeling van Campanula medium (WELLENSIEK).
DOORENBOS, J. Nederlandsetijdschriften optuinbouwgebied.Meded. Dir. Tuinbouw 14(1951): 372-395). (Publicatie no 96 van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.)
In deze publicatie wordt een opsomming gegeven van de Nederlandse tijdschriften op tuinbouwgebied, welke in de loop der tijden zijn verschenen. Behalve de titel worden de periodiciteit der verschijning en de redactie vermeld,
mitsgaders deverschenenjaargangen en hunjaartallen. Delijst omvat 139 nummers.
DOORENBOS, J. en BOER, MARIA De herkomst van het Nederlandse handelssortiment van Cyclamen persicum. Meded. Dir. Tuinbouw 14 (1951): 8—14.(Publicatie no 93 van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.)
Door eenuitgebreid literatuuronderzoek - waarbij alsbron de bovengenoemde lijst van publicaties werd gebruikt - werd de herkomst van de Nederlandse
rassenvan Cyclamenpersicum nagegaan. Demeesteder rassen bleken uit Duitsland afkomstig te zijn. In Aalsmeer werden gewonnen: Rose van Aalsmeer,
Carmin Salmoneum, Baardse's Wonder, misschien Salmoneum Oculatum,
voorts Vuurbaak en Cyclamen Purper. De herkomst van de diploide Sylphide,
welke nog steeds als mutatie uit Wit voortkomt, kon niet nauwkeurig worden
nagegaan.
GORTER, CHRe. J. The influence of 2.3.5-triiodobenzoic acid on the growing
points of tomatoes II. The initiation of ringfasciations. Proceedings Kon. Akad.
van Wetenschappen C 54 (1951): 181-190. (Publicatieno97 van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.)
Er wordt een beschrijving gegeven van de veranderingen, die het vegetatiepunt van tomaat ondergaat, wanneer de planten behandeld worden met 2.3.5trijoodbenzoëzuur. De stof kan zowel uitwendig als inwendig (opname door
wortels of bladeren) het vegetatiepunt bereiken.
De stof remt de groeivan de plant. Het vegetatiepunt vertoont structuurveranderingen, waarvan de vorming van ringfasciaties de merkwaardigste is. Het
groeipunt gaat overineen „groeiring".
Enige morfologische en anatomische bijzonderheden worden gegeven aan de
hand van foto's en tekeningen.
STIGTER, H. C. M. DE. Theinfluence ofstockfoliage inanincompatible cucurbitaceousgraft. Troc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. C54(1951):58-65.(Publicatie
no 95 van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.)
Ter voorkoming van Fusarium in de komkommer wordt sinds enkele jaren
als cultuurmaatregel het enten op de onvatbare onderstam Cucurbita ficifolia
toegepast. De meloen, waarbij deze handelwijze eveneens van belang zou zijn,
blijkt moeilijkheden op te leveren door het optreden van entingsincompatibili-
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teit, dieevenwel volgens WELLENSIEK kanworden voorkomen door eigen blad
aan de onderstam te laten zitten. In de onderhavige publicatie wordt getracht
iets naders te weten te komen omtrent de oorzaak der incpmpatibiliteit ende
functie vanheteigen blad aandeonderstam. Uiteenaantal entcombinaties tussen meloen, komkommer en C. ficifolia, al danniet metblad aanonder- en/of
tussenstam isgebleken, datgééntransportmoeilijkneden optreden, maar datbij
de enting vanmeloen op C.ficifoliadeonderstam eenstof nodig heeft, dieniet
geproduceerd wordt door de meloen. Is deze stof niet ofin onvoldoende mate
aanwezig, dansterft deonderstam af, enisdecombinatie dusincompatibel; de
functie vanheteigen onderstamblad bestaat uithetproduceren vandevooralsnog hypothetische specifieke stof.

FRUITTEELT
Docent: Prof.IrA.M. SPRENGER
SPRENGER, A. M.Jaarverslag vandewerkzaamheden verrichtinhetjaar1949
ophetCentrale bemestingsproefveld voordefruitteelt „DeLange Ossekampen".
Wageningen, 1951,78 p.
Het proefveld bestaat uit drie afdelingen. Een oude boomgaard, diein percelenwerdverdeeld,waaropdeinvloedwordtnagegaanvanverschillende grondbehandelingen, en waar een vergelijking plaats vindt tussen bemestingen met
meer enminder fosforzuurmest enmetmeer ofminder kalimest. Tevens wordt
nagegaan oferverschil bestaat indeontwikkeling derbomen natoepassingvan
verschillende bemestingsmethoden. Ook wordt hier nagegaan de invloed van
stalmest op deverspreiding der meststoffen.
Voortswordtineennieuw aangelegde boomgaard eenproef genomen metvijf
verschillende hoeveelheden stikstofmest.
Het hoofdproefveld bestaat uiteenafdeling, waar deinvloed wordt nagegaan
van zwart houden of mulchen vandegrond, gecombineerd meteen bemesting
met kunst- en/of stalmest.
Een tweede afdeling dient omderesultaten teonderzoeken vaneenvolledige
kunstmestbemesting; daarbij worden vergeleken deresultaten bij twee hoeveelheden fosforzuurmest, twee hoeveelheden kalimest, twee hoeveelheden kalk en
twee hoeveelheden stikstofmest. Alle proeven worden in vijfvoud genomen en
de uitkomsten worden wiskundig verwerkt.
De resultaten der proefnemingen over 1949 kunnen als volgt samengevat
worden:
1. derolvandekalk wasoverheersend enwelinongunstige zinbijdegrootste hoeveelheid;
2. de grootste kaligift toonde de gunstigste werking, vooral bij de laagste
kalkbemesting;
3. Destikstofbehoefte groeit bij stijgende opbrengst; bijlagere stikstofgift is
dekleuringdervruchten echter beter;
4. deresultaten derfosforzuurbemesting laten geen stellige conclusies toe;er
zijn echter aanwijzingen, datdelaagste gift tegeringwas.
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INSTITUUT VOOR BOSBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Afd. Busexploitatie enBoshuishoudkunde
Beheerder: Prof. DrIr J. F. KOOLS
KOOLS, J. F. Productievermeerdering in de bosbouw en minder hard werken.
Ned.BosbouwTijdschrift 23(1951): 107-112.
Bijanalyseringvan deproductiekosten vanhout uitonzecultuurbossen blijkt,
dat arbeidslonen hiervan eenbelangrijk deel,nl.ca25%, uitmaken. De overige
kosten kunnen tendele niet verlaagd worden, zoals berekenderenten; voor andereishetongewenst eroptebezuinigen, omdat ditdeproductieinnadeligezin
zou beïnvloeden. De uitgaven aan arbeidslonen daarentegen kunnen gedrukt
worden door vakopleiding vandebosarbeiders enrationalisatie van het busbedrijf. Schrijver geeft een beknopt overzicht vanhetgeen dienaangaande reedsin
het buitenland verricht is.Inonsland ligtditterreinnogvrijwelbraak,zodathet
tenzeerstegewenstiserhier ookaandacht aanteschenken. Schrijver isreeds op
bescheiden schaal begonnen meteen gratis cursusinonderhoud vantrekzagen.

Afd. Bosbedrijfsregeling, bosbedrijfseconomie, houtmeetkunde en houtteelt en
bosbescherming in de tropen
Beheerder: Prof. DrJ.H. BECKING
BECKING, J. H. De douglasbossen van de Pacific North West. Nederlands
BosbouwTijdschrift 23(1951): 35-50, 193-209; 19afb.
Na een overzicht van de economische betekenis der douglasbossen van de
„Pacific North West" wordt aandehand vandetopographie enhetklimaat de
floristische samenstelling van deproductiebossen in het douglasgebied besproken. Dedouglas bereikt zijn optimale ontwikkelingindedrogere valleien tussen
deCoast RangeenhetCascadengebergte enmaakt hier 80%vande opstand uit
met TsugaheterophyllaenThujaplicata alstrouwebegeleiders.DeAbies grandis,
A. amabilis enA.procera komen meer plaatselijk voor, terwijl Picea sitchensis
geheel tot de vochtigekustbossenvandePacific Coastisbeperkt. Meernaarhet
Zuiden komen nog de Chamaecyparis Lawsoniana en de Sequoia sempervirens
voor. Deloofhoutsoorten Alnusrubra,Acer macrophyllum enPopulus trichocarpa zijn slechts van ondergeschikte betekenis. Ook wordt de weelderige ondergroei dernatuurlijke douglasbossen beschreven.
Vervolgens wordt de verjonging der douglasbossen in Amerika besproken.
Leegkap overniette grote vlakten (10-15 ha) met natuurlijke verjonging is de
beste bedrijfsvorm. Omde3jaren kanopeengoed zaadjaar worden gerekend.
Eenuitkapsysteem isvoor dedouglas nietmogelijk, daar dezaailingen zichinde
schaduw niet kunnen ontwikkelen. Over hetalgemeen slaagt denatuurlijke verjonging uitstekend, mits zij niet door brand wordt vernield. Grote aandacht
wordt besteed aaneendoelmatige brandbescherming.
Verbrandeverjongingen moeten bijgebrekaanzaadbomen endoordedanoptredendesterkeverwilderingkunstmatigworden verjongd. Voor ditdoelzijn uitstekend geoutilleerdegrote centrale kwekerijen aangelegd. Vangrote betekenis
voor het slagen vandeaanplant iseengeëigende herkomst vanhetzaad gebleken. Ookvoor déNederlandse bosbouw isditeenzeer belangrijk punt. Aande
hand van de klimatologische gegevens zijn devoor Nederland meest geschikte
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herkomstgebieden uitgezocht envergeleken met deresultaten van vroegere herkomstproeven in Nederland. Om ook de mogelijke invloed van de grondkwaliteit te kunnen beoordelen zullenin Nederland nieuweherkomstproeven worden
aangezet van verschillende groeiplaatsboniteiten. Op enkele belangrijke bijzonderhedenvandeAmerikaansecultuurtechniek, diemogelijk voorNederland van
betekeniskunnenzijn,wordt gewezen.
Tenslotte wordt de verzorging van de douglasbossen in Amerika besproken.
Door demoeilijke afzetbaarheid van het dunsel begint men met de dunning betrekkelijk laat en is deze veel meer beperkt tot de zware stammen van de opstand.
BECKING, J. H. De instandhouding van de houtproductie in Suriname. Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951):438-466.
Het bezwaar van de exploitatie van de Surinaamse bossen, evenals voor alle
tropische bossen, is de grote verscheidenheid van houtsoorten, waarvan er
slechts enkele marktwaardig zijn. Tot nu toe is de exploitatie dezer bossen beperkt gebleven tot smalle stroken langs de bevaarbare rivieren, daar dit zonder
belangrijke investatiekosten aan wegen en kanalen mogelijk was. De recente
ontwikkeling van de houtindustrie in Paramaribo zal echter tot een spoedige
uitputting van dezegemakkelijk bereikbare houtvoorraden leiden.
Dezeomstandigheid maakt een overgangvan delintexploitatie tot een dieper
in het land dringende exploitatie onvermijdelijk. Een dergelijke exploitatie zal
economisch alleen mogelijk zijn voor de bossen met een voldoende voorraad
aan marktwaardig hout, daar alleen deze bossen de hoge investatiekosten zullen kunnen dragen.
De Surinaamse bosdienst meent, dat het de taak van het Gouvernement is
deze overgang in de exploitatiewijze voor te bereiden en te leiden en heeft daarvoor een groot plan ontworpen. Aan de hand van luchtfoto's zal het mogelijk
zijn het best samengestelde derde deelvan het exploiteerbare bosareaal te lokaliseren. Dit deelzal dan nader terrestrisch onderzocht moeten worden om daaruithetmeestwaardevolle deelvanca 500.000ha uittepellenmet minstens 50m 3
marktwaardig hout per ha. Bij een 80-jarige omloopstijd zaldezebosreserve een
duurzame productie kunnen leveren van 300.000 m 3 'sjaars, d.i. 3X de tegenwoordige productie. De hoofdontsluiting van dit uitgezochte bosgebied dient
door de bosdienst te worden ontworpen, waarop dan de particuliere exploitanten methun secundairewegenkunnen aansluiten.
Hetplanvoorzietverderindebehoefte aanbosonderzoek enaan vakopleiding
voorhetlagerebospersoneel.Hetdoelvanhetbosonderzoek ishetaantal marktwaardige houtsoorten uit te breiden, de exploitatie, de verwerking en de verduurzamingvan hethout teverbeteren entenslotteook desamenstelling van het
te verjongen bos. Bij het laatste zal ook aan de cultuur van geschikte waardevolle exoten alle aandacht dienen te worden besteed.

BECKING, J. H. Massatafels voor debepaling vandehoutmassa van opstanden
vande douglasden {Pseudotsuga taxifolia Britt.) in Nederland. Mededelingen van
de Landbouwhogeschool te Wageningen50(1950) (1): 1-16.
Bevat bovendien een toelichting van de wijze van samenstelling der tafels en
eengebruiksaanwijzing voor detoepassing dezertafels voor de massabepalingen
van opstanden in de praktijk.

20 a
VAN LAAR A. Duurzame productieverhoging indeNederlandsebosbouw. Tijdschrift derNederlandse Heidemaatschappij 61(1950) (12): 361-356.
Het streven naar productieverhoging in de Nederlandse bosbouw zal gepaard
moeten gaan met het zoeken naar middelen, welke de duurzaamheid van het
bosbedrijf waarborgen. In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan menging
vansnelgroeiende,economischwaardevolle houtsoorten inhetnatuurlijke houtsoortenpatroon. Daarnaast dient meer aandacht te worden geschonken aan de
bosverpleging.
Afd.HoutteeltenBosbescherming indegematigde luchtstreken
Beheerder:Prof. Dr G. HOUTZAGERS'
HOUTZAGERS, G. Plantmeerpopulieren.De Houthandel4

(1951)(2): 17-18.
Volgens recente gegevens bedraagt de gemiddeldejaarlijkse aanwas aan populieren in ons land circa 135.000m3, d.w.z. dat circa 20% van onzetotalejaarlijkse houtproductie (600-700.000m3) uit populierenhout bestaat. In de periode
1940-1945isgemiddeld ongeveer 188.000m3populierenhout geveld,eente groot
kwantum, zodat mogelijk in de eerstvolgende jaren de productie iets zal dalen.
De jaarlijkse hoeveelheden kunnen nog belangrijk worden opgevoerd, niet alleenomdat selectieenN.A.K.-controlebewerken,datpractischalleenproductieve en ziektevrije soorten worden geplant en een sortiment kan worden opgebouwd, dat aan verschillende groeiplaatsen is aangepast, maar vooral door gebruik van deze soort in ruim verband in en om de weilandper- celen. Proeven
in Duitsland hebben aangetoond, dat aldus een beter microklimaat wordt
geschapen, beschutting wordt gegeven aan het vee en het weiland geen schade
ondervindt.
HOUTZAGERS, G. Quelques conceptions nouvelles sur la sylviculture aux Pays
Bas. Bulletin de la Société Royale Forestièrede Belgique 58(1951) (5): 185-201.
Een algemeen overzicht over de bosbouwkundige toestanden in Nederland,
de oppervlakte bos (250.000 ha), het bebossingspercentage (7,6%), de verdeling van het bos over de voornaamste houtsoorten, dejaarlijkse houtproductie
(circa 650.000 m 3 ),het houtverbruik (5 millioen m 3 rondhout) en de eigendoms
verhoudingen, waarbij blijkt dat het grootste deel (75%) van het Nederlandse
bos privaatbezit is.Deze gegevens worden vergeleken met de overeenkomstige
Belgische verhoudingen. Daarna worden klimaat en geologische grondslag besproken; het overgrote deel van Nederland's bos is beperkt tot arme en droge
gronden. Een monocultuur van grove den, die doorgaans op deze grond is bedreven, heeft tot bodemdegradatie geleid. De vraag wordt gesteld wat de moderne bosbouw hier te lande doet en heeft gedaan om deze toestanden te verbeteren. De nieuwere methoden van bebossing streven naar het gemengde bos,
waarin de menging van verschillende houtsoorten de humusomzetting gunstig
kan beïnvloeden zonder daarbij de economische doelstelling uit het oog te verliezen.Het streven is dus gericht op een „bedrijfsdoeltype" dat is gebaseerd op
het „bos-of karaktertype". Weiniginlandse soorten zijn hiervoor geschikt, omdat zij economisch een te ongunstig resultaat geven. Als bodemeigen meng- en
verplegende soorten hebben zij echter grote waarde. In verband hiermede is
juist voor Nederland het exotenvraagstuk zeer belangrijk; erwordt hierop in dit
artikel dan ook uitvoerig ingegaan, en de verschillende factoren worden behan-
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deld die bij de keuze van exoten en van hun herkomstgebieden in acht moeten
worden genomen.
Verder worden behandeld de tegenwoordige inzichten inzake wijze van voorbereiding en grondbewerking, bemesting, waarbij vooral wordt gewezen op de
noodzakelijkheid van een groter gebruik van kalk, vooral kalkmergel, groepenmenging,selectie,kruisingswerk,zowelbinnen de soort alstussen de soorten onderling en op hetgeen alisbereikt en nogwordt nagestreefd. Tenslottewordtgewezen op de grote betekenis van de bosecologie en de noodzakelijkheid van
samenwerkingvan phytosocioloog en pedoloog.
(Voordracht, gehouden voor de Société Centrale Forestière de Belgique te
Brussel).
HOUTZAGERS, G. De invloed van de bosbouwkundige behandeling der bomen
opdekwaliteit vanhethout.De Houthandel 3(1950) (27):270-272.
Dehoutproducent dientrekeningtehouden met deeisen,diede houtindustrie
aan hetproduct stelt. Dit isvoor zwaar zaaghout in deeersteplaats rechtheid en
noestvrijheid. Noesten kunnen worden voorkomen door een beperkt aantal
bomen in een opstand, nl. diewelkeop latereleeftijd het zware werkhout zullen
leveren, dezgn.toekomstbomen, regelmatig en zorgvuldig van dodezijtakken te
ontdoen. Dit opsnoeien behoeft slechts een klein bedrag per boom te kosten.
Voor paalhout is noestvrijheid niet zo belangrijk, maar speelt wel de rechtheid
een grote rol. Juiste dunningstechniek en verwijderen van dubbele toppen uit
toekomstbomen kunnen de rechtheid zeer bevorderen. Voor laanbomen, die
15% van ons inlandse hout leveren, is regelmatige snoei en goede verzorging
van de snoeiwonden nog veel noodzakelijker, daar hier denatuurlijke vakreinigingveelalniet plaats heeft.
HOUTZAGERS, G. Bosbouw enbosbouwkundig onderzoek in de Verenigde Staten van Noord-Amerika I-IX. Tijdschrift der Nederlandse Heidemaatschappij 61
(1950): 355-360; 62 (1951): 8-16, 36-42, 61-67, 102-108, 125-130, 162-167,
189-193, 221-226.

I. Het eerstevaneenserieartikelen overeenreisdoor deU.S.A.geeft eenglobaal overzicht over opzet en doel van de reis en over de bosbouwkundige verhoudingen aldaar. Er is in de U.S.A. 250 millioen ha bosgrond, waarvan 184
millioen „commercial forest" (24% van detotale oppervlakte). Hiervan is circa
30millioen ha onvoldoende begroeid, kaalslag of brandvlakte, 76% is particulierbezit,24% eigendomvan overheidsorganen. Circa 25% van alle houtvoorraden staat in W. Oregon en W. Washington, dat toch slechts 6% van de bosoppervlakte beslaat. Er is veel klein bosbezit met onvoldoende beheer, terwijl
ook bij de houtvelling en-verwerking veel verkwist wordt. Dit wordt ook sterk
in de hand gewerkt door de gebruikelijke wijze van verkoop, nl. op stam in
„board feet", de bruikbare hoeveelheid hout, die na het zagen overblijft.
II. Enkele gegevens betreffende de algemene bosbouwkundige toestanden en
de ontwikkeling van de bosbouw in dit land, de geschiedenis van het bosbezit,
van dehoutexploitatie en van deboswetgeving. Tevens van de opkomst van het
georganiseerde bosbeheer sedert 1880 en van de nationale parken, Federal en
National Forests en het gemengde bosbezit. Voorts gegevens betreffende de organisatie van het bosbeheer en van de bosbouwproefstations, als ook van de in-
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stellingen die zich met de bosbescherming bezig houden (Forest Experiment
Service,SoilconservationService).UitvoerigwordtingegaanophetAmerikaanseTreeFarmsysteem,in 1941 opgerichtenzichsindsdien bizonder sneluitbreidend.HetdoelvandeTreeFarmsishetparticulierebosbedrijf zoveelmogelijk
coöperatief volgens goederegelsvan bosbeheer enbosbedrijfsregeling teadministreren,teneindevooraldeherbebossingvankaalslagenteverzekeren.
III. Meeruitvoerigebesprekingvanhet Oost-Amerikaanse bosgebiedtussen
Atlantische oceaan enMississippi,waar demenszeer sterk heeft ingegrepenen
waarweinigoud bosmeertevindenis.Dezeoostelijke zoneisvnl.loofhout en
wordt weeronderverdeeldindevolgendebosgebieden:
a. Een noordelijk naaldhoutgebied tegen Canada. Oorspronkelijk vnl. naaldhoutdatechterthansookveelminderwaardigloofhout bevat.
b. Het CentralHardwood forest, hetgrootstegebiedvande Oost-Amerikaanse
boszone, vnl.loofhout en bestaande uit mengbossen van vele eikensoorten,
Carya, Acer,tulpenboom, beuk, populier, iep, es,noot, plataan, linde,Catalpa, Liquidambarenveleanderesoortenenstruikgewassen.
c. Dezuidelijkzonemetooknogveelloofhout, maarvnl.gekarakteriseerddoor
dewaardevolle„yellowpines",diverse3-naaldigenaalhoutsoorten.
IV. BehandeltopdezelfdewijzehetW.Amerikaansebos,waarnaaldhout in
tegenstelling methetOosten,dehoofdsoort is.Devoornaamstezoneishierhet
bosgebiedvanWashingtonenOregon(douglasensitkabossen,metTsuga,Thuja
en AbiessooTtcn), waar nog betrekkelijk veel oud bos is;deze streek heeft een
overwegendebetekenisvoordehoutproductie.Ditgrotenaaldhoutgebiedwordt
welbestempeld met de naam „Columbia River Basin". Na een uitvoerige beschrijving van dit gebied dat alnaargelang orologie en ligging t.o.v. de Stille
oceaanweerindriegebiedenwordtonderverdeeldenwaarvandemiddelstezone
tussen Coast Rangeen Cascade gebergte het belangrijkste isvoor de Europese
zaadvoorziening,wordtalstweedezoneaangegevendezuidelijkhiervanlangsde
StilleoceaangelegenstrookvanN. OregonenCalifornie,hetgebiedvanderedwood, big trees en andere naaldhoutsoorten. Als derde boszone van Amerika
wordt beschreven het gebied van de oostzijde van het Cascade gebergte tot en
metdeRockeymountains,dusoostehjkvandebeidevoorgaande,eengebergteklimaat met naaldhoutsoorten als Pinus ponderosa, Murrayana, Picea Engelmannii Abieslasiocarpa e.a.
V. Behandelt in het bizonder de populieren (P.deltoïdes) in het oostelijke
loofhoutgebied, voorallangsdeMississippi(„bottomlands").Geefteenbeschrijving hoe op denieuw aangeslibde gronden desuccessies zichwijzigen en hoe
zichhierdeclimax-associatieontwikkelt,waaruit,indiennietkunstmatigwordt
ingegrepen, de populier weer geleidelijk wordt verdrongen door andere loofhoutsoorten.
Wijst op de grote betekenis van de natuurlijke selectie in het Amerikaanse
populierenbos.
VI. Behandelt de ontwikkeling van het Populus deltoïdes bos, de vaak ongunstigeinvloed hierop uitgeoefend door éénzijdig menselijk ingrijpen, deeconomischebetekenisvandezehoutsoortenvoortsdesystematiekvandezesoort,
die kan worden gesplitst in drieondersoorten, te weten:P. deltoïdes angulata,
missouriensis en monilifera. De geografische verspreiding van deze vormen is
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enigszins anders danmentotnutoeinEuropa meende. Ditbrengt consequentiesmeevoor hungebruikswaarde bij het kfuisingswerk.
VIL Behandelt het veredelingswerk bij populieren inAmerika; men streeft
hier naar snelgroeiende exemplaren voor pulphout-productie, terwijl in Europa
de veredeüng meer is gericht ophettelen vanwaardevolle soorten voor werkhout-productie. Ditfeit is oorzaak, datdewerkwijze inbeide werelddelen verschillend moet zijn. Men heeft hiervoor nl.inAmerika veelgewerkt met desnelgroeiende balsempopulier, die echter op oudere leeftijd kankergevoelig is en
daarom voor Europese doelstellingen over het algemeen ongeschikt. Nader
wordt ingegaan op hetveredelingswerk van Dr SCHREINER inRumford (Maine),
en opdeMc KEEpopulieren. Devoor- ennadelen vandeAmerikaanse werkwijze worden stelselmatig inpunten tegenover elkander geplaatst en conclusies
worden getrokken over watdeEuropese populierencultuur hieruit kanleren.
VIII. Handelt over deAmerikaanse trilpopulieren P.grandidentata enP.tremuloides, hun systematiek, kenmerken, verspreidingsgebied en wijze van cultuur. Detrilpopulieren vormen inhunnatuurlijke verspreidingsgebied geen climax-associatie, doch eensuccessie na branden of kaalslagen, dieop de betere
gebieden wordt gevolgd door loofhoutsoorten (esdoorn, berk, tulpenboom,
beuk, linde,iep)enopdearmere gronden door naaldhout (P.resinosa, Banksiana, Strobus, Piceaglauca enmariana, Abies balsanea, Tsuga canadensis).Inde
middenmoot, dus tussen dezebeide boniteiten in,wordt thans gestreefd omhier
de esp als blijvend boste exploiteren, dus als „bedrijfsdoeltype". Invoer van
deze soort alszodanig heeft voor Europa geen waarde. Welechter gebruik voor
kruisingen metonzeinheemse soorten.
IX. Bespreking van deAmerikaanse eiken uit het oostelijk loofhoutgebied,
vooral QuercusborealisenQuercus velutina,vertegenwoordigers uitdegroepder
„red oaks",dieook voor dearmere bosgronden inonsland vanbijzonderebetekenis kunnen zijn. Behandeling van het natuurlijk verspreidingsgebied van
dezesoorten:mengingenwaarin zijvoorkomen, huncultuur endegebiedenvan
waar import voor Europa zoukunnen plaats vinden. Erwordt opgewezen,dat
door selectieineigen land envooral door eengoede bosbouwkundige behandeling, zaaien, dichte jeugdstand, selectieve dunningen, hetmeest iste bereiken.
Verder op de wenselijkheid proeven te nemen met de in Amerika op armere
gronden groeiende Q. velutina.
(Deze serie wordt nogverder voortgezet).
HOUTZAGERS, G. en F. W. BURGER. Vierde Populierencongres te Genève en

reis naar West-Duitsland. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 22(1950) (11): 323330.
De vierde zitting vanhet Internationale Populierencongres werd van17-22
April 1950teGenève gehouden. Overeenstemming werdnuverkregen betreffendedenomenclatuur van detalrijke hybridenindegroepAigeiros tussenP.nigra
en P. deltoïdes, die genoemd zullen worden: Populus euramericana forma...,
waarna danvolgt hetzij eenlatijnse naam wanneer hettype reeds vroegerwas
beschreven en een latijnse naam had ontvangen, hetzij een fantasienaam gebruikt indestreek waar hettypewerd geteeld, hetzij eennummer voorafgegaan
door eenletter aanduidende hetland waar hettype isontstaan. Voorts werden
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op deze zittingen verschillende onderwerpen behandeld: de cultuuraanwas,
stekken,ziektenenplagen,controleop soortechtheid enhoutonderzoek. Er werdentweeexcursiesgemaakt, naar degebieden tenZuiden van hetmeervan Neuchâtel en naar Chautagne in Savoye (Frankrijk), waar de vrouwelijke Populus
angulatavoorkomt enwaarvan inditartikeleenbeschrijving wordt gegeven.
Voorts mededelingen over een excursienaar West-Duitsland inhet bijzonder
inhet Rijngebied terbestuderingvandeontwikkeling van de populierencultuur
in dit land na 1945 alsmede van de organisatie en het onderzoek.
HOUTZAGERS, G. en F. W. BURGER. Het Internationale Populierencongres in
Engeland (25April-2 Mei 1951).
Verschillende excursies werden georganiseerd naar de diverse populierengebieden in Engeland. Dit artikel bevat een overzicht van de belangrijkste zaken,
welke gedurende deze excursies werden gezien en besproken. Veertien landen
waren op het congres vertegenwoordigd. Vooral de kankervrije Populus euramericana forma Eugenei op het landgoed van Col. PRALT, „Ryston Hall" te
Downham (Norfolk) trok de bizondere aandacht, alsook de cultuur van de
„cricket-batwillow"ophetterreinvan de Heer PLAYLE (English Timber Supply
Cy.) te Danbury (Essex).
Het Congres zelve werd gehouden in het in 1950 geopende „Imperial Forestry Institute" te Oxford.

VEEN, B.Rentabiliteit in debosbouw. Tijdschrift Ned. Heide Mij 62(1951) (5):
145-148.
Rentabiliteitsberekeningen zullen verschillende fouten aan het licht kunnen
brengen, doordat zij er ons over inlichten, dat een bepaald bedrijf of bepaalde
bedrijfsvorm nietrendabel is. Opbrengsttafels zijn bij rentabiliteits-en kostprijsberekeningen en in de praktijk noodzakelijk. De moeilijkheden, die ontstaan
door delangeduur tussen aanleg en oogst, in verband met de samengestelde interestberekeningen en in verband met onzekere marktvoorspellingen, mogen
geen aanleiding zijn om af te zien van de eisvan een rendabel bedrijf.
Door de berekeningen te baseren op de vervangingswaarde van het huidige
moment kan men trouwens vele onzekere factoren uitschakelen. De vraag of
productieverhoging dan wel duurzaamheid primair is,zal geheel door de renterekening moeten worden beheerst, omdat de laatste het niveau moet bepalen
waarop duurzaam moet worden geproduceerd. Voor Nederland moeten productieverhoging en handhaving van het meest rendabele niveau hand in hand
gaan.
VEEN, B.Het vermeerderen van Robinia pseudoacacia L. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 23(1951) (6): 169-174.
Vermeerderingsproeven met twee strains van Acacia (no 4022 en 4138). Aanbevolen wordt dezete vermeerderen door wortelstek. Het verdient aanbeveling,
wanneer men over voldoende materiaal beschikt, de stekken niet dunner te nemen dan 5mm. Men kan desnoods ook tot 2mm dikke stekken gebruiken. Omtrent deminimum gewenstelengtezijnnoggeendefinitieve resultaten verkregen.
Voorlopig kan daarvoor ongeveer 10cmworden aangehouden. Ook de invloed
van het eventueel ondersteboven stekken moet nog worden nagegaan; vooralsnog verdient het aanbeveling ervoor te zorgen, dat de stekken niet op hun kop
komen te staan. Door de stekken direct te bundelen en in de bosjes een grote
spijker meete binden, waarvan de kop het boveneinde van de stekken aangeeft,
kan men vergissingen zoveel mogelijk beperken.
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AFDELING PROEFVELDTECHNIEK
Docent: E. VAN DER LAAN

LAAN, E. VAN DER. ReisindrukkenuitMidden-Engeland.De Tuinbouw5(1950)
(10): 248-250, 254.
Het door sehr, bezochte gebied, bij uitstek rijk aan delfstoffen en dientengevolge tevens industriegebied, heeft een bevolkingsdichtheid, die tweemaal zo
groot is als die van Nederland. De voorziening van de bevolking met groenten
en fruit, ten dele van eigen bodem, ten dele uit import, is naar Nederlandse begrippen zeer onvoldoende. Sehr, deelt een en ander mede over de Engelse bedrijven en over derecreatiemogelijkheden der bevolking, speciaal het park Bodnant. Daarna volgt iets over landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting.
LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE
Beheerder:Prof. Dr W. K. J. ROEPKE
ROEPKE, W. K. J. Ocneria dispar L. $ eieren leggend. Entom, Berichten 13
(1950): 178.
Korte waarneming betreffende de wijze, waarop het $ van de z.g.n. plakker,
O. disparL., haar eieren afzet.
ROEPKE, W. K. J. Lophopteryx capucina L.Entom. Berichten 13(1951):217.

Korte waarneming betreffende het voorkomen van de rups van deze vlinder
op Amerikaanse eik.
ROEPKE, W. K. J. Lucanus cervusL. opdeHoge Veluwe.Entom. Berichten 13
(1951): 240.
Korte waarneming betreffende het voorkomen van het „vliegend hert", L.
cervusL., op de Hoge Veluwe.
ROEPKE, W. K. J. Tischeria complanella Hb.Entom. Berichten 13(1951):240.
Waarnemingen omtrent het voorkomen van dit mineermotje op Amerikaanse eik en enkele aantekeningen omtrent zijn levenswijze.
ROEPKE, W. K. J. InMemoriam Dr J. C. Koningsberger. Entom. Berichten 13
(1951): 257-258.
Korte herdenking van Dr Koningsberger, gewezen entomoloog en zoöloog
van 's Lands Plantentuin en het Departement van Landbouw te Buitenzorg, een
der grondleggers der toegepaste entomologie in Nederl.-Indië.
ROEPKE, W. K. J.InMemoriamH.Lucht.Etom. Berichten 13(1951): 286.
Korte herdenking van de heer H. LUCHT, die zich als keververzamelaar op
Java, speciaal in het minder goed bekende Oosten van dit eiland, verdienstelijk
heeft gemaakt. Zijn goed geconserveerde, waardevolle verzameling vermaakte
hij na de oorlog aan het Laboratorium voor Entomologie der Landbouwhogeschool.
ROEPKE, W. K. J. InMemoriamProf.DrL.J. Toxopeus.Entom. Berichten 13
(1951):290.
Korte herdenking van de door een verkeersongeval plotseling te Bandung
overleden Dr TOXOPEUS, een der meest prominente entomologen in het huidige
Indonesië.
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ROEPKE, W. K. J. The genus Trabala Walk, in the Far East (Lep. Het. fam.
Lasiocampidae).Meded. Landb. Hogesch. 50(1951): 104-133, 14pi. w.o. 1gekl.
Er wordt een uitvoerige bewerking gegeven van het Indo-Maleise nachtvlindergeslacht Trabala. Derupsen, voor zover bekend, leven op eengrote verscheidenheid van houtige gewassen en worden soms schadelijk voor Terminalia,
Eugenia, Psidium, Ricinus, Schleichern e.a. De levenswijze wordt besproken op
grond van een uitvoerige literatuurstudie en van eigen ervaring. Omtrent de
soorten, diezeer moeilijk te onderscheiden zijn, heerste tot nog toe de grootste
onzekerheid en verwarring. In de literatuur werden steeds twee soorten algemeen vermeld, nl. vishnou Lef. en irrorata Moore. De identiteit van deze twee
kan met zekerheid worden vastgesteld op grond van een uitgebreid materiaal, dat vnl. in het British Museum Nat. Hist, te Londen kon worden bestudeerd. Drie andere soorten, die al eerder waren beschreven, konden worden geïdentificeerd {pallida Walk., viridana J. & Talb., leopoldi Tams), terwijl uit de
Archipel 9soorten en 2ondersoorten alsmede 6soorten van de Philippinen als
nieuw worden beschreven.
ROEPKE, W. K. J.Het genusTrabala (Lep.Lasiocamp). Versl. 82.Winterverg.
Ned. Ent. Ver., 26-2-'51. Tijdschr.voorEntom. 94(1951):III-V.
Een kort overzicht van hetgeen het onderzoek omtrent het genus Trabalaaan
het licht heeft gebracht.
ROEPKE, W. K. J. EnarmoniaennietErnarmonia.Entom. Berichten 12(1951):
286.
Enarmonia moet worden beschouwd als dejuiste geslachtsnaam van het appelmotje. De spelling Ernarmonia is onjuist en dient vermeden te worden.
ROEPKE, W. History of Entomology in the Dutch East Indies before 1940. A.
Sketch. Entomology in the Netherl. and their Overseas Territories, Intern. Entom. Congr. Amsterdam, 1951,p.26-45.
Er wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkeling der entomologie in het voormaüg Nederlands Indië, te beginnen met Rumphius, einde zeventiende eeuw, en eindigde met de dreigende oorlogstoestand in 1940. Expedities
en individuele reizigers en verzamelaars worden vermeld, vooraanstaande entomologen worden genoemd, die in Indië zelf als waarnemers en onderzoekers
naam hebben gemaakt. Op de betekenis der proefstations en der Gouvernementsinstellingen, vooral voor de ontwikkeling der toegepaste entomologie,
wordt gewezen. Het aandeel der medische en veeartsenijkundige diensten wordt
vermeld. De bijdrage van Indonesische zijde is tot nog toe zeer bescheiden geweest, ofschoon inheemsen dikwijls uitstekende hulpdiensten hebben verricht.
Er wordt de hoop uitgesproken, dat het nieuwe Indonesië de taak ook op entomologisch gebied moge voortzetten, waar het oude Nederl. Indië deze zo plotseling heeft moeten afbreken.
ROEPKE, W. InMemoriam Prof. Dr L. J. Toxopeus. Vakbl. v.Biol. 31 (1951)
(7): 121-122.
Een iets uitvoeriger levensbericht van wijlen Prof. Dr TOXOPEUS, die te Bandung door een verkeersongeval om het leven kwam.
DINTHER, J. B. M. VAN. Eriophyes gracilis Nal. als verwekker van gele blad-
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vlekkenopframboos. (With a summary: Eriophyes gracilis Nal. and yellow leaf
spots on raspberry). Tijdschrift overPlantenziekten 57 (1951): 81-95.
Gele bladvlekken op framboos, veroorzaakt door mijt, worden beschreven
om een onderscheid met de door viren veroorzaakte vergelingssymptomen mogelijk te maken, hetgeen van belang isvoor de selectievan virus-vrij plantmateriaal. Naast de biologie van E. gracilis wordt het verband tussen de bladvlekken en het optreden van de mijt, alsmede de symptomatiek van de aantasting,
uitvoerig besproken. De frambozenvrucht wordt niet aangetast. Eventuele bestrijding met zwavelpreparaten in deperiode van begin Mei tot einde Augustus.
DINTHER, J. B. M. VAN Enkele observaties vanBarichneumon peregrinator L.
(with summary).Entomologische Berichten 13(1951) (317): 353-354.
Deze Ichneumonide wordt officieel voor Nederland vermeld. Alleen vrouwelijke exemplaren werden gedurende de herfst waargenomen in het Arboretum
van de Landbouwhogeschool teWageningen en overwinterden tussen de schors
van Sequoiadendron giganteum Buchh. De nomenclatuur wordt besproken;
Ichneumon scriptorius Thunb. en I. vacillatorius Grav. zijn synoniemen van B.
peregrinator L.

MARLE, G. S. VAN. Spintbestrijding metmoderneinsecticiden indeAalsmeerse
bloementeelt. Meded. no 18, Inst. v. Plantenziektenk. Onderz., p. 9-120, 7 pi.
Proefschrift. Wageningen, 1951.
De sehr, geeft eenuitvoerigoverzicht van deproeven, diehij metenkele reeds
bekende en enkele nieuwe middelen heeft genomen om spint in de Aalsmeerse
bloementeelt te bestrijden. Hij heeft gewerkt met Azobenzeen, H.E.T.P. en
T.E.P. en met Parathion. Bijzondere aandacht werd geschonken aan de middelen, die, door de plant opgenomen, hun dodende werking op hetspint(eninsecten) uitoefenen (systeem-serking). Als zodanig gebruikte hij selenium-verbindingen en enkele nieuwe organische verbindingen, onder de namen Pestox e.d.
verkrijgbaar. Ook verschillende toepassingsmethoden, zoals het vernevelen met
behulp van een verfspuit of van een bijzondere apparatuur en de aerosol-bom,
deelsin vereenvoudigde vorm, worden behandeld.
LABORATORIUM VOOR PHYTOPATHOLOGIE
Beheerder: Prof. Dr A. J. P. OORT
OORT, A. J. P. Mycorrblza-eensymbiosetussenbomenenzwammen. NatuurhistorischMaandbl. (Maastricht) 40(1951): 28-31.
Korte schets over de aard van de mycorrhiza en de betekenis der symbiose
voor boom en schimmel.

OORT, A. J. P. Ziekten. In: „Grassen en Granen" (1951), 310-336. Tjeenk
Willink, Zwolle.
Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste ziekten, die op Gramineae
in ons land worden gevonden, gegroepeerd volgens de delen van deplant waarop de symptomen het duidelijkst naar voren komen. Daarbij worden o.m. de
kringloop van de roestzwammen, het verschijnsel van de physiologische differentiatie en de bestrijdingsmethoden besproken. Talrijke foto's, tekeningen en
schema's verduidelijken de tekst.
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OORT, A. J. P. Het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Wagen.
Hogeschoolblad 8(1951):70.
In de serie artikelen over de Peripherie van de Landbouwhogeschool wordt
een overzicht gegeven van het doel en de werkzaamheden van het IPO. Op de
samenwerking met de andere instellingen, die op phytopathologisch gebied
werkzaam zijn, wordt gewezen.
QUANJER, H. M. Een historisch gegeven over appelschurft. Tijdschrift over
Plantenziekten 57(1951):65.
Op een schilderij van Michel Angelo Caravaggio van omstreeks 1600 komen
appelsvoor, dieaangetast zijn door deschurft. Ditiséénvandeoudste gegevens
betreffende het voorkomen van deze parasiet.
GIRGINKOÇ, H. R.Untersuchungenüberdie„ZwarteHoutvatenziekte"derFutter- und Zuckerrübe verursacht durch Pythium irreguläre Buisman. Med. Landbouwhogeschool. 51 (1951): 1-61 (Med. Lab. Phytopathologie 129). Dissertatie
Wageningen, 1951.
Het onderzoek over de Zwarte Houtvatenziekte van de biet valt in twee gedeelten uiteen: een landbouwkundig en een phytopathologisch. Landbouwkundig is van belang, dat de ziekte alleen op de zandgronden optreedt, waarbij de
structuur van de grond niet van belang is. Nat en koel weer in Mei en Juni bevordert een hevig optreden. Een goede voedingstoestand van de bodem heeft
geeninvloed op deaantasting, maar welop het herstelvan deplanten. Phytopathologisch belangrijk is, dat er verschillende stammen van Pythium irreguläre
voorkomen, die alle een wortelbrand teweegbrengen. Slechts enkele stammen
evenwel zijn in staat de Zwarte Houtvatenziekte te veroorzaken. Dit staat in
verband met het alof niet afscheiden van toxische stoffen. Een uitvoerig experimenteel onderzoek wordt ingesteld naar de invloed van pH, zuurstofgehalte
bodemlucht, watergehalte van de bodem en temperatuur.
Een lagepH eneenhoogwatergehalte bevorderen het optreden van deziekte.
Het zuurstofgehalte en de temperatuur zijn van geringe invloed.
HENKENS, C H . H.Eenbacterieziekteinstoppelknollen.Tijdschrift overPlantenziekten 57 (1951): 124-126 (Med. Lab. Phytopathologie 130).
In 1949trad in destoppelknollen in het Zuiden van het land eenvergeling op,
die gevolgd werd door een rot in de knol. De bacterie Erwinia carotovora bleek
de oorzaak te zijn. Uit inoculatieproeven bleek, dat de bacterie op de bladeren
vlekken teweebrengt, die bijjonge planten tot afsterven van het blad of van de
geheleplant aanleiding geven.
KERLING, L. C. P. Developmental processes of the rice-plant in relation to
photoperiodism.I-II.Proc.Kon. Nederl. Akad. Wetensch. 53(1950): 1428-1441,
1617-1633.
Van rijstplanten van de onbenaalde variëteit „Oentoeng", gekweekt op voedingsoplossing, werd de ontwikkeling nagegaan. Bij planten van een serie, gekweekt van Juni tot September, bleek de ontwikkeling anders te verlopen dan
van een serie, gekweekt van Januari tot April. Verband wordt gezocht tussen
deze verschillen en de veranderingen in daglengte, die zich in deze perioden te
Buitenzorg voordoen.
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De ontwikkelingvaneenderdeserieplantenvandebenaaldevariëteit „Baok"
wordt met dievan „Oentoeng" vergeleken.
KERLING, L. C. P. Uit de literatuur. GADD, I. Hot-water treatment, anewmethod of controlling Ascochyta spp.onpea seeds. C. R. deVAss. Int. d'Essais de
Semences 16(1950): 1-94. T.PI. ziekten 57(1951): 100-102.
Besprekingvanhet optreden vanAscochytapisi inNederland, speciaalin 1950
en van de betekenis die een, door GADD in Zweden uitgewerkte warmwaterbehandeling van erwten voor ons land kan hebben.

VAN DER LAAN, P. A. Bestrijding vandeDikbuikmotvandetabak metDerris.
Landbouw 22(1950):258-266 en Bergcultures 19(1950): 235-241.
De dikbuikmot (Phthorimaea heliopa Low.) is thans de belangrijkste plaag
van detabak opJava. Behalvemet DDT kan ditinsect ook door toepassing van
een Derris-stuifmengsel met 1% rotenon bestreden worden.
VAN DER LAAN, P. A. Life history and control of the rice seedling fly. Contr.
Gen. Agr. Res. Sta. Bogor,Indonesia, 118(1951): 1-15.
De rijstbibitvlieg (Atherigona exigua Stein) veroorzaakt eenjeugdziekte van
droge rijstcultuur. Aanplanten, in de natte tijd gezaaid, mislukken te Bogor
zeer vaak. De larve, die 's nachts uitkomt, bhjft alleen in leven als het plantje
zeer vochtig is. Dagelijks bestuiven met HCH 5%, een week lang na het opkomen, bestrijdt deplaag afdoende. Voor de selectietuinen is dit van het grootstebelang, voor de practijk is het te duur.

VAN DER LAAN, P. A. Het gevaarvantoepassing vanenige phosphorverbindingen als insecticide in de Landbouw in Indonesië. Bergcultures 20 (1951): 57-61;
Landbouw 23(1951): 108-110;Ec. Wkbl. voorIndonesië\1 (1951): 182en Warta
Ekonomi 4 (1951) : 102.
Middelen als parathion, TEPP e.d. zijn te giftig voor toepassing door de bevolking op Java, zodat het gebruik dient afgeraden te worden.
VAN DER LAAN, P. A. and G. W. ANKERSMIT. Chemical control of the Arachis
Leaf Miner (Stomopteryx subsechella Zell.). Contr. Gen. Agr. Res. Sta. Bogor,
Indonesia 119(1951): 1-13 en Landbouw 23(1951):86-96.
De mineerrups van Arachis is door één of twee behandelingen met Toxaphene, DDT of DCH goed te bestrijden.

VAN DER LAAN, P. A. De bestrijding van de maisboorder (Pyrausta nubulalis
Hbn.).Landbouw 23(1951):5-16.
Een reeks veldproeven, in 1941-1943 in Deli genomen, had tot resultaat, dat
slechts behandelingen met Derrispoeder, twee keer per week op dejonge planten, als bestrijding aangeraden konden worden.
RAALTE, M. H. VAN. Interaction of indole and hemi-auxins with indole-acetic
acid inrootformation, I andII.Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetenschap 44 (1951)
(1): 22-29,(2): 117-125.
Hemi-auxines zijn organische verbindingen, die zelf geen groeistofwerking
bezitten, doch diehet effect vangroeistoffen kunnen verhogen. WENT verklaarde
dit door aan te nemen, dat de groeistof in de plant aan twee opeenvolgende reacties deelneemt. Bij een van deze, de zgn. preparatory reaction, zou een hemiauxinedegroeistof kunnen vervangen.

30 a
SKOOG, SCHNEIDER en MALAN vonden daarentegen een verlagende invloed
van y-phenilboterzuur, een van dehemi-auxines van WENT, op dewerking van
de groeistof. Deze onderzoekers meenden, dat de hemi-auxine-moleculen een
zodanige overeenkomst in structuur met de groeistof moleculen bezitten, dat ze
in staat zijn delaatste van hun plaatsen in het protoplasma te verdringen.
In een onderzoek, waarbij de wortelvorming van bladstelen van Ageratum
houstonianumMill, alsmaatstaf voor dewerkingvan degroeistof werd gebruikt,
werd aangetoond, dat de hemi-auxines Phenylazijnzuur en y-phenylboterzuur
de groeistofwerking konden versterken. Een verzwakkende invloed werd nooit
gevonden. Ook indol verhoogde het effect van groeistof. De bij dit onderzoek
verkregen kwantitatieve gegevens kunnen worden verklaard op grond van de
theorie van WENT, als wordt aangenomen, dat groeistof en hemi-auxine slechts
in geadsorbeerde toestand actief zijn.
ROZENDAAL, A. De betekenis van de sérologie voor de pootgoedproductie. De
pootaardappelhandel 4 (1951) (7): 306-308.
Viaeen beschouwing over de betekenis van de sérologievoor de medische en
veterinaire wetenschap wordt gewezen op het principiële verschil, dat er in dit
opzicht bestaat tussen het dier en de plant. In de plant worden geen antistoffen
gevormd;echter,ingespoteninhet konijn, gevenverschillendeplantenviren aanleiding tot de productie van antistoffen. Met behulp van deze antistoffen is het
mogelijk een virus te diagnosticeren. Na bespreking van de bereiding van een
antiserum wordt ingegaan op de precipitatie- resp. agglutinatie-reactie. Laatstgenoemde reactie is van de grootste betekenis voor het onderzoek op X-virus.
De nadruk wordt er op gelegd, dat bij de gereglementeerde stamboomteelt de
serodiagnostiek een steeds belangrijker hulpmiddel vormt.

AFDELING VIROLOGIE
Beheerder: Prof. Dr Ir T. H. THUNG
NOORDAM, D., T. H. THUNG en J. P. H. VAN DER WANT. Onderzoekingenover
anjermozaiek, I. T.PI. ziekten 57(1951): 1-15.
Mozaïekziekte van Amerikaanse anjer veroorzaakt belangrijke opbrengstvermindering; het viruskon met sapvan anjer op anjer en op Dianthus barbatus
worden overgebracht.
In sporadische gevallen werden op bladeren van tabak en aster locale necrotischevlekjes verkregen. Dezeisolatie bleekna vermeerdering op tabak en boon
eentabaksnecrosevirus tezijn. De inactiveringstemperatuur van het anjermozaiekvirusligt tussen 80°en 90° C, terwijl de verdunningsgrens lager dan 10-5ligt.
Electronenphoto's van het met ammoniumsulfaat gezuiverde virus vertonen
bolvormige deeltjes met een gemiddelde diameter van 33m^. In de ultracentrifuge bleek de sedimentatie-constante van het virus een waarde te bezitten van
108 X 10-13. Door inspuiting van konijnen met partieel gezuiverd virus werd
een anti-serum verkregen.

LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK
Beheerder: Prof. Dr E. VAN SLOGTEREN
BRUYN OUBOTER, MARIA P. DE,J.J. BEIJERenE. VAN SLOGTEREN. Diagnosisof
plant diaseases by electron-microscopy. Antonie van Leeuwenhoek 17 (1951):
189-208. Met 17 afb.
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Besproken wordt de betekenis van de electronen-microscopie voor de diagnosevanplantenziekten, inhetbijzonder vanvirus-ziekten bijplanten. Behalve
van een tweetal bacteriën worden electronen-photo's gegeven van aardappel
X-virus,aardappel Y-virus,tulpen virusI,eentweetal onbekende virenvannarcissenenvantulpen,Phaseolus II-virus, anjer-mozaiek-virus, een komkommervirus? en tabaks-mozaïek- en tabaks-necrose-virus. Vande beide laatste viren
worden ook electronenphoto's van een serologische agglutinatie-reactie afgebeeld.
LABORATORIUM VOOR ALGEMENE PLANTKUNDE
Beheerder: Prof. Dr E. REINDERS
REINDERS, E.SectieMorphologie enAnatomie. Vakblad v. Biologen 30 (1950):
217-218.
Verslag vandevoordrachten in deze sectie vanhet7eInternationale BotanischeCongresteStockholm, Juli1950.
REINDERS, E.Excursie Norrland.Vakblad v.Biologen 30(1950): 230-232.

Verslag van de 7-daagse, bosbouwproblemen en houtbewerking tonende,
excursie naar Noord- en Midden Zweden onder leiding van Prof. ROMELL en
Prof. BJÖRKMAN.
REINDERS, E. Fibre tracheids and libriform wood fibres. News Bulletin Int.
Assoc, of WoodAnatomists (1951)(Febr.):2-6.
Tekst vaneenvoordracht in een Vergadering van deAssociation tijdens het
7eInt.Bot.CongresteStockholm, Juli 1950.Dereeds enigejaren geleden door
schrijver gepubliceerde onderscheidingskenmerken voor hbriformvezels en
vezeltracheiden op de basis vande SANIO-JANSSONIUSdefinities worden besproken en vergeleken metdeAmerikaanse van RECORD. DeNederlandse zijn minder simplistisch, maar hebben hetvoordeel steeds eenbeslissingmogelijk temaken, terwijl ervolgens deAmerikaanse methode niet teplaatsen overgangsvormen blijven. Correlaties metandere houtkenmerken, welkeslechtste voorschijn
treden indien deNederlandse onderscheidingswijze wordt gebruikt, wordenbesproken.
REINDERS, E.Handleiding bijdePlantenanatomie,4edr., 1951, 348blz. Uitg.
Landbouwhogeschool, Wageningen.
De eerste drie hoofdstukken bevatten technische aanwijzingen voor hetgebruik vanmikroskoopenloep, vervaardigen enafwerken vanpreparaten, tekenen,mikrofotografie, enz.,receptenengebruiksvoorschriften vandemeest voorkomende reagentia, insluitstoffen, fixeerstoffen, enz., schemata voor en voorbeelden van phyto- en mikrographieën. De beide volgende hoofdstukken behandelen deanatomievanhout en bast voor de candidaatsstudie richting Bosbouw. Daarna volgt dehandleiding voor decursorischepractica vandepropaedeuse en enkele voorbeelden en wenken voor de eenvoudige anatomische bewerkingvaneengewas.Hetboek besluitmeteenlijst vandemeestbekende tijdschriften en handboeken voor algemene anatomie en physiologie en een keuze
uit degrote hoeveelheid vanhout-anatomische artikelen. Eenuitgebreide bladwijzer wil trachten het zoeken naar bepaalde onderdelen te vergemakkelijken.
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REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA, A.O nthe structure ofwood rays. News
Bulletin Internat. Assoc, of Wood Anatomists, (1951) (Febr.): 19-22.
Voordracht in een vergadering van deAssoc, tijdens het 7eInternat.Bot.
Congres teStockholm, Juli 1950. Een uittreksel uitschr.'s pubücaties in Meded.
L.H.S. 49(1949) eninProc. K o n . Akad. vanWet., Amsterdam 53(1950);zie
referatennummer derMeded. Landbouwhogeschool 51 (1951):32a.
R E I N D E R S - G O U W E N T A K , CORNELIA, A.enL. SMEETS.H e topkweken van stook-

tomaten metbehulp vandehogedruk-kwiklamp Philips H O 2000. (Growing tomatoes under t h ehigh tension mercury l a m p Philips H O2000). Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 50(1950): 63-71.
Uitvoerige motivering vanderschrijvers methode voor toepassing van kunstlicht indehuidige stooktomatenteelt. D e methode, waarbij hetkunstücht uitsluitend overdag wordt toegediend, gedurende ± 8 uren, tegeüjk methetnatuurlijke daglicht, isin beknoptere vorm gepubüceerd in Groenten enFruit 5
(1950) p .46,25M e i :ziereferatennummer Meded. Landbouwhogeschool 5 1
(1951):32a.
R E I N D E R S - G O U W E N T A K , CORNELIA, A . en L . SMEETS. D e lichtbehoefte van

tomaat in de winter (Light requirement of tomatoes in winter). Meded. Dir.
Tuinbouw 14(1951): 407-413.
Vergeleken werd o peentuindersbedrijf d e opbrengst v a n onbeüchte stooktomatenmet dealdaar volgens schr.'s methode (zie bovenstaand ref.) t o thet uitplanten enslechts overdag beüchte planten. D e belichte leverden \\ week vóór
de onbeüchte deeerste oogst enbrachten n a3week plukken nog7 - 9maal zoveel o pals deonbeüchte, terwijl volgens deüteratuur bij det o tdusver gebruikeüjke methoden v a n kunstüchttoepassing debelichte maar 2-3 maal zoveel of
zelfs reeds minder opbrachten d a ndeonbeüchte. I ndeeerste plukweken waren
de getallen 30-100 maal tegenover 2-20 maal ind e literatuur.
Bij toepassing van kunstücht dient de totale üchthoeveelheid, inclusief het
daglicht opdetop van deplanten gemeten, 8000 à 10.000 lux tebedragen enwel
ten minste 1\ u u rperdag; 6uur, zelfs v a nücht van deze sterkte, iste kort.
R E I N D E R S - G O U W E N T A K , CORNELIA, A., L . SMEETSen J. M . A N D E W E G . Growth

and flowering ofthe tomato inartificial light. I .Vegetative development. Meded.
Landbouwhogeschool 51 (1951): 63-73.
D e minimum üchtintensiteit endeminimaal nodige dageüjkse duur van beUchting voor devegetatieve ontwikkeling vanhetras Vetomold 121werd bepaald d o o r onderzoek ineen totaal verduisterde kas met d eH O2000 hogedrukkwiklamp alsuitsluitend enige üchtbron. Ten minste een periode v a n1\u u r
ücht perdageneenintensiteit van ± 10.000 luxo pdet o pderplanten is noodzakelijk. Een verlenging van deze, ofeen langere, periode van betrekkeüjk sterk
ücht met zwak ücht van 40 lux gedurende 1^uuroflanger, bleek schadeüjk door
het optreden vanetiolementsverschijnselen. Werd echter een, o p zichzelf te
korte, 6-urige periode v a n sterk licht verlengd met \\ u u r zwak gloeilampenücht, dan was heteffect hiervan gunstig, maar deplanten ontwikkelden zich niet
zo snel alsdie, welke gedurende degehele 1\ u u rsterk ücht ontvingen. Gunstig
werkte, speciaal door devergroting vanhetbladoppervlak, eentoedieningv a n
sterker gloeilampenücht (1300 lux) tegeüjk methetkwikücht. D ebetekenisvan
deze uitkomsten voor eeneconomische toepassing vankunstücht inde stooktomatenteelt wordt besproken.
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LABORATORIUM VOOR PLANTENSYSTEMATIEK EN -GEOGRAFIE
Beheerder: Prof. Dr H. J. VENEMA
VENEMA, H. J. Ervaringen met Forsythia ovata Nakai in het Arboretum. De
Boomkwekerij 6 (1951): 138.
VENEMA, H. J. De geschiedenis van de phaenologie in Nederland. Verslag van
een voordracht voor de Studiekring voor Ecologie en Phaenologie. Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951): 553-554.
VENEMA, H. J. Naamlijst vanvaste planten. Uitgave Hesselink van Suchtelenfonds, 1951.
De beplanting van onze tuinen getuigt slechts zelden van de grote uitbreiding
van de collectie vaste planten, welke de kwekers aanbieden. Men begeeft zich
doorgaans opvallend weinig buiten het oude, algemeen gangbare sortiment. Er
zijn de laatste jaren echter zeer veel waardevolle nieuwigheden verschenen,
welke beter van kleur, langer houdbaar, minder vatbaar voor ziekten of beter
van vorm zijn, dan de tot nu toe bekende, doch die niet die belangstelling van
de tuinbezitters trekken, die zij wel verdienen.
Deze naamlijst, waarin o.a. ook hoogte, bloeitijd en bloemkleur vermeld zijn
beoogt deze nieuwigheden onder de aandacht der tuinbezitters te brengen.
VENEMA, H. J. en L. KOOPMAN. Het sortiment van Helianthemums in het
Arboretum, 1949. De Boomkwekerij 5 (1950): 196-197; 204-205.
Na een inleidende bespreking, waarin schrijvers ingaan op de vermoedehjke
voorouders van het hedendaagse sortiment en op verschillende bijzonderheden
omtrent groeiplaats van dezein het wild voorkomende Helianthemum soorten,
volgt een korte uiteenzetting over de geschiedenis van de gekweekte Helianthemums. Tot slot wordt een indeling volgens bloemkleur gegeven van de
37 verschillende Helianthemum vormen, welke in 1949 in het Arboretum
werden beoordeeld. De bedoeling is, door de planten op één plaats bijeen te
brengen, het onderzoek naar fouten in de benaming te vergemakkelijken, en
eventueel tot sortimentsbeperking te komen.
KOOPMAN, L. Dendrologendag 1950. De Boomkwekerij

6 (1950): 10-11.

WESTHOFF, V.enW. G. BEEFTINK.Devegetatievanduinen,slikkenenschorren
op de Kaloot en in het Noord-Sloe. II. Het Noord-Sloe. De Levende Natuur 50
(1950) (12): 225-233. Met vegetatiekaartje en 3 foto's.
Voor het referaat van deel I van deze studie zie men Meded. vande Landbouwhogeschool51 (1951):37a.
Besproken wordt de samenhang tussen milieu (bodem, getijdenwerking, beweiding, menselijke activiteit) en vegetatie in het Noord-Sloe, aan de hand van
tien vegetatie-opnamen. Het Noord-Sloe is een aangroeiend gebied van zeer
fijnkorrelige slikken en schorren. In mindere mate dan het Zuid-Sloe is het
begroeid geraakt met het (voor landaanwinning aangeplante) Engels slijkgras
(Spartina townsendii). De standplaatseisen van deze soort en de vegetaties,
waarin zij voorkomt, worden besproken. Op het lagere schor vindt men een
Uitgestrekt mozaïek van het gezelschap van Obioneportulacoides met het Puccinellietum maritimae. Ophet hogere,rijpe schor gaat het Artemisietum maritimae
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overwegen, waarin Spartina niet meer voorkomt; op de hoogste plekken vindt
men een eveneens tot deze associatie te rekenen facies van Triticum litorale,
eenandergezelschapdan dezelfde soort opzandigterrein vormt. Het ArmerietoFestucetum, op zandiger rijpe schorren gewoon, ontbreekt. Het voormalige,
nog door een (doorgebroken) dijk omgeven cultuurland van de prijsgegeven
Calandpolder isbegroeidmet een afwijkende Limonium facies van het Puccinellietum maritimae, waarin het grote aandeel der telmatophyten (planten met
luchtkanalen) het tengevolge van de indijking uiterst geringe poriënvolume van
de grond weerspiegelt. Tenslotte wordt het nitrophiele vloedmerkgezelschap
{Atriplicetum litoralis) behandeld.
WESTHOFF, V. Literatuur over bosvegetaties van Nederland en omringende
landen.De Wandelaarin Weer en Wind 19(1951): 23-24.
Alfabetische literatuurlijst met toelichting, verdeeld in twee rubrieken:
1. Min of meer populair-wetenschappelijke geschriften: 24nummers, van
1935-1940. II. Wetenschappelijke geschriften: 44 nummers, van 1930-1950.
De keuze is slechts een bloemlezing. Alleen plantensociologische publicaties
werden opgenomen (dus geen zuiver bosbouwkundige).
WESTHOFF, V. De Maanvaren (Botrychium lunaria) in de Verbrande Pan.
Kruipnieuws13(1951):7-9.
Botrychium lunaria is een uit taxonomisch en oecologisch oogpunt merkwaardige Pteridophyt (varen),die,hoewelzeldzaamenzeker geen ubiquist, toch
zeer uiteenlopende milieu's bewoont. Men vraagt zich af, wat in deze biotopen
de gemeenschappelijke factor is.In dit artikel worden de onderscheidene standplaatsen beschreven, die bij een gedetailleerd vegetatie-onderzoek van het
„kalkgrensgebied" der duinen konden worden vastgesteld, waarna deze waarnemingen met die van andere auteurs worden vergeleken en samengevat tot
een overzicht van de diverse standplaatsen dezer soort in Nederland.
WESTHOFF, V. Flora en vegetatie in Overijssel. In: „Overijssel, Aspecten en
Perspectieven", onder red. van E. Westerbeek, uitg. Alta, Amsterdam, 1951,
p. 15-26. Met 13 foto's.
Na een overzicht over de zeer gevarieerde begroeiïngstypen der provincie
Overijssel wordt het onderscheid tussen de begrippen „flora" en „vegetatie"
uiteengezet enwordt op grond van dezebegrippen eenindeling van landschapstypen gegeven in 1. natuurlijke landschappen (ontbreken in Overijssel),
2. schijnbaar natuurlijke landschappen (thans in Overijssel minder dan 1%
van de oppervlakte, ± 1800 naar schatting nog 10%), 3. half-natuurlijke
landschappen (in negentiende eeuw nog grootste deel van oppervlakte van
Overijssel, thans slechts een kleinefractie), 4. cultuurlandschappen. Vervolgens
wordt de flora besproken aan de hand van de plantengeografische districten,
waarin J. L. VAN SOEST Nederland verdeeld heeft; dit zijn er elf, waarvan 5gedeeltelijk in Overijssel liggen. Uitvoeriger wordt in het bijzonder het Fluviatiele
District behandeld, dat in Overijssel weer in verschillende delen uiteenvalt.
Hierna volgt een bespreking van de vegetatie aan de hand van de plantengezelschappen, hun milieu en hun successie. Overijssel wordt hiertoe in tien
landschapsgebieden verdeeld, waarvan nader beschreven worden:Twente, het
hoogveengebied en de Noordwesthoek (het moeras- en plassengebied). Van
de 108plantenassociaties, die tot dusver in Nederland bekend zijn, werden er
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in Overijssel 71aangetroffen; met het oog op de plaatsruimte worden daarvan
in de onderhavige bijdrage slechts 33 genoemd of summier behandeld. Een
uitvoerige literatuurlijst besluit deze bijdrage.
WESTHOFF, V. en G. A. BROUWER. De natuurwetenschappelijke betekenis van
het staatsnatuurmonument de Boschplaat op Terschelling. Gestencild rapport,
uitg. Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, Amsterdam, 1951,40pag., waarvan pag. 1-21 van de eerste auteur. Met kaart.
Het eigenlijke rapport, pag. 1-6, behandelt: de topografie, de geschiedenis,
de aard van de begroeiing, alsmede de natuurwetenschappelijke betekenis van
het gebied. Het reservaat de Boschplaat beslaat bij laag water 4400ha, bij
springvloed 2900ha, en vormt de Oostelijke helft van het eiland Terschelling.
Een enclave van 300ha wordt beweid. Uiteengezet wordt, waarom een in ontwikkeling verkerend, uitgestrekt zilt landschap met geleidelijke overgangen in
een duinlandschap (met zoete valleien) een voor de wetenschap zeer belangrijk
studie-object uitmaakt en dat terreinen van dit type in N.W.-Europa uiterst
zeldzaam zijn. Bovendien wordt er op gewezen, dat men de overgang zoutzoet hier kan bestuderen in twee parallele reeksen: beweid en onbeweid. In dit
opzicht is de Boschplaat uniek te noemen. De in dit gebied verrichte onderzoekingen worden kort besproken.
In een bijlage (pag. 7-21) worden nadere gegevens verstrekt over de flora
(behandeüng van 23 zeldzame soorten en van 83soorten, wier oecologisch
karakter speciaal op de Boschplaat goed bestudeerd kan worden), de vegetatie
(korte bespreking van 26plantengezelschappen), alsmede over de ontwikkeling
der vegetatie sinds 1937. De tweede auteur behandelt vervolgens de avifauna.
WESTHOFF, V. De vegetatie. In: Het Natuurmonument „de Beer". Utrecht,
Stichting „Natuurmonument de Beer" (p/a Staatsbosbeheer), 1951,blz. 31-45.
Tot 1940 was „de Beer" een belangwekkend gebied van min of meer zandig
tot slibhoudend („groen") strand, lage tot hoge met duinbos begroeide duinen
en zilte primaire duinvalleien, binnenwaarts overgaande in zoete valleien. In de
bezettingstijd is „de Beer" deerlijk gehavend en grotendeels ingepolderd.
Hetrestantwordtthansweeralsreservaatbeheerd enisnog steeds van belang.
Na een korte bespreking van devoornaamste milieufactoren (NaCl, slibgehalte
van het zand, relief, de te dichte konijnenstand, de bemesting door de grote
scharen en kolonies van vogels, de invloed van de mens) worden de plantengezelschappen in hun samenhang met het milieu behandeld. I. Buitendijks:
op het schor: Salicornieto-Spartinetum, Puccinellietum maritimae typicum,
Artemisietum maritimae (volgorde: van dagelijkse inundatie tot onderdompeling alleen bij springvloed); op het groene strand: Puccinellietum maritimae
pholiuretosum, Saginetum maritimae; op dejonge duintjes:Agropyretum boreoatlanticum, Elymeto-Ammophiletum, en de nog niet eerder beschreven Cakileassociatie der kolonie van grote sterns; in de jonge primaire duinvalleien:
Centaurieto-Saginetum moniliformis (met Hippophaé) op de kopjes, Saginetum
maritimae en sociatie van Juncus gerardii in de lagere gedeelten. Binnendijks:
op de droge duinen vnl. Tortuleto-Phleetum arenarii, Hippophaeto-Ligustretum
(duinstruweel) en Melilotetum albi-officinalis(ruderale begroeiing);in de duinvalleien een reeks vegetaties, waarvan alleen het Acrocladieto-Salicetum (met
o.a. Parnassia palustris, Orchis incarnata, Gentiana amarella, Blysmus compressus) stabiel is, daar het een zoet milieu vereist. De vegetaties van vóór 1940
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(brak en na de indijking snel ontziltend milieu) zijn uiteraard zeer dynamisch.
Hun successie werd sinds 1946 jaarlijks geregistreerd op permanente proefvlakten. De veranderingen waren op de ziltste terreinen het grootst: hier waren
de sociaties van het Puccinellio-Salicornion (zoutwatergroep) in 1949 reeds
overgegaan in nieuwe sociaties van het Armerion (brakwatergroep). Veel geringer waren de veranderingen in de vegetaties, die in 1946 reeds als sociaties
van het Armerion waren te beschouwen, alsmede op proefvlakten, die een groot
deel van het jaar onder water staan en dus niet zo gemakkelijk uitgeloogd
worden (Scirpetum maritimi e.d.).
WESTHOFF,V.DeBoscbplaatopTerschelling, Nederlandsgrootstestaatsnatuurreservaat. Natuur en Landschap 5 (1951): 15-32. Met 10foto's.
In de behandeling van topografie, geschiedenis en natuurwetenschappelijke
betekenis van het gebied is dit artikel een bewerking van het hiervoor gerefereerde rapport; daarnaar worde verder verwezen. Nieuw is vervolgens de bespreking van landschap, flora, vegetatie en avifauna van de verschillende
structurele onderdelen van het reservaat, en wel: 1. de Westehjke „vaste duinen", Oostpunt van het oude eiland Terschelling, waaraan de eigenlijke Boschplaat in de negentiende eeuw vastgroeide (verheelde): hier in 1880 nog vrijwel
kale en bewegelijke, thans vastgelegde en ruig begroeide duinen met tal van
vochtige valleien; 2. het gebied van de geleidelijke overgang dezer zoete duinvalleien naar de zilte Boschplaat; 3.parallel daarmede en ten Z. ervan gelegen
dezelfde overgang, doch dan door vee beweid; 4. de halophiele vegetatie in de
zgn. „Grote Slenk", waarin relatief veel slib werd afgezet; 5. de duin-eilanden
op de eigenlijke Boschplaat, door slenken van elkaar gescheiden; 6. de min of
meer zandige, brakke, uitgestrekte vlakke terreinen ten N. van deze reeks
„Duiatjes".
WESTHOFF, V. De weidechampignon (Agaricus campestris Fr.) in en om de
zilvermeeuwenkolonie van de Boschplaat op Terschelling. Fungus 21 (1951):
33-37. Met Engelse samenvatting.
Vier, vrijwel ronde duingroepen (diam. van elk ± 1km) op de door vloed
gedeeltelijk overstroomde Boschplaat worden bevolkt door zilvermeeuwen.
Deze factor beïnvloedt de „normale" begroeiing van rustend, meer kalkhoudend duinzand, het Tortuleto-Phleetum arenarii, in dier voege, dat er vier
„differentiërende" soorten optreden: Agaricus ( = Psalliotd) campestris, Marasmius oreades, Honckenya peploides, Taraxacum officinale sect. Vulgaria. De
vegetatie wordt deswege beschreven als een „variant met Marasmius oreades".
De weidechampignon werd er talrijk waargenomen van 1937-1948. De meeste
van deze duinen worden zo goed als nooit door paarden bezocht en zij zijn
nimmer door vee beweid. Deze in Nederland zeldzame situatie is van belang
voor de kennis van de oecologie van de weidechampignon, die geacht wordt
aan beweid terrein gebonden te zijn. Het is aannemelijk, dat de invloed van
de bemesting door de meeuwen hier die van het vee vervangt. De champignon
heeft haar optimum niet in de meest „ornithocoprophiele" vegetatie in het
centrum van de meeuwenkolonie (Atriplex, Cakile etc.) doch in de zone daaromheen. Tenslotte wordt de invloed van de meeuwen op de bodemchemie
besproken, mede aan de hand van de desbetreffende litteratuur.
HOFFMAN, M. E. en V. WESTHOFF. Flora en vegetatie van de Verbrande Pan
bij Bergen (N.H.): de begroeiing van een „Kalkgrensgebied" tussen Duin- en
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Waddendistrict. DeLevendeNatuur 51(1951): 45-51,74-79,92-98. Met 8 foto's
van de tweede auteur.
Uiteengezet wordt, waarom oecologische grensgebieden voor de geobotanie
van bijzonder belang zijn. Een „klassiek" grensgebied in ons land is de ± 3 km
brede oVergangsstrook tussen het kalkrijke duin ten Z. van Bergen met ± 3 ± 20% CaC0 3 en het kalkarme ten N. van Bergen met minder dan 1%,
meestal minder dan 0,2 % CaCO s in het duinzand:hierop berust de plantengeografische scheiding tussen Duin- resp. Waddendistrict. De floristische verschillen en overeenkomsten tussen beide districten worden besproken. In 1926
beschreef BIJHOUWER flora en vegetatie van deze grensstrook. Sindsdien zijn
beide, doch vooral de vegetatie, aanzienlijk gewijzigd, vooral tengevolge van
wateronttrekking aan de duinen. Het was daarom van belang, dit onderzoek
te herhalen, hetgeen in 1950 door schrijvers is gedaan op een beperkt gebied
(de Verbrande Pan, 100ha groot), zo gedetailleerd mogelijk en met moderne
plantensociologische methodiek. Vergelijking van dit onderzoek met het
vroegere leverde belangrijke, elders nietverzamelbare gegevens over de invloed
van de wateronttrekking op de begroeiing. De flora werd gekarteerd; de vegetatie werd beschreven aan de hand van 75vegetatie-opnamen, waardoor
26plantengezelschappen konden worden vastgesteld; 36proefvlakten werden
door betonnen palen gemarkeerd (permanente quadraten), teneinde de vegetatie-successie in de toekomst te kunnen volgen; een vegetatiekaart op schaal
1:2500 werd vervaardigd. Vervolgens wordt het vegetatie-mozaïek beschreven
aan de hand van de drie daarbij door elkaar heen spelende gradiënten: dievan
kalkrijk naar kalkarm, die van nat naar droog, en die van grasland c.q. heide
naar bos. Nader behandeld worden de acht bostypen van het gebied en enige
typen heide en grasland (Festuceto-Galietum molinietosum, idem in facies van
Calamagrostis epigeios,F.-G. agrostidetosum, F.-G. koelerietosum, AnthyllidetoSilenetum), voorts de moerasvegetaties en de begroeüng van het droge duin
{Violeto-Corynephoretum). Het kwam vast te staan, dat de uitdroging der
duinen slechts ten dele is toe te schrijven aan de duinwaterleiding, doch grotendeels: 1. aan wegzuiging van duinwater door diepe ontwatering van het aangrenzende polderland, 2. aan toegenomen verdamping tengevolge van aanplant van veel naaldhout.
MÖRZER BRUIJNS, M. F. en V. WESTHOFF. The Netherlands as an environmentfor insectlife. Presented to the members of the 9th International Congress
of Entomology by the Netherlands Entomological Society. Amsterdam, 1951,
67pag., waarvan pag. 55-67 bestaande uit kaartjes etc.
A. General information: pag. 5-22.
Van de eerste auteur: I. Geographical data, II. Climatic factors in the
Netherlands (a. general climatic characteristics, b. climatic regions), III. Edaphic factors in the Netherlands (a. geological structure, b. pedological
elements).
Vanbeideauteurs gezamenlijk: IV. Floraand Vegetation (a. Flora, b. Vegetation, c. Human Influence). Hierin o.m. een bespreking van de flora aan de
hand van plantengeografische dementen en plantengeografische districten, alsmede een overzicht van de vegetatie met nadruk op de levensgemeenschappen,
die onder sub B niet meer ter sprake komen (b.v. hooilanden).
B. Important biotic communities:pag. 23-54. Van de tweede auteur.
Deze afdeling is te beschouwen als een overzicht van de vegetatie van Neder-
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land, met uitzondering van akkers en de meeste graslanden; daarbij is er van
uitgegaan, dat de plantengezelschappen als milieu van het grootste belang zijn
voor de differentiatie in de insectenfauna. Er is een keuze gemaakt uit de van
uit dit gezichtspunt belangrijke, min of meer natuurlijke plantengezelschappen.
Deze zijn als volgt gerangschikt: 1. Plassen en laagveenmoerassen: milieu
- meso-tot oligohaliene wateren - zoete .wateren en moerassen; a. hydroserie
uitgaande van eutrooph zoetwater, b. hydroserie uitgaande van mesotrooph
zoetwater. 2. Heiden en hoogvenen: droge heiden en zandverstuivingen
- vochtige heiden - hoogvenen en hydroserie uitgaande van oligotrooph zoetwater. 3. Zilte gronden: overzicht-de vegetaties van de lage schorren of
kwelders (JPuccinellio-Salicornion) - de vegetaties van de hoge schorren of
kwelders {Armerion maritimaé). 4. Zeeduinen: inleiding en algemene opmerkingen - de kalkrijke duinen van het Duindistrict - de kalkarme duinen van
het Waddendistrict. 5. Bossen: inleiding- bossen op rijke gronden - bossen
op arme gronden.
De gezelschappen zijn steeds in samenhang met het milieu behandeld. Daarbij is er naar gestreefd, waar mogelijk, de bodemclassificatie van EDELMAN
(1950) tot grondslag te nemen. Hoewel de terminologie van de Frans-Zwitserse
plantensociologische school is gevolgd, is er niet gestreefd naar een compilatie
van reeds beschreven, min of meer starre („typische") eenheden, doch naar een
organische behandeling van het landschap, die ook aan de overgangen tussen
de vegetatietypen (zowel in tijd als in ruimte) recht doet wedervaren. Daartoe,
zijn hier tal van ongepubliceerde gegevens verwerkt.
Bij de meeste plantengezelschappen wordt een aantal daarvoor kenmerkende
plantensoorten genoemd; voor 31gezelschappen wordt bovendien een aantal
karakteristieke insectensoorten vermeld.
SISSINGH, G. Onkruid-associaties inNederland.Eensociologisch-systematische
beschrijving van de klasse Rudereto-Secalinetea Br.-Bl. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1950. VII en 224p., 11foto's en 11 bijlagen. Proefschr. Landbouwhogeschool, Wageningen. Tevens: Versl.Landbouwk. Onderz. 56-15; en Communication 106 de la Station Intern, de Géobot. Méditerranéenne et Alpine.
De publicatie behandelt de floristische samenstelling, de sociologische structuur, de systematiek, de oecologie, de successie en de synchorologie (verbreiding) van 20 in Nederland voorkomende onkruidassociaties, bestudeerd aan
de hand van 750vegetatie-opnamen, waarvan 400 in tabellen zijn verwerkt.
Deze associaties omvatten dehelft van dein Nederland aangetroffen associaties
der klasse Rudereto-Secalinetea en wel speciaal de hier als „huisassociaties"
gekenschetste; zij behoren tot 4 van de 8in Nederland te onderscheiden orden
van deze klasse. Vooraf wordt de systematiek der gehele klasse uitvoerig besproken enworden haar algemene kenmerken behandeld (levenscyclus, pionierkarakter, levensvormen, nitrophilie, invloed van de mens, vegetatieperiode,
verbreiding over de aarde). Vervolgens komen de afzonderlijke orden, verbonden, associaties en kleinere eenheden ter sprake. Van iedere associatie
wordt behandeld: 1. floristische samenstelling: a. de kensoorten en hetgeen
bekend is omtrent hun herkomst, gedrag, groeiplaatseisen etc.; b. de samenstelling van de groepen der verbonds-, orde- en klassekensoorten, alsmede de
belangrijkste begeleiders. 2. De subassociaties, varianten en facies, welke zijn
te onderscheiden, de oorzaken van hun ontstaan, en hun verhouding tot het
type der associatie. 3. De synoecologie en de bestaansvoorwaarden, waar-
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onder eenbeschrijving vandegroeiplaats enhetbodemprofiel. 4. Deherkomst
en deverbreiding zowel in Europa alsbinnen Nederland, eenen ander aande
hand van de plantensociologische litteratuur en die over de verbreiding van
de kenmerkende soorten. Waar mogelijk wordt eenkaart vanhet vermoedelijke
areaal gegeven. 5. De levensloop en de seizoen-aspecten. 6. De invloed van
de cultuurmaatregelen op ontstaan, in stand blijven en floristische samenstelling. 7. De successie. Aan het slot vindt men in bijlage 12(pag. 217-224)
een tabellarisch overzicht van Latijnse en Nederlandse naam, levensvorm (in
de zin van RAUNKIAER), verspreidings- of disseminatie-type (in hoofdzaak
volgens FEEKES) en sociologische waardering der 357voornaamste soorten onkruiden, tevens bedoeld als inleiding op het nog ongepubliceerde tweede gedeeltevandeze studie, datdeethologie deronkruiden en onkruidgezelschappen
behandelt. Eenuitvoerige bibliografie besluit het proefschrift.
ZONNEVELD, I. S.DeBrabantseBiesbosch,eennatuurgebiedvaninternationale
betekenis. „DeToeristenkampioen" 14(1951): 101-103.
Beschouwing over de waarde, diehet onderzoek vaneen zoetwatergetijdendelta voor de natuurwetenschap heeft, in het bijzonder voor bodemkunde en
biologie. De Biesbosch is de laatst overgebleven zoetwatergetijdendelta van
enige betekenis in West-Europa. Grote gedeelten vanholoceen Nederland zijn
ontstaan volgenseenproces,datmen thansindeBiesboschnogkanbestuderen.
De hierdoor te verwerven kennis van de ontstaansgeschiedenis van dergelijke
gronden zalvan belang blijken te zijn voor het bodemgebruik. De samenhang
tussen plantengezelschappen en milieu is in de Biesbosch thans voorlopig
onderzocht; hierbij zijn een aantal nieuwe gegevens bekend geworden, diein
dit artikel worden aangeduid. Merkwaardig zijn o.a. de vloedbossen (subassociaties van het Saliceto-Populetum), waarvan het kombos, op de meest luchtarme plaatsen groeiend, luchtwortels vertoont (Salix purpurea).
LABORATORIUM VOOR PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Beheerder: Prof. Dr E.C. WASSINK
WASSINK, E. C. The reducing action of light in photosynthesis. Symposia of
the Society for Experimental Biology V, Carbon dioxide fixation and photosynthesis, Cambridge, 1951,p.251-261 (Meded. Lab.v. Plantenphysiol. Onderz.
no86).
Voordracht, gehouden op de „Conference on C0 2 -fixation" van de Soc. f.
Exp. Biol, te Sheffield van 3-7Juli 1950.In tegenstelling tot de hierboven gerefereerde voordracht van Dr KOK werd een verslag, op grond van de mededelingterconferentie, reedsopgenomeninhetvorigereferatennummer (Meded.
L.H.S. 51 [1951]: 38a-39a). De bibliografische gegevens konden toen echter
nog niet worden vermeld.
WASSINK, E.C.Chlorophyllfluorescenceandphotosynthesis. Advances in Enzymology 11(1951):91-199 (Meded. Lab. v.Plantenphysiol. Onderz. no88).
Een uitvoerige critische vergelijkende discussie vanhet experimentele materiaal en de theoretische beschouwingen met betrekking tot het genoemde
onderwerp, op verzoek van de redacteur van de Advances, Prof. F.F. NORD.
Besproken werd het werk van de volgende werkgroepen en personen: H.
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KAUTSKY en medewerkers, de Utrechts-Delftse Biophysische Werkgroep
(ORNSTEIN, WASSINK, es.); MCALISTER en MYERS; J. FRANCK en medewerkers;

VAN DER VEEN en anderen.

Gedurende de laatste 15jaar is de overtuiging gegroeid, dat het photosyntheseproces bestaat uit 3goed onderscheidbare delen: a. een systeem van
donkerreacties, waarin C 0 2 een rol speelt; b. een systeem van donkerreacties,
dat op een of andere wijze betrokken is bij de activering van waterstof en/of
de ontwikkeling van zuurstof; c. een pigmentssysteem via hetwelk lichtenergie
alsdevoornaamste drijvende kracht, in het proces intreedt. Men ontdekte geleidelijk, dat de systemen a en b in photosynthetiserende cellen, vele trekken
gemeen hebben met reacties, die bekend waren van hogere planten. Daarom
kan alshet specifieke probleem derphotosynthèsegezienworden de opheldering
van de werkingswijze van het lichtgevoelige systeem c en zijn verbinding met
de donkersystemen a en b.
Een van de wegen waarlangs deze opheldering is benaderd, wordt gevormd
door het onderzoek van de chlorophylfluorescentie in photosynthetiserende
cellen, bij voorkeur in verband met de optredende gaswisseling.
Studies betreffende de relatie tussen fluorescentie en photosynthèse zijn tot
dusver uitgevoerd bij groene bladen, groene zeewieren en eencellige groene
wieren (KAUTSKY; FRANCK en medewerkers; ORNSTEIN, WASSINK C.S.;
MCALISTER en MYERS), bij diatomeeèn (WASSINK en KERSTEN) en bij purperbacteriën (WASSINK, KATZ en DORRESTEIN). Het laatste geval is van bizonder
interesse, daar hierbij onafhankelijke dosering van de waterstofdonator
mogelijk is.
De vergelijkende discussie van de beschikbare feiten en interpretaties leidde
tot een aantal conclusies, waarvan enige der belangrijkste hier mogen worden
vermeld. 1. Er is geen voorspelbare algemene relatie tussen de snelheid van
het photosyntheseproces en de intensiteit der chlorophylfluorescentie; veelal
kan een zeker antiparallelisme worden waargenomen. 2. De voornaamste bepalende factor voor de fluorescentieintensiteit is de waarschijnlijkheid van
energieoverdracht van het pigmentsysteem aan de donker-chemische delen van
de reactieketen. 3. Indien de photosynthesesnelheid beperkt wordt door
processen, waarin de energieoverdracht niet rechtstreeks is betrokken, dan bepaalt de mate van koppeling tussen de energieoverdracht en de verwerking van
de overgedragen energie het gedrag van de overgedragen energie het gedrag
van de fluorescentie. 4. De volgende omstandigheden aan het energie-overdrachtssysteem zijn in hoofdzaak bepalend voor de sterkte der chlorophylfluorescentie: a. de graad van bezetting van het energieoverdrachtssysteem
met de normale energie-acceptor, b. het aantal „lege plaatsen", c. de graad
van bezetting met stofwisselingsproducten of andere stoffen (giften, narcotica
etc), die zelf energie kunnen overnemen („waste acceptors"), d. recombinatie
van producten, die door de werking der lichtenergie gescheiden zijn, waardoor
opnieuw energieacceptor moleculen ontstaan: 5. De voornaamste processen,
die het bovenstaande regelen, zijn vermoedelijk de volgende: a. de activiteit
van een (donker-) enzym, dat nieuwe energie-acceptor vormt, b. de verzorging
van dit enzym met substraat, waarschijnlijk veelal een zgn. waterstofdonator,
c. de activiteit van het energie-overdrachtssysteem, d. de activiteit van het deel
der reactieketen, dat geactiveerde energieacceptor consumeert, en de toevoer
van andere reactiesubstraten (b.v. H-acceptoren) aan dit procesdeel. 6. Fluorescentiemetingen, vergelijkend biochemische studies en metingen van redox
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potentialen in verband met de photosynthèse hebben zeer waarschijnlijk gemaakt, dat photosynthèse kan worden gekarakteriseerd als een door het licht
gesensibiüseerde overdracht van waterstof van een donker dehydrogenasesysteem door bemiddeling van het systeem, waarin het licht reageert, naar een
C0 2 reducerend complex. Aangenomen mag worden, dat de redox potentiaal
vanhetenergieoverdrachtssysteem bepalendisvoordesnelheidvandeenergieoverdracht, terwijl dephotosynthesesnelheid medeafhankelijk isvan deredox
potentialen van de donkersystemen, die het energieoverdrachtssysteem van
energieacceptor voorzien, of wel deze verbruiken. Deze verschillende potentialen zullen bovendien niet onafhankelijk van elkaar zijn, maar stellen elkaar
wederzijds in op niveau's, welke bepaald worden door: lichtintensiteit, zuurstofspanning, toevoer van H-donatoren en C0 2 , donkerstofwisseling. 7. De
overgang van donker naar licht isverbonden met een verschuiving in dealgemene redox potentiaal, welke aangenomen kan worden te berusten op vermeerderde resp. verminderde activiteit van verschillende katalysatoren. Aangetoond is, dat bepaalde katalytische systemen van de photosyntheseketen in
't donker geïnactiveerd worden.Hetiszeerwelmogelijk, dat katalysatoren van
gistingenademhaling geïnactiveerd wordenin 't licht. Debelangrijkste katalysatoren zijn vermoedelijk van hettypeRAH^ RA + H(R = eiwit);hunwerkingsgraad zal er van afhangen hoever de algemene redox potentiaal van hun
50-50potentiaal af ligt. 8. Aan het begin van een belichting vertonen photosynthèse en fluorescentie bepaalde, reproduceerbare insteleffecten („inductieverschijnselen"). Naar allewaarschijnlijkheid weerspiegelendezeveranderingen
de aanpassingssnelheid van de diverse katalysatoren aan de overgang van
donker naar lichtcondities.
WASSINK,E.C.Biologische werkingenvandaglicht.Daglicht 1(1950):83-89.

Een overzichtsartikeltje, geschreven op verzoek van de redactie van „Daglicht" in aansluiting aan een artikel van Mevr. Clay-Jolles over de physische
eigenschappenvandaglicht.Alsuitgangspuntvandediscussiewerdopgemerkt,
dat dewerkingen vanhet daglicht op biologische objecten zichinbeginselmet
kunstlicht laten reproduceren, mits men let op: belichtingssterkte, spectrale
samenstelling van het licht, duur der inwerking.
Enige eigenschappen van filters worden besproken. Een korte schets wordt
gegevenvanenigebelangrijkephotobiologische processenbijplantenendieren.
WASSINK, E.C.Photosynthesealsbiokatalytischproces. Chemisch Weekblad
Al (1951):968-978.(Meded.Lab.v.Plantenphysiol. Onderz.no95).
Voordracht op verzoek van de organisatoren van het Symposium over
Biokatalyse van de Ned. Chemische Ver. en de Ned. Ver. voor Biochemie,
gehouden te Utrecht, 1en 2Februari 1951.
Herinnerd wordt allereerst aan de driedeligheid van het photosyntheseproces (1: complex van donkerreacties, waarin de H-donor is betrokken,
2. procesdeel,waarin delichtenergiewordt gefixeerd (lichtreactie);3. complex
van donkerreacties, waarin C0 2 isbetrokken).Deargumenten voor het onderkennen van deze 3hoofddelen van het proces zijn ontleend aan: a. overwegingenvanvergelijkend biochemischeaard, b. gecombineerd onderzoek van
photosynthèse en chlorophylfluorescentie, c. gebruik van tracers, d. onderzoekvan deelreacties aanpartieelactieveinvitrogeïsoleerdesystemen(chloroplasten of grana), e. onderzoek van redoxpotentialen in verband met de
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photosynthèse, ƒ. onderzoek van derelaties tussen phosphaatstofwisseling en
photosynthèse. De voornaamste lijnen van onderzoek op de genoemde gebieden worden kort besproken. In verband metde aard vanhet Symposium
wordt nader ingegaan op de argumenten voor het bestaan van energieoverdracht binnen het photosynthetisch apparaat. Een aantal gegevens pleiten
voor energietransport door fosfaatverbindingen. Hetmoet echter aannemelijk
wordengeacht, dat ook reactievechemische systemenvanhogere energieïnhoud
bij dephotosynthèsebetrokken zijn. Daarnaast bhjkt het bestaanvaneen directe
energieoverdracht binnen het photosynthetisch apparaat uit de door hulppigmenten gesensibiliseerde chlorophylfluorescentie. Lichtenergie, geabsorbeerd in eendergelijk hulppigment, b.v.eencarotenoid, doet het chlorophyl
fluoresceren. Er wordt ingegaan ophetmogelijke mechanisme voor een dergelijke energieoverdracht, in verband met voorstellingen van MÖGLICH, ROMPE,
FÖRSTERe.a. Het bhjkt, dat reedszovelebeeldenin deliteratuur zijn ontworpen,
dat het aanvaarden van eendergelijk energietransport inbeginsel geen moeilijkheid veroorzaakt. De taak van verder onderzoek ligt er in te onderkennen,
welke vandeze mogelijkheden gerealiseerd is.
WASSINK, E. C , N. KRIJTHE en C. VAN DERSCHEER. Onthe effect of various

spectral regions onthe sprouting ofpotato-tubers.Proceedings Kon. Ned. Akad.
v. Wetensch., Amsterdam, 53 (1950): 1228-1239 (Meded. Lab.v. Plantenphysiol. Onderz. no 84).
Spruiting van aardappels werd bestudeerd in licht van verschillende spectraalgebieden. Desamenstelling van hetlicht van deze gebieden endeopbouw
van de apparatuur is besproken in de publicatie van WASSINK en VAN DER
SCHEER (Meded. L.H.S., 51(referaten) (1951): 40a). Continue belichtingmet
verschillende intensiteiten werd toegepast. In alle onderzochte gebieden werd
remming van dé spruitgroei t.o.v. donker gevonden. Ingroen engeel licht was
de remming minder sterk danin blauw, violet enrood. Opmerkelijk was,dat
nabij infrarood ookeensterke remming veroorzaakt. Inditgebied vormen de
knollen ende spruiten geen appreciabele hoeveelheden chlorophyl,inde andere
gebieden wel. Dit feit wijst er op,dat er geen volstrekt parallelisme bestaat
tussen dewerkingen vanhetlicht bijdechlorophylvorming enbijde spruitremming. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat bij de spruitremming protochlorophyl alslichtabsorberend pigment werkzaam is. Hetismogelijk datlage concentraties van chlorophyl, tevoren in de aardappels aanwezig, als zodanig
fungeren.
WASSINK, E. C , C.M. J. SLUYSMANS en J.A. J. STOLWIJK. Onsome photoperiodic andformative effects ofcolouredlight inBrassica Rapa,f. oleifera subf.
annua.Proc. Kon. Ned.Akad. v. Wetensch., Amsterdam 53(1950): 1466-1475
(Meded. Lab. v.Plantenphysiol. Onderz. no 85).
Planten van Brassica Rapa oleifera subf. annua (boterzaad) werden onder
constante condities opgekweekt inwit licht, verkregen uitdaglicht T-L-buizen.
Zij ontvingen ca22 X 103ergs/cm2 sec. gedurende 10uur p.dag, bijca20°C.
Zij werden bijbelicht gedurende 8u.peretmaal in licht vandiverse spectrale
gebieden,vanviolettot infrarood, metcontrolesin donker en witlicht. Dezelfde
opstelling alsvoor het hierboven gerefereerde onderzoek werd gebruikt. Een
sterk photoperiodisch effect werd waargenomen inblauw, violet en infrarood;
groen, geel en rood hadden geen invloed. Eenafgebeelde proefserie vertoont
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bloei in de planten, bijbelicht met wit, violet, blauw en infrarood, niet in die
bijbelicht met groen, geel of rood licht, noch in die welke geen bijbelichting
ontvingen. De bijbelichtingen hadden bovendien formatieve werkingen op de
bladen en de stengelstrekking. Een sterke praeflorale stengelstrekking, welke
niet het gevolg kan zijn van temperatuurverhoging, werd gevonden bij bijbelichting met infrarood.
HARTSEMA A. M. en I. LUYTEN. Over het blindstoken van tulpen. Meded.
Landbouwhogeschool, Wageningen 50 (1950): 85-101 (Meded. Lab. v. Plantenphysiol. Onderz. no 82).
Door sommige kwekers worden tulpenbollen na de zomerbehandeling aan
extra hoge temperaturen onderworpen, waardoor dejonge bloemen vernietigd
worden, zgn. blind gestookt. Deze behandeling zou dienen om dikkere bollen
te verkrijgen, in het bijzonder bij variëteiten, die gewoonlijk in een aantal
kleinere bollen uiteenvallen. Ons onderzoek werd in 1943 begonnen, in de
hoop voorschriften te kunnen geven voor deze speciale behandeling. Wij gebruikten temperaturen van 28°, 31°, 33° en 35°C gedurende 1, 2 en 3weken
na verschillende zomerbehandelingen. Het bleek ons, dat hierdoor behalve de
bloem, dikwijls ook een of meer loofbladen beschadigd werden, hetgeen de
diktegroei van de bollen benadeelde.
In 't algemeen bleek het effect van de toepassing van dezehoge temperaturen
afhankelijk te zijn van de ontwikkelingstoestand van de bol op het tijdstip, dat
de inwerking begint, van de gebruikte temperatuur en van de duur van de inwerking. Voor dezelfde variëteit en na dezelfde zomerbehandeling bleek dit
effect in verschillende jaren niet hetzelfde. De behandeling, die het enejaar de
bloemen grotendeels vernietigde, had een ander jaar of bijna geen effect, of
veroorzaakte sterke beschadiging van het loof. Daarom is het niet mogelijk
hiervoor een voorschrift te geven.
Door nabehandeling met hoge temperaturen, zgn. blind stoken, is geen vermeerdering van opbrengst verkregen.
Bollen van „blind-gestookte" partijen bleken niet beter geschikt te zijn voor
het vervroegen van de bloei. Daarom raden wij het blind stoken niet aan, maar
geven wij de voorkeur aan een goede zomerbehandeling. Voor de Darwintulpen Rose W. Copland en le Nôtre is 11-13 weken 20° C een goede behandeling; hierdoor ontstaan zware hoofdbollen en relatief weinig en kleine
bijbollen. Een goede opbrengst wordt bevorderd door het tijdig wegsnijden
van de bloemen zonder bloemstengel (zgn. „koppen").

KOK, B.Photo-inducedinteractionsinmetabolismofgreenplantcells. Symposia
of the Society for Experimental Biology V, Carbon dioxide fixation and photosynthesis, Cambridge, 1951,p.211-221(Meded. Lab.v.Plantenphysiol. Onderz.
no 87).
Voordracht, gehouden op de „Conference on C0 2 -fixation" van de Soc. f.
Exp. Biol., te Sheffield van 3-7 Juli 1950. Proeven worden beschreven, welke
een vroegere waarneming van de sehr, bevestigen, dat bij diverse groene
plantencellen de kromme: photosynthesesnelheid versus lichtintensiteit een
hellingsverandering vertoont, zo, dat beneden het compensatiepunt van photosynthèseen ademhaling het rendement der opgenomen lichtenergiecirca 2 x zo
groot is als daarboven. Dit wijst op een directe ingreep van lichtenergie in het
ademhalingsproces op andere wijze dan als compensatie van de balansreactie,
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waarbij geen hellingsverandering van de bovengenoemde kromme zou kunnen
worden verwacht. Daarnaast werden aanwijzingen verkregen voor directe
reductievannitraat bij afwezigheid van C 0 2 door een „reducerend vermogen",
dat in 't licht ontstaat. KOK vond nl. dat bij afwezigheid van C 0 2 en aanwezigheid van nitraat, 02-ontwikkeling wordt gevonden, welke door NH 4 -ionen niet
wordt onderdrukt, maar bij afwezigheid van nitraat achterwege blijft. Het
totaal der beschreven proeven pleit voor een interactie van photosynthèse en
ademhaling via het licht vergelijkbaar met de interactie van gisting en ademhaling via de zuurstof in de PASTEUR-reactie.
KOK, B.Hetgebruikvantracersinhetphotosyntheseonderzoek. Chem. Weekbl.
47(1951): 661-668.
Voordracht, gehouden in het kader van de opinitiatief van enige hoogleraren
in het voorjaar van 1950 aan de Landbouwhogeschool gehouden cyclus over
onderzoekingen met isotopen. Na een inleiding over het photosyntheseproces
en zijn verband met de koolzuurassimilatie van heterotrophe en chemo-autotrophe cellen en met de dissimilatie, wordt een overzicht gegeven van de voornaamste tot nu toe bij het photosyntheseonderzoek met behulp van isotopen
verrichte proeven. Reeds in 1938 werd uit werk met D 2 0 geconcludeerd, dat
inhetphotosyntheseproces waterineendonkerreactie reageert. Onderzoekingen
met 0 ] 8 heten zien, dat de ontwikkelde zuurstof afkomstig is uit water en niet
uit CÓ 2 . De uitvoerigste tracer-onderzoekingen zijn tot nu toe gedaan met
C x speciaal met C14,na inleidend werk met C u . In 't bizonder CALVIN en medewerkers konden met behulp van papierchromatografie in verbinding met ninhydrinekleuring en radiogrammen de weg van het koolzuur in de photosynthèse een eindweegs ophelderen. Op deze onderzoekingen wordt uitvoerig ingegaan. Onderzoekingen met P 32 over de rol van het fosfaat bij de photosynthèsehebben tot nu toe weinigmeer aan het licht gebracht dan onderzoekingen
met P 31 in verbinding met de klassieke methode van fosfaatbepaling. Incidenteel onderzoek werd nog verricht met Mg27 en met H 3 in 't bizonderom na te
gaan of chlorophyl tijdens de photosynthèse Mg of H uitwisselt. Tot nu toe is
hier niet veel uitgekomen.
KOK, B. Massacultuur van algen. Handel. 32e Ned. Natuur- en Geneesk.
Congres, Eindhoven, 1951,p. 84-85.
Voordracht op het genoemde congres betreffende de uitgangspunten van
het op dit laboratorium verrichte onderzoek over de massacultuur van eencellige groenwieren. Waar het optimale rendement van het photosyntheseproces ligt bij een omzetting van ± 30% van de lichtenergie in chemische
energie, is dit rendement bij goede landbouwoogsten slechts 1-2 %. In bladen
gaat vermoedelijk in sterk licht en bij laag CÖ2-gehalte veel lichtenergie onrendabel verloren. Geroerde suspensiesvan algen met kunstmatige C0 2 -toevoer
bieden in dit opzicht wellicht betere mogelijkheden. Een bericht over verkregen
uitkomsten is thans ter perse (meded. no 98).
STOLWIJK, J. A. J. Photoperiodische enformatieve effecten vansupplementaire
belichting met verschillende spectrale gebieden. Handel. 32e Ned. Natuur- en
Geneesk. Congres, Eindhoven, 1951,p. 87-88.
Voordracht voor genoemd congres over het op dit laboratorium verrichte
desbetreffende werk. Naast enige reeds gepublic. gegevens (meded. no 85)

45 a
wordt vermeld, dat bij Brassica Rapa f. oleifera, subf. annua geheel overeenkomstige photoperiodische en formatieve effecten van blauw, violet en infrarood optraden, indien basisbelichting + aanvullende belichting binnen de
korte dag vielen (b.v. samen 12uur). De controle met wit aanvullend licht
gedroeg zich dan echter als de donkercontrôle. Ook Cosmos bipinnatus CAV.
en Lactuca sativa L. var. Meikoningin, werden onderzocht. Cosmos (als korte
dag-plant) reageerde op de bijbelichting door bloei in infrarood, violet, blauw
en donker. In deze gebieden trad ook sterke stengelstrekking op. Bij Lactuca
werd in violet, blauw en infrarood een strekkende werking gevonden op
stengels, bladstelen en bladen. Een uitvoerig bericht is verschenen in het begin
van de cursus 1951-'52 (WASSINK, STOLWUK, BEEMSTER:Troc. Kon. Ned. Akad.
v. Wetensch. C 54 (1951): 421-432; Meded. Lab. v. Plantenphysiol. Onderz.
no 92). Een referaat hierover behoort in het volgende referatennummer.
TJIA, J. E. Phosphaatwisselinginverbandmetphotosynthèse.Handel. 32e Ned.
Natuur- en Geneesk. Congres, Eindhoven, 1951,p. 82-83.
Voordracht op het genoemde congres betreffende de stand van het desbetreffende onderzoek op dit laboratorium. Naast vermelding van reeds gepubliceerde gegevens, wordt gewezen op de verdeling tussen HCl-oplosbare en
onoplosbare phosphaten in de TCA-onoplosbare fractie en de afhankelijkheid
hiervan van licht en COa-gehalte. Een uitvoeriger bericht is thans ter perse
(meded. no 96).

LABORATORIUM VOOR VEETEELT
Beheerder: Prof. Ir W. DE JONG
JONG, W. DE. Een halve eeuw productieteelt. Enkele beschouwingen over de
toepassingenderesultatenvan demelkcontrôlebij derundveefokkerijinNederland
Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1947, 14blz. Inaug. rede.
In deze rede worden besproken de resultaten van de thans reeds bijna een
halve eeuw oude teelt naar productie bij onze rundveefokkerij, welke hoofdzakelijk op de gegevens van de melkcontrôle gebaseerd is. Nagegaan wordt
hoe deze resultaten verklaard kunnen worden en aan de hand daarvan worden
richtlijnen voor de toekomst aangegeven.
JONG, W. DE.Hedenen toekomst van onzerundveefokkerij.Friesch landbouwbl.
48 (1951) (1): 8.
Verslag ener lezing, gehouden voor de drie organisaties voor jonge boeren
in Friesland, waarin de huidige toestand van onze rundveefokkerij wordt beschreven en enkele vooruitzichten en te nemen maatregelen voor de toekomst
worden aangegeven.

JONG, W. DE.De tegenwoordige fokinrichting in de rundveefokkerij. Landbouwgids 1951, p. 413^114.
Een korteweergavevan deredenen, waarom indewijze,waarop deexterieurbeoordeling van onze rundvee tegenwoordig plaats vindt, enige wijziging is
gekomen, en een korte omschrijving van de grondslagen, waarop deze thans
gebaseerd is.
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GROOT T., DE. Rundersteriliteit. De landbouwgids1951,p. 496-498.
Na gewezen te hebben op de grote schade die jaarlijks door de onvruchtbaarheid onder het rundvee wordt veroorzaakt, worden achtereenvolgens
voeding, infecties en erfelijkheid als oorzaken van steriliteit besproken, terwijl,
zo mogelijk, kort wordt stilgestaan bij de bestrijding, die uit de aard der zaak
afhankelijk is van de oorzaak.
GROOT, T. DE. Het Friese paard koud-of warmbloed?Phryso, Off. orgaanvan
de vereniging„Het F.P.S." 2 (24-2-'51) (3): 3-4.
Bestreden wordt de opvatting, dat het Friese paard tot de warmbloedrassen
gerekend zou moeten worden. Het enige motief, dat daarvoor geldt, is zijn
levendig temperament. Op grond van de afstamming moet het echter bij de
Westerse (koudbloed) rassen worden ingedeeld. Ook zijn lichaamsbouw is
hiermee in overeenstemming. Wel hebben enkele warmbloedrassen door
kruising enige invloed gehad.
GROOT, T. DE.Productiecontrôlebijpaarden?De Boerderij35(21-3-51)(25).

Het paard is eigenlijk het enige grote huisdier, waarbij de gebruikswaardebepaling door middel van objectieve waardemeting nog steeds geen ingang
heeft gevonden. De behoefte hieraan wordt in de kringen van de practijk der
fokkerij meer en meer gevoeld. Aangegeven wordt in welke richting thans in
ons land en in het buitenland een oplossing wordt gezocht. Men hoopt aldus,
zodra een bruikbare methodiek is gevonden, op de duur een waardevol hulpmiddel voor de fokkerij te krijgen, dat naast de exterieurkeuring als basis kan
dienen.
GROOT, T. DE. Grote of kleine koeien? Tijdschrift voor Diergeneeskunde 75
(1950): 945-954.
Op grond van een theoretische berekening, waarbij wordt aangenomen, dat
met het stijgen van het lichaamsgewicht de melkproductie evenredig toeneemt
en de voedselbehoefte evenredig aan het lichaamsoppervlak stijgt, wordt nagegaan of grote dan wel kleine koeien het meeste voer nodig hebben per kg
geproduceerde melk. Het blijkt, dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is
van de mate van stijging der productie per 100kg hchaamsgewichtstoeneming.
Als deze productiestijging 500kg bedraagt, zoals bij verschillende onderzoekingen is gevonden, dan blijkt, dat er, op het niveau waarop de producties
per koe zich in Nederland bevinden, een zeer gering verschil bestaat in benodigde hoeveelheid voer per kg voor een zware en voor een lichte koe geproduceerde melk van dezelfde samenstelling.
GROOT, T. DE. Grote of kleine koeien?II. Tijdschrift voorDiergeneeskunde 76
(1951): 480-484.
Naar aanleiding van een critiek wordt hier nader gemotiveerd waarom aangenomen magworden, dat hetverband tussenproductiein kgmelk enlichaamsgewicht bij eenzelfde ras als lineair mag worden beschouwd.
GROOT, T. DE. Big or small cows? The Netherlands Milk and Dairy Journal 5
(1951): 126-129.
Een verkorte weergave van het artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde 75 (1950) (23): 945-954.
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GROOT, T. DE. Overtedicht bij elkaargeplaatstespenen,eenerfelijk gebrekbij
hetzwartbonte rund. Tijdschrift voorDiergeneeskunde 76 (1951): 448-451.
Beschrijving van een nog niet eerder beschreven gebrek, waarbij of links óf
rechts devoor- enachtertepelsveeltedicht,tot somstegenelkaar,zijn geplaatst.
Opgrondvaneengenetischonderzoek luidtdeconclusie,datmenhier, ofschoon
dewijzevan overerven nietmetzekerheid kan worden aangegeven, meteen erfelijk gebrek te maken heeft, dat waarschijnlijk op meer dan één grondslag berust. Het gebrek iszowelbij mannelijke alsbij vrouwehjke dieren geconstateerd
en vermindert hun waarde zeer sterk, zodat het nemen van foktechnische bestrijdingsmaatregelen wordt aanbevolen.
GROOT, T. DE. Het probleemderrunder-steriliteit.Veenman en Zonen, Wageningen, 1947.15pp.
In het kort wordt eerst stilgestaan bij denormale physiologie van de bevruchting, vervolgens worden de storingen die hierbij kunnen optreden behandeld en
wordt nagegaan hoe deze storingen zijn te voorkomen en (of) te genezen. Tenslotte wordt getracht een indruk te krijgen van de grootte der schade, die door
onvruchtbaarheid bij runderen in ons land jaarlijks wordt veroorzaakt. Berekend wordt dat dit ca 35millioen gulden is.

Afdeling Pluimveeteelt*)
Docent: Ir P. UBBELS
UBBELS, P. Over deinvloedvanhetvakerkerendereiereninbroedmachinesop
hetuitkomstpercentage. Pels enPluim 6 (24-8-1951) (17). Met tabellen.
Kort verslagvaneenaantal ophet Rijksinstituut voor Pluimveeteelt genomen
proeven, waarvan devoornaamste resultaten in het hierna vermelde praeadvies
van J. W. KUIPER en P .UBBELSzijn vastgelegd. Er wordt voornamelijk de aandacht opgevestigd, dat omhetuur keren,bijvergelijking metdriemaal keren per
etmaal,indegebruiktebroedmachinestenminsteca6% hogerebroeduitkomsten
gaf, gerekend over het aantal ingelegde eieren. Hoe deze invloed moet worden
verklaard, staat nog niet vast. De kwaliteit van de kuikens uit beide machines
was zeergoed en was van die uit de vaker gekeerde machine zeker niet minder
dan van die uit de andere.
ALBADA, M. VAN,and P. UBBELS.Somenewaspectsoftheradiographicmethod
on chicks for the determination of vitamin-D. 9th World's Poultry Congress,
Officialreports, vol. 3.Paris, 1951,p. 57-68. Met afbn en tabellen.
In dit praeadvies worden bijzonderheden medegedeeld over de wijze, waarop
bij de door schrijvers uitgewerkte bepalingsmethode voor Vitamine D, met kuikens alsproefdieren, radiografisch degraad van rachitis wordt vastgesteld en de
aldus verkregen gegevens worden verwerkt. Hierbij worden de na een proefperiodevanvierenvijf wekenalsduplo'svan elk dier genomen röntgenfoto's van
het hakgewricht gewaardeerd aan de hand van een standaardtypen-schaal. Uit
de aldus verkregen waarderingscijfers (röntgenogramcijfers) wordt met behulp
van de sommatiecurve van de normale waarschijnlijkheidsverdeling een groepsgemiddelde vastgesteld, dat op een waarschijnlijkheidsschaal wordt uitgezet
x
) De onderstaande artikelen over pluimveeteelt zijn samengesteld op het Rijksinstituut
voor Pluimveeteelt te Beekbergen.
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tegen delogarithme van de dosis. De sterkte van elk te onderzoeken praeparaat
wordt vervolgens apart afgeleid uit de bij dezelfde proef voor het standaardpraeparaat gevonden regressielijn. Bij een vergelijkend onderzoek werden op
deze wijze wat nauwkeuriger uitkomsten verkregen dan bij lineaire verwerking
van de gemiddelde tarsometatarsal afstanden en van de gemiddelde röntgenogramcijfers.
FRENS, A. M. en P. UBBELS. Proefnemingen met varkens en kuikens over de
bruikbaarheid van enige producten ter besparing van dierlijke eiwitten (vismeel,
diermeel, enz.) bij de veevoeding. Met samenvatting in het engels. Versl.Landbouwk. Onderz. 57-12 (1951),72blz.
Het doel van deze proefnemingen was na tegaan of voor jonge mestvarkens
enkuikens detot dusverregebruikelijke voedermiddelen van dierlijke oorsprong
geheel of gedeeltelijk vervangen konden worden door plantaardige eiwitrijke
voedermiddelen onder toevoeging van andere producten, die de zgn. dierlijk
eiwitfactor bevatten. In alle zeven proeven bleek vervanging van een belangrijk
deel van het dierlijk door plantaardig eiwit een vermindering van de groeisnelheid te veroorzaken. Toevoegingvan Amerikaanse A.P.F.-concentraten en bepaalde producten van Nederlandse herkomst, welke de dierlijk eiwitfactor konden bevatten, gaf in het algemeen geen of een slechts weinig beter resultaat dan
geen toevoeging. Alleen werd bij de kuikens in sommige gevallen wel het peil
van de groepen, die volop dierlijk eiwit kregen, bereikt. Gecondenseerd visperssap biedt hier voor direct het meeste uitzicht. En misschien valt met Amerikaanse geconcentreerde A.P.F.-praeparaten, welke antibiotica bevatten, iets te
bereiken. Tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het gebruikelijke dierlijk
eiwit in de mengvoeders door plantaardig, onder toevoeging van A.P.F.-concentraten of andere producten waarvan verwacht mag worden, dat zij de dierlijk eiwitfactor bevatten, kon op grond van deze proefnemingen nog niet worden geadviseerd. Het onderzoek wordt voortgezet teneinde spoedig meer ervaring te verkrijgen.
KUIPER, J. W. and P. UBBELS. Abiological study of natural incubation andits
application to artificial incubation.9th World's Poultry Congress,Official reports,
vol. 1. Paris, 1951,p. 105-112. Met afb. en tab.
In een serieexperimenten met broedse kippen werd thermoèlectrisch de temperatuur op verschillende plaatsen in het nest en op de eieren gemeten. Hierbij
werd o.a. waargenomen, dat de temperatuur in het nest van de broedende kip
periodiek 0,5tot enkele graden Celsius daalt, nl. bij het „keren" der eieren door
de hen. De thermoëlectrische temperatuurmeting verschafte dientengevolge
tevenseen nauwkeurige registratievan deperiodiciteit in het keren der eieren bij
het natuurlijk broeden. Overdag gebeurde het keren met tussenpozen van een
half tot éénuur; bij duisternis des nachts om de één à tweeuur. In het nest vlak
boven de eieren heerst overigens een constante temperatuur van ± 39,2 °C
( ± 102,6 °F).Op deeischaalwerd ten hoogste een ongeveer gelijke temperatuur
gemeten. Afgezien van de periodieke dalingen als gevolg van het keren, werd
geen regelmatige variatie van deze temperaturen gevonden, zomin per etmaal
als over de gehele broedperiode. Hetzelfde was het geval met de temperatuur
tussen de eieren.Tussen boven-en onderkant van deeieren bestond inhet begin
van de broedtijd een verschil van ± 10°Cen tegen het uitkomen van ± 3 °C.
Toepassing van om het uur keren der eieren in broedmachines gaf bij een serie
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opeenvolgende broedsels, in vergelijking met drie keerbeurten per etmaal, een
aanmerkelijke verbetering vandebroeduitkomsten, welke tenminsteca6%van
het aantal ingelegde eieren bedroeg.
LABORATORIUM VOOR ZUTVELBEREIDING
Beheerders:Prof. Ir S. HARTMANSenProf. DrH. MULDER
HARTMANS, S.Melkbehandelingopdeboerderij.In:„VerslagStudieweek Huishoudwetenschap, Mei 1950te Wageningen". H. Veenman en Zonen, Wageningen, 1951,p. 131-142.
Door een goede winning en behandeling moet getracht worden melk van
goede kwaliteit teverkrijgen. Besproken worden defactoren, diehierbij invloed
hebben:hetvoerenvandekoeien, destalinrichting, deverplegingvandekoeien,
dewijzevanmelken, hetkoelen enbewarenvandemelk.
HARTMANS, S. Kwaliteit enKwantiteit. H. Veenman en Zonen, Wageningen,
(1950), 16blz. Inaug. rede.
Besproken worden enkele belangrijke verschijnselen, diezich hebben voorgedaan bij de ontwikkeling van de fabriekmatige kaasbereiding in Nederland.
Door hetstreven naar voordeel opkorte termijn, o.a.door hetverlagen vanhet
vetgehalte van de kaas, door het vergroten vande kaasopbrengst door middel
van depasteurisatie vandemelk voor dekaasbereiding en door verhoging van
het watergehalte, werd eenongunstige invloed uitgeoefend opdekwaliteit, hetgeenopdenduur totbelangrijk nadeelmoest leiden.
MULDER, H. De ontwikkeling van de boterbereiding. Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951): 543-552.
Voordracht, gehouden op deZuiveldag vande 15eNederlandse Landbouwweek.
De methodes ter bereiding van boter werden in drie groepen ingedeeld: Ie.
die waarbij het flotatieproces wordt toegepast; 2e.die waarbij wordt gecentrifugeerd; 3e. die waarbij wordt geëmulgeerd. Er werd op gewezen, dat slechts
enkele van deze methodes met recht de aanduiding continu-methode kunnen
dragen. Bijna alle nieuwe methodes bevinden zich ondanks de reclame dieer
voor wordt gemaakt, nogin het stadium van onderzoek; ook de klassiekemethode, waarbij wordt gekarnd, moet nog nader worden bestudeerd. Als wij
boter keuren volgens de thans geldende normen, is voor het bereiden vaneen
eerste klas product eigenlijk alleen de karnmethode bruikbaar. Volgens deandere methodes krijgt menboter metandere eigenschappen dan deboter diewij
thans kennen heeft. Hierin schuilen gevaren. Dekwaliteit vanhetproduct moet
voorop staan enmagniet worden opgeofferd aanarbeidsbesparing e.d.
MULDER, H. Hetdoelmatig gebruik van melk. In: „Verslag studieweekHuishoudwetenschap Mei 1950, te Wageningen". H. Veenman en Zonen, Wageningen, 1951,p. 144-152.
Er werd in deze voordracht gewezen op deunieke waarde vanmelk voor de
menselijke voeding. Hetstreven moet eropzijn gericht dezevoedingswaardezo
volledigmogelijk aandemenstengoedetedoen komen. Eensamenwerkingvan
zuivel-enhuishouddeskundigen kaninditverband zeer nuttig zijn.
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RADEMA, L. and H. MULDER. Methods for determining thefat content of milk.
HI. The correction of the figures found by the Gerber method. Ned. Melk- en
Zuiveltijdschrift 5 (1951): 104-109.
Decijfers, diebij debepalingvanhetvetgehaltevan melkvolgens de methode
vanGerber worden gevonden, stemmen niet overeen met devolgens de methode
van Rose Gottlieb gevonden cijfers. Voorgesteld wordt de pipet bij het onderzoek volgens Gerber van normale koemelk een inhoud van 10,77 ml. te geven
inplaatsvan 11 ml.Voorhet onderzoek van melkmeteenabnormaal vetgehalte,
geheel of gedeeltelijk ontroomde melk en voor gevallen waarin de grootst mogelijke nauwkeurigheid wordt verlangd, is een correctietabel opgesteld.

LABORATORIUM VOOR PHYSIOLOGIE DER DIEREN
Beheerder: Prof. Dr E. BROUWER
BROUWER, E. Le calcul de la valeur nutritive dans l'alimentation du bétail.
Ville Congrèsinternationaldesindustriesagricoles, 1950,1, p. 141-148.
Devoederwaarde van de afzonderlijke soorten van ruwvoeders isaan zodanige schommelingen onderhevig, dat men in de practijk der veevoeding met deze
schommelingen rekening dient te houden. Om deze reden heeft men regressieformules opgesteld, met behulp waarvan het gehalte aan verteerbaar eiwit en
dezetmeelwaardevangras,silageenhooikunnen worden becijferd, zodra de gehaltes aan organische stof, aan ruw eiwit en aan ruwe celstof bekend zijn. De
uitkomst isvoor de zetmeelwaarde echter veelminder nauwkeurig dan voor het
verteerbaar eiwit.
De betekenis van de constanten in de formules voor de berekening van het
verteerbaar eiwit wordt besproken.
Voorts wordt de aandacht er op gevestigd, dat de uitkomsten van de berekening der algemene voederwaarde der celstofrijke voedermiddelen sterk verschillen al naar gelang men zevolgens de in Amerika dan wel volgens de in Europa
gebruikehjke methoden becijfert. Voor de celstofarme voedermiddelen daarentegen zijn de uitkomsten vrijwel gehjk.
BROUWER, E. Onderzoek tenbehoeveder Huishoudwetenschap. Verslag Studieweek Huishoudwetenschap22-26 Mei 1950,p. 22-40.
Beschrijving van de ontwikkeling van het onderzoek ten behoeve der huishoudwetenschap in deVerenigde Staten. In demoderne tijd heeft dit onderzoek
betrekking op de vbedingsleer (voedselbehoefte van de mens, voedingsmiddelentabellen, voedselconservering, statistisch diëetonderzoek), op textiel en kleding (eigenschappen der weefsels, werkkleding, psychologie der kleding), op
woning en huishoudelijke uitrusting (woningenquêtes, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en machines) , op gezinseconomie (budgetonderzoek, gebruik van
arbeid en tijd in dehuishouding), op gezinsverhoudingen e.a. In ons land wordt
door verschillende inrichtingen op bepaalde terreinen der huishoudkunde reeds
onderzoek verricht. Andere terreinen dienen echter nog te worden bewerkt,
waartoe wetenschappelijk gevormde huishoudkundigen waardevolle bijdragen
zouden kunnen leveren.
BROUWER, E. Over deonderlingeverhouding dermineralebaseningrasenhooi.
Maandblad voordeLandbouwvoorlichtingsdienst8(1951)(5): 208-213.
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De onderlinge verhouding der basevormende elementen K, Na, Ca en Mg
kan met behulp van de projecties van een regelmatig viervlak (tetraeder) in
beeld worden gebracht.
Op deze wijze bleek, dat er bij gras en hooi grote onderlinge verschillen in de
verhoudingen van deze elementen voorkomen, waarbij het kaüum een dominerende rol speelt. Bij veel kalium worden de drie andere elementen ongeveer
in gelijke mate teruggedrongen. Is er omgekeerd slechts weinig kalium, dan
nemen degehaltes der andere elementen tamelijk gelijkmatig toe.
Blijkbaar zijn de uitersten, naar beide zijden, ongunstig voor de gezondheidstoestand van hetvee.Zo werden dehoogste kaliumpercentages gevonden bij het
gras van kopziekteweiden. Meer dan tot dusverre bepale men bij bemestingsproeven op grasland, naast deorganische bestanddelen, ook deminerale samenstelling van het gras.
RAPPELLE, D. Onderzoek naar het kopergehalte van runderbloed en naar het
koper- en cobaltgehalte van gras. Landbouwk. Tijdschr.63 (1951) (5): 302-318.
Het bloedkopergehalte werd bij rundvee op likzuchtbedrijven gemiddeld een
weinig lager gevonden dan bij rundvee op delikzucht genezende gronden langs
de Overijselse Vecht, doch het verschil was niet groot en een nauwe samenhang
tussen deaard en de mate derverschijnselen enerzijds en het bloedkopergehalte
anderzijds werd niet geconstateerd. Ook het kopergehalte van het gras en het
hooi van bedrijven met en zonder likzucht heeft geen duidelijke verschillen te
zien gegeven. Schrijver acht het daarom waarschijnlijk, dat het kopergehalte bij
het ontstaan van likzucht slechts een bijkomstige rol speelt, al kan dit gebrek er
ongetwijfeld bij betrokken zijn.
Daarentegen washet cobaltgehaltein het likzucht genezende gras uit de Overijselse Vechtstreek aanmerkelijk hoger dan in het gras van likzuchtbedrijven.
De grens tussen „gezond gras" en „likzuchtgras" is waarschijnlijk bij ongeveer
0,05 à 0,20 mgCoper kg droge stof gelegen.
Een opvallend laag bloedkopergehalte werd geconstateerd bij een aantal gezonde en aan diarrhoe lijdende runderen in het veengebied in het Westen des
lands. Tegen de verwachting waren de kopergehaltes van het gras niet laag,
maar juist hoog, terwijl een oriënterend onderzoek naar het molybdeen- en
cobaltgehalte voorshands evenmin een verklaring voor de oorzaak der ziekteverschijnselen kon geven.
NIJKAMP, H. J. On the chromatographic determination of the volatile fatty
acidsC4to C10.Analytica ChimicaActa 5(1951): 325-331.
In 1943 beschreven RAMSEY en PATTERSON een chromatografische methode
voor de scheiding en quantitatieve bepaling van valeriaanzuur, capronzuur,
caprylzuur en caprinezuur met behulp van een silicagelkolom. Het gelukte
RAMSEYen PATTERSONniet om zelf een geschikte silicagel tebereiden; na het beproeven van een aantal monsters, gebruikten zij een product van een Amerikaanse firma, waarmee uitstekende uitkomsten werden verkregen. Schrijver
slaagde er in silicagel te bereiden, die bij de qualitatieve«n quantitatieve scheiding van de vluchtige vetzuren C4tot C10steeds uitstekende uitkomsten gaf. De
bereidingswijze van deze gel wordt uitvoerig beschreven.
Uitgaande van de methode van RAMSEY en PATTERSON werd een semi-micromethode uitgewerkt, diein een nauwkeurig voorschrift is vastgelegd.
WEITS, J. Het vitamine-D-gehalte van enige ruwvoedermiddelen. Landbouwkundig Tijdschrift 63 (1951): 168-179.
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Hetvitamine-D-gehaltevanenkeleconserveringsproducten (hooi,ruiterhooi),
van gras en van enkele leguminosen, zoals lucerne en klaver, is van betekenis
voor de practische veevoeding. Hiervan wordt een literatuuroverzicht gegeven.
Uitqualitatieveonderzoekingenuit dejaren 1925-1934 was reedsduidelijk de
gunstige invloed van zonlicht op het uiteindelijk vitamine-D-gehalte gebleken.
De vraag of vers gras vitamine D bevat kon in deze periode niet met zekerheid
worden beantwoord.
De gegevens uit dejaren na 1934, toen de vitamine-D-gehaltes in internationale eenheden konden worden opgegeven, variëren sterk. Door de klimatologische verschillen hebben demeestebuitenlandsegegevensvoor onsland slechts
geringe waarde.
Enkelefactoren meteenvrijduidelijke invloed ophetvitamine-D-gehalte zijn:
1. Zonlicht. Veel zon geeft meestal een verhoging van het vitamine-D-gehalte.
2. Wijze van conserveren. Kunstmatig drogen geeft geen verandering van het
gehalte. Inkuilen doet het gehalte meestal dalen. Ook hooibroei is nadelig voor
het vitamine-D-gehalte.
3. Plantensoort en -deel. Hooi van leguminosen heeft meestal een hoger vitamine-D-gehalte dan grashooi. Bladeren zijn rijker aan vitamine D dan stengels.

AFD. CULTUURTECHNIEK
Beheerder: Prof. Ir F. HELLINGA
HELLINGA, F. Efficiency bij ruilverkavelingen. Tijdschrift voor Kadaster en
Landmeetkunde. 66 (1950):264-273.
De efficiency van een ruilverkaveling hangt enerzijds af van de mate waarin
de ruilverkaveling de gebruikswaarde van de grond verhoogt, anderzijds van de
kosten waarmee dit gepaard gaat. Door in de ruilverkaveling de samenvoeging
van depercelen van een eigenaar krachtig door tevoeren, wordt een doelmatige
verkavelingverkregen, aangezien dan ook dekostenvoor dewegenaanleg zoveel
mogelijk beperkt worden. Aan de samenhang van perceelgrootten en weglengten in een groot aantal ruilverkavelingen worden in dit artikel enige beschouwingen gewijd. Gewezen wordt op de over hetalgemeen grotelengteaan wegen
per ha in de tot dusver uitgevoerde ruilverkavelingen.
HELLINGA, F. Infiltratie. Dr Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak 104
(1951): 279-281.
Korte beschrijving ten behoeve van de landbouwpractijk van watervoorziening door middel van infiltratie.
HELLINGA, F. Waterbeheersing. De Fruitteelt 41 (1951): 148-150.

Beschouwing over de samenhang tussen beworteling, bodemprofiel en meest
gewenste waterstand, gevolgd door een korte besprekingvandehandhaving van
deze waterstand door ontwatering.
HELLINGA, F. De vaststelling van het polderpeil. Waterschapsbelangen 35
(1950):97-100.
Uiteenzetting van de wijze waarop het peilvan eenpolder berekend kan wor-
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den, indien het verband tussen gewasopbrengst en hoogte van de grondwaterstand bekend is.
F. HELLINGA. Verzouting en verdroging in de tuinbouw. Waterschapsbelangen
36(1951): 14-16.
Beknopt verslag van een aantal lezingen, door enige deskundigen voor de
Nederlandse Tuinbouwraad en de Tuinbouwvoorlichtingsdienst gehouden.
HELLINGA, F.De relatie gewasopbrengst-waterstand. Waterschapsbelangen36
(1951): 38-41.
Algemene beschouwing over de samenhang tussen bewortelingsdiepte van de
gewassen en deaard van het bodemprofiel enerzijds en de meest gewenste hoogtevandegrondwaterstand anderzijds.

LABORATORIUM VOOR MINERALOGIE EN GEOLOGIE
Beheerder: Prof. Dr Ir C. H. EDELMAN
EDELMAN, C. H. Enkele aantekeningen over een reis naar India. Landbouwk.
Tijdschr.63(1951):257-266.
Sehr,woondeinJan. 1951enkelecongressen bij enhad tevens deopdracht na
te gaan, wat Nederland in India zou kunnen doen in verband met de „technical
assistance". Hij bezocht daarom verschillende streken envat zijn waarnemingen
samen in het oordeel „dat het landbouwkundig onderzoek in India veel aandacht heeft ondervonden en op een redeüjk peil staat. Hier ligt zeker niet het
zwakke punt van de Indische landbouw. Met de toepassing is het echter treurig
gesteld. De voorlichting is weinig of niet ontwikkeld en voorts faalt de gehele
activiteit van de overheid op de geringe doeltreffendheid van het uitvoerende
apparaat van de regering. Indien Nederland aan India iets op het gebied van de
landbouw wil bieden, zo zal het betrekking moeten hebben op voorlichting en
uitvoering."
EDELMAN, C. H. Niveo-aeolischeafzettingen. Geologie enMijnbouw 13(1951):
288-289.
Korte samenvatting van de betekenis der dekzanden, die in het periglaciale
klimaat van het Laat-Pleistoceen en het Praeboreaal zijn afgezet door de wind
en ten deleverplaatst door de smeltende sneeuw.
EDELMAN, C. H. De onuitputtelijke natuur. Economisch-statistische Berichten
36(1951): 678-679.
Samenvatting op blz. 675: „Volgens de traditionele economische definitie
omvat het begrip grond de oorspronkelijke en onvernietigbare prestaties van de
bodem. Erosie e.d. hebben wel geleerd, dat er geen onvernietigbare prestaties
van de grond bestaan. Voorts moet het woord „oorspronkelijke" in de definitie
zijn terechtgekomen in de tijd vóór de invoering van de kunstmest. Het beeld
van de oorspronkelijke, natuurlijke vruchtbaarheid heeft alleen nog maar betrekking op de allerprimitiefste vorm van landbouw:de mestloze. De productiviteit van de grond is dus in ontwikkelde landen een verworven eigenschap. De
natuur is,wat de grond betreft, zeker niet onuitputtelijk, maar indien een meer
moderne landbouw in sociaal-economisch opzicht mogelijk wordt, dan kan de
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productiviteit van de wereld in haar geheel enorm toenemen. De benauwdheid
over de natuurlijke grondstoffen neemt sehr, niet serieus. De aarde is rijk aan
mineralen enenergiebronnen endebekendevoorraden zijninhet algemeen voor
verscheidene, soms voor vele,eeuwen voldoende. En met nog langere termijnen
kan menbezwaarlijk rekenen.
EDELMAN, C. H.1' ErosionetIasedimentationmarinesdans la partie occidentale des Pays-Bas depuisl'Age duFerjusqu' au Moyen Age. Comptes rendus du
congrès Sédimentation et Quaternaire, France 1949. Bordeaux, 1951, p. 89-92.
Schrijver geeft een overzicht van de erosie over het tijdvak van ca 500v. Chr.
tot ca 1000na Chr., ten gevolgevan deinbraken der zee.Eenen ander wordt afgeleid uit en toegelicht aan de hand van de nieuwe gegevens, welke de bodemkartering heeft opgeleverd op Walcheren, in het Westland en de provincies
Noord-Holland en Friesland.
EDELMAN, C. H. La topographie nivéo-éolienne des sables de couverture des
environs de Didam (Pays-Bas). Comptes rendus du congrès Sédimentation et
Quaternaire,France 1949.Bordeaux, 1951,p.93.
De bodemkaart van Didam, gepubliceerd door PULS geeft een duidelijk beeld
van de microtopographie der dekzanden. Lensvormige verdiepingen, zonder
natuurlijke drainage, zijn omgeven door zeer droge ophogingen. Het hoogteverschil bedraagt omstreeks 3m. Dit microrelief iskarakteristiek voor aeolische
sedimentatie.
EDELMAN, C. H. Contraste entrelasédimentationfiuviatilepleistoceneetholocènedanslesPays-Bas. Comptes rendusducongrèsSédimentation et Quaternaire,
France 1949.Bordeaux, 1951,p. 225-227.
Schrijver bespreekt hier een gedeeltevan de Rijndelta, bepaald door de Oude
IJssel, een oude Rijnvallei tussen de heuvels van Nijmegen en Montferland en
de Niers. Alle drie beddingen zijn opgebouwd uit zand èn grindbanken, omgeven door talloze rivierbeddingen zonder hoofdbed. Tegen het einde van het
pleistoceen was decentraletak bijna volledig geërodeerd door de Rijn;de beide
anderetakken waren slechtszelden geïnundeerdenwerdenbedektmeteenleemlaag, die het stropmbed met zijn talrijk onderling netvormig verbonden beddinkjesvolledigconserveerde.Opde zandeilanden is de leemlaag dun, zandig en
bruin,indebeddingen zwaarengrijs. Sommigebeddingenzijn metleem gevuld,
waarvan de vorming, blijkens pollenanalyse, in het praeboreaal begint. Langzaam verdwijnt de pleistocene delta onder holocene afzettingen.
EDELMAN, C. H. De strijdtegendeverzuringvandeNederlandsebodem. Syllabus vandeRadio-Volksuniversiteit Holland,no 30en 31, 1951.
EDELMAN, C. H. en L. A. H. DE SMET. Overdeontkalking vande Dollardklei.
Boor en Spade 4 (1951): 104-114.
Het is bekend, dat het kalkgehalte der Dollardpolders afneemt naarmate de
inpoldering langer geleden plaats vond. Uit de mate van afneming hebben verschillende onderzoekers afgeleid, dat door uitspoeling een kalkverlies van 1 %
in 25jaar plaats vindt, hetgeen aanmerkelijk meer is, dan elders werd waargenomen.
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In dit artikeltonen de schrijvers aan, „dat de ontkalking van de Dollardgronden niet sneller verloopt dan 1% in 65tot 90jaar en dat de verschillen in kalkgehalte van de achtereenvolgensingedijkte polders allereerst eengevolgzijn van
een geringer oorspronkelijk kalkgehalte, naarmate de polders ouder zijn."
EDELMAN, C. H. en G. G. L. STEUR. Over niveo-fluviale afzettingen op de
WestelijkeVeluwe.BoorenSpade4(1951): 39-46.
Wegens hun gevarieerde samenstelüng zijn de bodemtypen van de gestuwde
praeglaciale formaties van deVeluweopde Voorlopige bodemkaart van Nederland samengevat onder de naam „Stuwwal-complex". De variatie wordt voornamelijk veroorzaakt door kleine verschillen in het gehalte aan fijne delen. In
het algemeen is de samenhang tussen glaciale stuwing en samenstelling van de
grond geheel duidelijk. Op de Westelijke Veluwe echter is dit verband versluierd door het verschijnsel, dat door de schrijvers niveo-fluviaal wordt genoemd.
De dalen in dewestelijke stuwwal zijn niet slechts opgevuld met niveo-aeolisch
dekzand, maar ook door materiaal, dat daar is afgezet door bodemghjding en
verspoeling. Deze beide processen leidden tot een sterke menging van het verplaatste materiaal, maar tevens tot enige scheiding, waardoor het niveo-fluviaal zich van de dekzanden onderscheidt in 1 :een hoger gehalte aan deeltjes >
250 micron; 2. een geringe toename van de fractie < 20 micron. Voorts is karakteristiek het voorkomen van een aantal grindlaagjes van geringe uitbreiding
en op verschillend niveau. De maximale dikte der afzetting is niet bekend; een
dikte van 2\ m iswaargenomen. Voorlopig wordt aangenomen, dat de vorming
plaats vond tijdens de overgang van pleistoceen naar holoceen.
EDELMAN, C. H. et R. TAVERNIER. La signification économique de la géologie
duQuaternaire. Comptes rendusducongrèsSédimentation et Quaternaire, France 1949. Bordeaux, 1951,p. 229-235.
Terwijl het geologisch onderzoek van andere perioden, door het daaraan verbonden economisch belang, de aandacht van de geologen reeds gedurende een
langereeks vanjaren bond, isde belangstellingvoorhet quartair eerstin recente
tijd herleefd. Nu wordt meer en meer het belang van deze periode onderkend,
allereerst alsbebouwbare aarde, metzijn problemen van vruchtbaarheid enerosie, daarnaast ook als drinkwaterreservoir envoorts wegens een reeksvan andere problemen.
ANDEL, TJ. H. VAN. TransportetsédimentationdanslelitduRhinentreStrassbourg et Wageningen (Pays-Bas). Comptes rendus du congrès Sédimentation et
Quaternaire, France 1949. Bordeaux, 1951,p. 127-133.
Voor de inhoud van dit artikel kan vnl. verwezen worden naar de samenvatting van de dissertatie van de schrijver in Meded. v. d. Landbouwhogeschool
51, p. 55a-56a.
BURINGH, P. OverdebodemgesteldheidrondomWageningen(Soilconditionsin
theenvironmentofWageningen).Proefschr. Wageningen, 1951,131biz. Metafb.
en 3losse krtn. Ook: Versl.landbouwk. onderz. 57-4 en De bodemkartering van
Nederland 9.
De bodemgesteldheid van een deelvan de gemeenten Wageningen en Rhenen
(Achterberg) is onderzocht, in kaart gebracht en uitvoerig beschreven. Speciale
aandacht is besteed aan de landbouwkundige interpretatie van de verzamelde
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gegevens.Enkeleproefvelden zijn zeer gedetailleerd onderzocht. Op bodemkundig gebied worden verschillende interessante nieuwe vondsten vermeld, zoals de
Nudekleigronden, dieook „bedijkte uiterwaardgronden"genoemd zouden kunnen worden. Enige nieuwe gezichtspunten aangaande de geologie van het zuidelijk gedeelte van de Gelderse Vallei vallen te vermelden. De waterbeheersing
van het dekzandgebied in het zuidelijk deel van de Vallei wordt uitvoerig besproken. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de bodemclassificatie.
DOEGLAS, D. J. The formation of beaches. Comptes rendus du congrès Sédimentation et Quaternaire, France 1949.Bordeaux, 1951,p. 81-88, 5fig.
Schrijver concludeert, dat uit de resultaten van het mineralogisch onderzoek,
mechanische analyses, laboratorium-studies en waarnemingen aan de Nederlandse kust volgt, dat het strand wordt opgebouwd door de werking der golven
(branding). Het zand wordt verplaatst in een richting, die loodrecht op de kust
staat. Verplaatsing in de richting der kustlijn komt ook voor, maar is van geringe betekenis in vergelijking met die loodrecht op de kust.
DOEGLAS, D. J. Old beaches in the Mediterranean. Report of the 18th session
of theIntern, geologicalcongress,Great Britain, 1948.Part 8, p. 16-20.
DOEGLAS,

D. J. Sedimentology and petroleum geology. Leiden, Brill, 1951.

6 biz.
DOEGLAS, D. J. From sedimentary petrology to sedimentology? Proceed. 3d
intern,congressof Sedimentology, Groningen-Wageningen 1951. 's-Gravenhage,
1951,p. 15-22.
GURAY, A. RIZA. DebodemgesteldheidvandeIJpolderseneenonderzoeknaar
hetverbandtussendebodemendesuikerbietenopbrengstenindeHaarlemmermeer
endeIJpoldersinhetjaar 1949.Utrecht, 1951, 85blz. Met afbn, grfkn en tabellen. Met 4 losse bijlagen. Proefschr. Landb. hogeschool, 1951.
Na een uitvoerige bespreking van de geologische ontwikkeling van deze gebieden worden de resultaten vermeld van een uitgevoerde agrogeologische kartering. Toegelicht met grafieken worden de wortel- en suikeropbrengsten op de
onderscheidene profielen aangegeven, waarbij ook het percentage vertakte bieten wordt opgegeven.

VINK, A. P. A. Verspreide loessvondsten in het Laagterras. Tijdschr. Kon.
Nederl. Aardrijksk. Gen.67(1950): 165-167.
Op sommige plaatsen in het Nederlandse Laagterras werden afzettingen gevonden, die sterk op loess en de niveo-aeolische dekzanden uit de Würm-ijstijd
gelijken. Onderzoek van de korrelgrootte-samenstelling en analyses der zware
mineralen toonde aan, dat enkele der onderzochte afzettingen inderdaad zuiver
loesszijn, andere meereendekzandkarakter hebben. Het komt sehr, waarschijnlijk voor, dat hier de resten werden aangetroffen van een of meer loessdekken,
die ouder zijn dan dat, waartoe de Veluweloess behoort.
WEENIG, C. F. Kristallijne ijzeroxyden en -hydroxyden in de bodem. Boor en
Spade 4 (1951): 54-67.
Sehr, geeft een overzich*van de verschillende ijzeroxyden en -hydroxyden en
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onderzoekt het voorkomen van deze verbindingen in verschillende grondmonsters.Voor het bepalenvan deaanwezigheid van kristallijne verbindingen maakt
hij daarbij gebruik van röntgen-diagrammen. Het voorkomen van hematiet en
goethiet wordt aangetoond. Bovendien vindt hij, als nieuw mineraal voor Nederland, in „rood zand" van de Veluwe maghemiet.
LABORATORIUM VOOR LANDBOUWSCHEIKUNDE
Beheerder: Prof. Dr A. C. SCHUFFELEN
SCHUFFELEN, A. C. Het meten van waterstofionenconcentraties. Chemisch
Weekblad 47(1950): 898-902.
Op theoretische gronden wordt geconcludeerd, dat de bestedefinitie voor de
pH van een oplossing blijkt te zijn: pH = logc .f±. De door SÖRENSEN gegeven
E0 kan daarom beter vervangen worden door die van MCINNES, BELCHER en
SHEDLOVSKY. De uitvoering van demeting kan zowelelectrometrisch als colorimetrisch geschieden. Tenslotte wordt nogingegaan op demoeilijkheden bij pHmetingen bij hogere temperatuur.
SCHUFFELEN, A. C. Manurial experimentation inthemanufacturing industryof
andtradeinfertilizersintheNetherlands.4thInt. Congr.Soil Sei., 1950, p.13-15.
SCHUFFELEN, A. C. The Agricultural University College, Wageningen. 4th Int.
Congr. Soil Sei., 1950,p. 16-18.
SCHUFFELEN, A. C. en J. VAN SCHUYLENBORGH. Het vastleggen vanphosphaat
aankaoliniet. Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951): 164-168.
Aangetoond werd, dat kaoliniet niet in staat is om phosphaat vast te leggen.
De fixatie is terug te brengen tot een praecipitatie door aluminium, dat uit het
kaoliniet vrij komt.

SCHUFFELEN, A. C. De sporenelementencommissie T.N.O. T.N.O. Nieuws 6
(1951): 13-17.
Kort overzicht van de problemen, die zich voordoen bij de voorziening van
sporenelementen. Als voornaamste taak van het onderzoek wordt genoemd het
vaststellen of benaderen van minimum, optimum en maximum der verschillende sporenelementen voor plant en dier.
SCHUFFELEN, A. C. Grondonderzoek. Kali 1(1951): 184-189.
Een beschouwing van verschillende wijzen van grondonderzoek, waarbij het
doel telkens centraal wordt gesteld. Achtereenvolgens werden als doelstellingen
behandeld het bemestingsadvies, het bemestingsproefveld, het karakteriseren
van bodemtypen, het onderzoek in verband met sporenelementen en met gebrekssymptomen.
ARENS, P. L. Differential thermal analysis: A conventional method. Trans. 4th
Int. Congr.Soil Sei. 3, 1950,p.26-27. Zie dissertatie.
ARENS, P. L. Astudy on thedifferential thermalanalysisofclaysandclayminerals. Diss.Wageningen 1951.
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Na een overzicht gegeven te hebben van deontwikkelingvande differentieelthermische analysevan kleien en kleimineralen, werd demethode van deze analyse en de factoren, die van invloed zijn op het resultaat, nauwkeurig onderzocht. De invloed van dezefactoren werd in verregaande mate quantitatief uitgewerkt, waardoor het mogelijk werd de gegevens in de literatuur te corrigeren
en zo tot een grotere overeenstemming te komen.
MIDDELBURG, H. A. Polyphenolen in tabak. Lanbouwkundig Tijdschrift 63
(1951):392-397.
MIDDELBURG, H. A. Phenolic compounds in tobacco in relation to soil conditionsandtorateofcuring. WorldTobacco Congress, 1951, p. 151-156.
Eén van de kwaliteitskenmerken van tabak is het polyphenolgehalte. Een
hoog gehalte aan polyphenolen is een aanwijzing voor een goede kwaliteit. Het
gehalte aan polyphenolen hangt af van de bodemsgesteldheid en van de drogingssnelheid van de tabak. Een snelle droging levert een hoog polyphenolengehalte.

MIDDELBURG, H. A. Het Vierde Internationale Bodemkundige Congres 1950
te Amsterdam.De Bergcultures 20 (1951): 9-15.
Nieuwe gezichtspunten, betreffende de verzorging van tropische landbouwgronden, welke naar voren zijn gekomen in de sectie voor tropische en sub-tropischegronden van het in de titel genoemde internationale congres.
SCHUYLENBORGH, J. VAN. De structuur van de grond. Landbouwgids 1951,p.
190-194.
Defactoren, diedestructuur van degrond bepalen, worden aan eenkortebeschouwing onderworpen. Als belangrijke factoren worden beschouwd de kalktoestand, deorganische-stofvoorziening endebedekking van de grond.
SCHUYLENBORGH, J. VAN and P. L. ARENS. The electrokinetic behaviour of
freshly prepareda- andy-FeOOH. Ree. trav. ehem. 69(1950): 1557-1566.
MATTSON'S experimenten werden niet uitgevoerd onder omstandigheden, die
in de natuur voorkomen. Het blijkt, dat de ijzerhydroxyden, onder zulke omstandigheden gevormd, geheel andere electrokinetische eigenschappen bezitten
dan MATTSON meende aan te moeten nemen. Een langzame vorming van deze
hydroxyden bleek te leiden tot een verlaging van het isoëlectrische punt, een
betere kristallisatie en een hogere dehydratatie-temperatuur.
VEENENBOS, J. S. en J. VAN SCHUYLENBORGH. Hetknip-ofknikverschijnsel van
kleigronden.BoorenSpade4(1951):24-39.
Na eenoverzicht gegeven tehebben over het wezen endehypothesen over het
ontstaan vande knipkleien, werd gewezen op het feit, dat geen van deze hypothesen de knipverschijnselen kan verklaren. Een nieuwe hypothese werd opgesteld, gebaseerd op de volgende nieuwe feiten en waarschijnlijkheden: 1. de afzetting in brak water; 2. hoog Na- en Mg-gehalte van deze kleien; 3.hoge pH
en laag CaC0 3 -gehalte. Als middel tot verbetering wordt gegeven:drainage en
gipsbemesting.
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LABORATORIUM VOOR ORGANISCHE CHEMIE
Beheerder: Prof. Dr H. J. DEN HERTOG
DEN HERTOG, H.J.Toepassing vantracersindeorganische chemie. Chemisch
Weekblad 47 (1951): 681-686.
Dit artikel iseenbewerking vaneentweetal voordrachten, gehouden ophet
colloquium over Radioactiviteit vandeLandbouwhogeschool op4 April 1950
te Wageningen enop 12 December 1950te's-Gravenhage voor deHaagse Chemische Kring. De betekenis vande kunstmatig radioactieve elementen voor de
organische chemie wordt aandehand vaneenaantal karakteristieke onderzoekingen uiteengezet: Gebruik van radioactief halogeen bij het onderzoek naar
het mechanisme vandereactie van FRIEDEL en CRAFTS, vandeinversie volgens
WALDEN envaneen katalytische cis-trans-isomerisatie. Gebruik van het koolstof-isotoop C 11bijdeoxydatieve splitsingvankoolstofketens (fumaarzuur,propionzuur), waarbij deaandekorte levensduur vanhetisotoop aangepastemethodiek vansnel uitvoerbare syntheses tersprake komt. Gebruik van het koolstofisotoopC 14bijhetonderzoek naar hetmechanisme vandesynthesevanhogerevetzuren uitaethanol enazijnzuur onder invloed vanbacteriën (waarbij de
methodiek vandeplaatsbepaling vanhet koolstof-isotoop in het vetzuurmolecuul uiteengezet wordt). Tenslotte wordt gewezen op de invloed, die hetgebruikte isotoop op de onderzochte reactie kan hebben. De experimenten van
YANKWICH en CALVIN (1948) over de thermische ontleding van malonzuur
manen tot voorzichtigheid ook bij het gebruik van zwaardere isotopen zoals
C 14 :eriseenduidelijk verschilin de snelheid, waarmee de C12C14 en de C12C12
binding wordt verbroken.
DEN HERTOG, H.J. enN.A.I.M. BOELRIJK. Reactionof 3-bromopyridine-Noxide with sulphuryl chloride. Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas 70
(1951): 578-580.
Het was bekend, dat pyridine-N-oxyde door verhitting met sulphurylchloride in een mengsel van 2-en 4-chloorpyridine kan worden omgezet. Methet
oog op synthetisch werk washetvanbelang na te gaan, hoezich eenop de3plaats gesubstitueerd derivaat vanpyridine-N-oxyde zougedragen, wanneerhet
met het genoemde reagens werd behandeld. Gevonden werd, dat 3-broompyridine-N-oxyde inhoofdzaak in4-chloor-3-broompyridine overgaat.Verder wordt
2-chloor-3-broompyridine en in kleine hoeveelheid 6-chloor-3-broompyridine
gevormd. De twee eerstgenoemde chloor-broomverbindingen waren nog niet
uit deliteratuur bekend.
DEN HERTOG, H. J., F.W. BROEKMAN enW.P. ÇOMBÉ. Decomposition reactions of 4-nitropyridine. Recueil des travaux chimiques desPays-Bas 70 (1951):
105-111.
Gevonden werd, dat 4-nitropyridine (een stof, welke slechts eenmaal in de
literatuur wordt genoemd), na enige weken bij kamertemperatuur aan de lucht
te zijn bewaard, isontleed. Aangetoond werd,dathetontledingsproduct uiteen
mengsel van 4-hydroxypyridine en N-(4'-pyridyl)-4-hydroxypyridine bestaat.
Op grond vaneenexperimenteel onderzoek werd hetmechanisme vanhet ontledingsproces vastgesteld. Het is waarschijnlijk, dat dit ook geldt voor andere
onbestendige, opde4-plaats gesubstitueerde pyridinederivaten, zoals de4-halogeenpyridinen. In overeenstemming methetreactieschema bleek, dat ontleding
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van 4-nitropyridine kan worden tegengegaan door de stof bij lage temperatuur
met uitsluiting van waterdamp of opgelost in geconcentreerd zuur( b.v. mierenzuur) te bewaren.
DEN HERTOG, H. J. enJ. DE BRUYN. Reactions of bromo-derivatives of 2-and
3-ethoxypyridine when heated with hydrochloric acid solution. Recueil des travaux chimiquesdesPays-Bas 70 (1951): 182-190.
Het doelvan dit onderzoek wasdereactiviteit van debroomatomen in monobroomderivaten van 2-aethoxy- en 3-aethoxypyridine na te gaan. Gevonden
werd, dat broomopdeplaatsen 2en6,onafhankelijk vandeplaatsvandeaethoxylgroep in het molecuul, als aniontegen chloor en hydroxyl kon worden uitgewisseld. Het gedrag van broom op de 3-en 5-plaats bleek wèl te worden beïnvloed door de aethoxylgroep. Wanneer de aethoxylgroep de meta-plaats t.o.v.
het halogeenatoom innam, reageerde het broomaethoxypyridine bij verhitting
met geconcentreerd zoutzuur niet. Wanneer de aethoxylgroep echter op de
ortho- of para-plaats stond, bleek broom, zeer waarschijnlijk alskation, van het
éne broomaethoxypyridinemolecuul op het andere tekunnen overgaan. Zo ontstond b.v. uit 5-broom-2-aethoxypyridine een mengsel van 3,5-dibroom-2-hydroxypyridine en 2-hydroxypyridine. Overeenkomstige resultaten werden verkregen bij het onderzoek van hoger gehalogeneerde aethoxypyridinen en ook
van 4-broom-aethoxybenzeen.
DEN HERTOG, H. J. en W. P. COMBE. Reactivity of 4-nitropyridine-N-oxide.
Preparation of4-substitutedderivativesofpyridine-N-oxideandpyridine. Recueil
des travaux chimiquesdesPays-Bas 70 (1951): 581-590.
Aangetoond werd, dat denitrogroep in 4-nitropyridine-N-oxyde gemakkelijk
kan worden vervangen door negatieve ionen en dat de zo verkregen verbindingen door reductie gemakkelijk in de overeenkomstige derivaten van pyridine
kunnen worden omgezet. Hierdoor kunnen verscheidene op de 4-plaats gesubstitueerde derivaten van pyridine (welke als uitgangsstoffen voor de synthese
van tal van physiologisch belangrijke verbindingen van betekenis zijn) gemakkelijk worden verkregen, te meer daar de synthese van 4-nitropyridine-N-oxyde
uit pyridine niet onbelangrijk kon worden vereenvoudigd. Van 4-broom-, 4chloor- en 4-aethoxypyridine-N-oxyde wordt de bereiding in bijzonderheden
beschreven.
DEN HERTOG, H. J., C. R. KOLDER en W. P. COMBÉ. The directive influence of
the N-oxide groupduringthenitrationof derivatives ofpyridine-N-oxide. Recueil
des travaux chimiquesdesPays-Bas 70(1951):591-599.
Wanneer pyridine-N-oxyde met een mengsel van rokend salpeterzuur en
zwavelzuur wordt behandeld, ontstaat met een rendement van 90-100% 4-nitropyridine-N-oxyde. Met behulp van deze omzetting kunnen talrijke pyridinederivaten bereid worden, die tot voor kort nog moeilijk toegankehjk waren.
Het was nu van belang om na te gaan, of deze synthese ook op derivaten van
pyridine-N-oxyde zou kunnen worden toegepast. Het was daarbij niet te voorzienop welkeplaats denitrogroep zouintreden, daar, behalve derichtende werkingvan deN-O-groep, zichnu ook dievan deaanwezige substituent zou doen
gelden.
Onderzocht werd de nitratie van 2- en 3-broompyridine-N-oxyde, van 2- en
3-aethoxypyridine-N-oxyde en van 2-methylpyridine-N-oxyde. In alle gevallen
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leek een 4-nitroderivaat te worden gevormd, d.w.z. het verloop van de reactie
wordtuitsluitend bepaalddoordeN-oxyde-groep.Ditisopmerkelijk,daar vooral
deaethoxylgroep krachtignaar depara-enortho-plaatsricht.Terwijldoor nitratie van 2-aethoxypridine b.v. alleen 5-nitro-2-aethoxypyridine wordt verkregen,
ontstaat uit 2-aethoxypyridine-N-oxyde slechts 4-nitro-2-aethoxypyridine-Noxyde.
Van eentwaalftal, bij dit onderzoek verkregen stoffen, welke nog niet eerder
waren beschreven, werd de structuur vastgesteld.
DEN HERTOG, H. J., F. R. SCHEPMAN, J. DE BRUYN en G. J. E. THYSSE.Bromoderivatives of 3-hydroxypyridine. Recueil des travaux chimiques desPays-Bas 69
(1950): 1281-1288.
Omnategaanofdesynthesevandipyridylderivaten, beschreven in het proefschrift van Mevr. DUBEL (ziehieronder),meeralgemenebetekenisheeft, werden
een aantal aan 2,6-dibroom- 3,5-diaethoxypyridine verwante stoffen bereid om
ophun bruikbaarheid alsuitgangsstof voordebovengenoemde synthese te worden onderzocht.
In dit artikel worden bereiding en eigenschappen besproken van een achttal
broomderivaten van 3-hydroxypyridine, nl. 4 monobroom- en 2 dibroomverbindingen en bovendien 2,4, 6-tribroom- en tetrabroom-3-hydroxypyridine. In
de literatuur wordt slechts één broomderivaat genoemd:een dibroom-3-hydroxypyridine, dat FISCHER en RENOUF zouden hebben verkregen door behandeling van 3-hydroxypyridine met broomwater. Aangetoond wordt, dat de
waarneming van deze onderzoekers nietjuist kan zijn geweest.
DEN HERTOG. H. J. and J. C. M. SCHOGT. Migrationofhalogen atoms in halogenoderivatives of 2,4-dihydroxypyridine (I). Recueil des travaux chimiques des
Pays-Bas 70(1951):353-360.
In aansluiting aan vroegere onderzoekingen over intramoleculaire omzettingen van derivaten van 2,4-dihydroxypyridine, werd de chlorering van 3-broom2,4-dihydroxypyridine onderzocht. Daarbij ontstond hetzelfde broomchloordihydroxypyridine, dat ook door bromering van 3-chloor-2,4-dihydroxypyridine
en chlorering van 5-broom-2,4-dihydroxypyridine kon worden verkregen. Op
grond van een uitvoerig structuuronderzoek werd besloten, dat in de broomchloordihydroxyverbinding het broomatoom de 5- en het chlooratoom de 3plaats inneemt. Bij de chlorering van 3-broom-2,4-dihydroxypyridine moet dus
het broomatoom door een op de 3-plaatsintredend chlooratoom van de 3-naar
de 5-plaats zijn verschoven. Het mechanisme van deze omzetting, waarbij de
tautomere en mesomere eigenschappen van de aan dereactie deelnemende stoffen ongetwijfeld eenrol spelen,wordt nader bestudeerd.
BRUIN, P. Over additiesvanalkenen onderinvloedvandonkere electrische ontladingen. Amsterdam, Juni 1951, 76p. - Proefschr. Amsterdam.
In deze dissertatie wordt een onderzoek beschreven over de inwerking van
gasvormigebroomwaterstof,chloorwaterstof enwateropalkenen onder invloed
van donkere electrische ontladingen. Het was bekend, dat alkenen van het type
C H 2 = C R R ' (R en R'=alkyl) in de gasphase bovengenoemde waterstofverbindingen kunnen adderen bij aanwezigheid van een geschikte katalysator. Bij
deze reacties worden alleen de secundaire en tertiaire halogeenalkanen en alcoholen gevormd in overeenstemming met deregelvan MARKOWNIKOFF.
Nu werd nagegaan, hoe mengsels van lagere alkenen en de genoemde waterstofverbindingen zich zouden gedragen, wanneer zij aan donkere electrische
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ontladingen werden blootgesteld. Daar verwacht kon worden, dat de waterstofverbindingen zichonder dezeomstandigheden inradicalen zouden spütsen, was
het interessant te onderzoeken, hoe deze radicalen op de alkeenmoleculen zouden inwerken.
Het bleek, dat de inwerking van broomwaterstof op de lagere alkenen eenvoudiger verliep dan de overige reacties. Met een uitstekend rendement werden
deprimaire broomalkanen gevormd. Uit ditfeit en ook uithet optreden van een
inductieperiode kon geconcludeerd worden, dat een kettingreactie plaats vond,
welke begon met de dissociatie van het broomwaterstofzuur.
Bij de inwerking van chloorwaterstof en water, meer stabiele verbindingen
dan broomwaterstof, werd, zoals was te voorzien, geen kettingreactie waargenomen. Verschillende reacties verliepen naast elkaar:de additiereactie volgens
MARKOWNIKOFF, en een aantal processen, ingeleid door de splitsing van de
waterstofverbindingen o.i.v. de electrische ontladingen en de daaropvolgende
additie van chloor en hydroxyl aan het alkeen tot resp. 1-chloor-en 1-hydroxyalkyl. De experimentele resultaten laten zich verklaren door aan te nemen, dat
deze radicalen daarna samen of met een alkeenmolecuul reageren.
Uit propeen en water werden b.v. propanol-1 en propanal gevormd door de
reactievantwee 1-hydroxypropyldeeltjesvolgens2 C 3 H 6 OH->C 3 H 8 0+C 3 H 6 0.
Verder een vertakt hexanol (2,3-dimethylbutanol-l) door aaneenhechting van
de secundaire koolstofatomen van een 1-hydroxypropylradicalen een propeenmolecuul volgens: C 3 H 6 OH+C 3 H 6 ->C 6 H 12 OH. Dit hydroxypropylradicaal
gaat inhet hexanolover door op een of andere manier waterstof te adderen. De
bereiding van primaire alcoholen uit alkeen en water noch de vorming uit
alkeen van sterk vertakte moleculen, zoals bovengenoemd hexanol uit propeen
en2,2,3,3-tetramethylbutanol-l uitisobuteen,istot dusverre op enigerlei andere
wijze gelukt.
De inwerking van chloorwaterstof op alkenen onder invloed van donkere
electrische ontladingen komt in verschillende opzichten met het hierboven beschreven proces overeen.
DUBEL-MULDER, B. Reacties van derivaten van 3,5-diaethoxypyridine. Amsterdam, November 1950, 66 p. - Proefschr. Amsterdam.
In deze dissertatie wordt een onderzoek beschreven van dereactiviteit van op
de plaatsen 2 en 6gesubstitueerde broom- en nitroderivaten van 3,5-diaethoxypyridine. Het bleek, dat in dezeverbindingen debroomatomen en nitrogroepen
(evenals in de overeenkomstige derivaten van pyridine) konden worden gesubstitueerd door anionen, maar dat zij onder invloed van de aethoxylgroepen ook
reactief waren ten opzichte van electrophiele reagentia. In 2,6-dibroom-3,5diaethoxypyridine kon b.v. broom niet alleen worden vervangen door chloor,
de aethoxyl- of cyanidegroep, maar ook door de nitrogroep (met behulp van
nitreerzuur) of door waterstof (als gevolg van de inwerking van broomwaterstof).
Zeer opmerkelijk was de omzetting, die 2,6-dibroom-3,5-diaethoxypyridine
en ook enkele verwante stoffen ondergingen, wanneer deze stoffen, opgelost in
broom,metwatervrijijzerbromide werden geschud.Onderafsplitsingvan broom
hechtten zich dan 2 pyridinekernen aaneen tot een derivaat van 2,2'-dipyridyl.
Deze synthese verliep met een rendement van 100 % bij kamertemperatuur.
Het bleek, dat dereactiereversibelis:bij temperatuurverhoging gaat het dipyridylderivaat met broom weerin deuitgangsstof over.
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In dit proefschrift werd verder de structuur bewezen van vele nog niet eerder
in de literatuur beschreven derivaten van 3,5-diaethoxypyridine en van 2,2'dipyridyl, terwijl enige onjuiste structuurformules van vroeger reeds gesynthetiseerde stoffen werden gecorrigeerd.
Een deel van dit onderzoek is gepubliceerd in het Recueil des travauxChimiques desPays-Bas. (ZieDEN HERTOG,H.J.andMissB. MULDER, Ree.trav.chim.
67(1948): 957;ibid.68(1949): 433).
LABORATORIUM VOOR PHYSISCHE EN COLLOIDCHEMBE
Beheerder: Prof. Dr H. J. C. TENDELOO
TENDELOO, H. J. C.Theelectrochemical potentialofplantroots.Proceedings of
the Xlth International CongressofPureandApplied Chemistry, London, 1947,p.
319-321.
Samenvatting van resultaten in vorigepublicaties beschreven.
TENDELOO, H. J. C. Handleiding voor de praktika anorganische chemie, physische chemie en kolloidchemie. Vierde druk, 77 p. Kniphorst's Boekhandel,
Wageningen, 1951.
TENDELOO, H. J. C. DesteenderWijzenindezentijd. Rede uitgesproken op de
33ste Dies Natalis der Landbouwhogeschool. Wageningen, 1951, 18 blz.
TENDELOO, H. J. C. Het studiejaar 1950-1951. Rede uitgesproken bij de overdracht van hetrectoraat op 17September 1951.Wageningen, 1951,18blz.
TENDELOO, H. J. C , A. E. MANS and Miss G. DE HOOGH, The behaviour of
adsorbed strong acids in solutions containing activated coal, as weak acids.Vile
Congres International des Industries agricoles. Paris, 1948. 7blz.
Uit anderepublicaties isgebleken, dat uit detitratie van eenaan geactiveerde
koolgeadsorbeerd zuurvolgt, dat het systeem analogie vertoont met eenmengsel van zwakke zuren met verschillende dissociatiecontanten. Deze analogie
wordt des te waarschijnlijker als men haar vergelijkt met het resultaat van een
berekening van het verband tussen de pH en de hoeveelheid base, die toegevoegd is aan een mengsel van zwakke zuren van gegeven concentraties en met
bekende dissociatie-constanten.
TENDELOO, H. J. C , A. E. MANS and Miss G. DEHOOGH, Titrationof adsorbedacidsIV. Ree. Trav. Chim. desPays Bas 70(1951): 191-201.
Uit de titratie van ortho-, meta-, en para-hydroxy-benzoèzuur in tegenwoordigheid van geactiveerde kool blijkt, dat de verschillen in sterkte van de zuren
in het heterogene systeem verdwijnen. Bij de stereo-isomeren fumaar- en maleinezuur worden de verschillen sterk gereduceerd. Terwijl de titratiecurven van
een sterk zuur in homogeen milieu met NaOH en met Ca(OH) 2 volkomen identiek zijn, verlopen zij in aanwezigheid van geactiveerde kool verschillend. In
overeenstemming met de titratiecurven van b.v. grond blijkt, dat bij toevoeging
van aequivalente hoeveelheden de pH steeds lager is bij gebruik van Ca(OH) 2 .
Vermodelijk zullen deze verschillen uit berekeningen van de hierbij zich instellendeDonnan-evenwichten verklaard kunnen worden.
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Tenslotte wordt experimenteel aangetoond, dat bij stijgende hoeveelheden
van toegevoegde geactiveerde kool de sterkte van het geadsorbeerde zuur, na
aanvankelijk tezijn afgenomen, wederom toeneemt. Hiervan wordt een verklaring gegeven.
LABORATORIUM VOOR MICROBIOLOGIE
Beheerder: Prof. Dr J. SMIT
LÖHNIS, MARIE P. Manganese toxicity infieldandmarket garden crops. Plant
and Soil 3 (1951): 193-222.
Bruine boon en princesseboon zijn zeer gevoelig voor mangaanvergiftiging,
evenals luzerneenvoederwikke. Rode klaver vertoonde eenlichte beschadiging,
witte klaver slechts eenverlate ontwikkeling. Andere gewassen, voor zoverbeproefd, waren onder deproefomstandigheden niet gevoelig.Phaseolusvulgaris
blijkt een geschikte proefplant bij grondonderzoek.

LABORATORIUM VOOR ERFELIJKHEIDSLEER
Beheerder: Prof. Dr R. PRAKKEN
PRAKKEN, R. en M. S. SWAMINATHAN. Experience with thehydroxyquinoline
smear method. Mededelingen vande Landbouwhogeschool 50 (1951): 137-140.
De behandeling van chromosomen met hydroxyquinoline vóór het fixeren
en kleuren werd in 1950ingevoerd door TJIO en LEVAN. PRAKKENen SWAMINATHAN beschrijven hier een enigszins gewijzigde methode van toepassing en de
resultaten bij Allium, Lactuca, Seeale, Solanum en Vicia. De werking van
hydroxyquinoline komt in veel opzichten met die van colchicine overeen. De
structuur der chromosomen wordt duidelijker zichtbaar, ze worden sterk verkort enkomen indemetaphase wijder uiteen teliggen. Hetgebruik vanhydroxyquinoline isdaardoor vooral vanvoordeel bijplanten als Solanum, met veel,
dicht opeenliggende, kleine chromosomen.
SWAMINATHAN, M. S. Notes oninduced polyploids inthetuber-bearing Solanum species andtheircrossability withSolanumtuberosum. TheAmerican Potato
Journal 28(1951):472-489.
Dit onderzoek omtrent chromosoomverdubbeling bij knoldragende Solanwm-soortengeschieddein samenwerking metDr H.J. TOXOPEUSvan hetInstituut voor veredeling van landbouwgewassen, vanwaar het uitgangsmateriaal
afkomstig wasenwaar deverkregen polyploide vormen bij hetverdere veredelingswerk gebruikt zullen worden.
Debesteverdubbelingsresultaten werdenverkregen door zaadtelaten kiemen
op colchicine-agar. Het aantal planten met verdubbeld aantal chromosomen
bedroeg daarbij niet minder dan 20-50 %.
Het te verdubbelen (verdubbelde) materiaal omvatte drie groepen.
1. Een viertal diploide wilde soorten, met 2n=24 (S. chacoense, S. kesselbrenneri, S. rybinii en S. polyadenium). Na verdubbeling werden deze soorten
gekruist metS. tuberosum (2n=48), waarbij beide ouders dus48chromosomen
bezitten.
2. Twee tetraploide wilde soorten met2n=48 (S. acauleenS. longipedicella-
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tum). Merkwaardigerwijze gelukt het niet of zeer moeilijk deze soorten zonder
meer te kruisen met S. tuberosum, die toch ook 48 chromosomen heeft, terwijl
het na verdubbeling van acaule resp. longipedicellatum gemakkelijk gelukt en
wel met de verdubbelde soort als moeder en tuberosum als vader.
3. Twee soortbastaarden, nl. S. macolae X S. simplicifolium (2n=24; verdubbeld = 48) en S. acaule X 5. simplicifolium (2n=36, steriel, verdubbeld =
72, fertiel).
De verschillende typen worden beschreven, vooral ook wat betreft hun fertiliteit en hun kruisbaarheid met S. tuberosum.

LABORATORIUMVOORNATUURKUNDE
Beheerder: Prof. Dr W. R. VAN WIJK
WIJK, W. R. Theory of distillation and other countercurrent processes II.
Physica 17(1951):485-500.
Als vervolg op een vorige publicatie {Physica 15 [1949]: 933-950) wordt de
theorie der tegenstroomprocessen verder ontwikkeld. Hierbij wordt met behulp
van de analytische wiskunde een oplossing van de basisvergelijking - waaruit
het absorptie factor product wordt verkregen - gegeven. Er wordt een theoretisch verantwoorde methode ontwikkeld om het probleem van de berekening
van de destillatie van een multicomponentenmengsel te vereenvoudigen en te
herleiden tot de berekening van twee binaire mengsels. Bij deze herleiding kunnen zowel algebraïsche als grafische methoden gebruikt worden. Verder wordt
de invloed van de ongespecificeerde componenten op het absorptiefactor product besproken.
WIJK, W. R. VAN,enC.T. DE WIT. Grondwaterstand, waterafvoer endrukverefFening aan de Oostelijke Veluwerand. Mededelingen Landbouwhogeschool 50
(1950): 75-81.
De theorie van de niet stationnaire stroming van het grondwater is toegepast
op de waterbeweging in de bovenlagen van het Pleistoceen ten Westen van de
van het grondwater maakte het mogelijk de drukvereffeningscoëfficient van de
lagente berekenen. Hieruit en uit de hellingvan het phreatisch vlak kon dehoeveelheid water, welke van de Veluwe naar de IJsel stroomt, worden geschat.
VRIES, D. A. DE. Bereiding vanradioactieve isotopen. (Voordracht gehouden
op het colloquium „Radioactiviteit" van de Landbouwhogeschool). Chemisch
weekblad47 (1951):255-259.
De bereiding van radioactieve isotopen met behulp van het cyclotron en de
uraanzuil wordt besproken. De principes, waarop de werkingswijze van deze
installaties berust, worden kort uiteengezet, terwijl enige technische bijzonderheden worden vermeld. Een tabel met gegevens betreffende „tracers" van voor
het biologisch onderzoek van belang zijnde elementen is opgenomen.

AFD. WISKUNDE
Beheerder: Prof. Dr N. H. KUIPER
KUIPER, N. H. Einsteinspacesandconnections.Proc. Kon. Acad. v. Wetensch.
Amsterdam 53(1950): 1560-1576.
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Bewijs van enige stellingen betreffende de differentiaal-meetkunde van ruimten van EINSTEIN.
KUIPER, N. H. Symmetrie en Waarschijnlijkheid. Inaugurele rede. H. Veenman en Zonen, Wageningen, 1950, 12p.
Aan het woord symmetrie wordt een algemene betekenis gehecht, waarna
enige, bij deze definitie symmetrisch te noemen figuren en functies besproken
worden. Voorbeelden vindt men in de waarschijnlijkheidsrekening. (Paradox
van BERTRAND.)
KUIPER, N. H. Over grafische voorstellingen. Mededelingen vande Vereniging
voor Statistiek, Medisch-biologische sectie 3 (1951): 57-61.
Naast de gebruikelijke grafische voorstelling van dereële getallen op de getallenrechte zijn ook andere mogelijk, o.a. die van de positieve getallen, waarbij
het product (i.p.v. de som) van twee getallen voorgesteld wordt op een plaats
bepaald door de som van twee afstanden, nl. de afstanden van de voorstelling
vanhet getal 1 tot devoorstellingen vandetweegegevengetallen. Deze grafische
voorstelling heet rekenlineaal.
Bij het maken van grafische voorstellingen vanfuncties x->y=f(x) ishet soms
mogelijk de grafische voorstelüng van de getallen xresp.y zo te kiezen, dat een
stel te beschouwen functies door rechte lijnen worden voorgesteld.Ditisvanbelang indien op grond van experimentele gegevens een keus uit enige functies gemaakt moet worden. Voorbeelden: een- en tweezijdig logarithmisch papier;
waarschijnlijkheidspapier horende bij diverse kansverdelingen; papier waarop
het verband tussen diameter en hoogte van de bomen van een bos bij benaderingdoor eenrechtelijnwordt voorgesteld (metpapierisbedoeld papier waarop
de grafische voorstellingen van de getallen x en y door vertikale en horizontale
lijnen aangegeven is).

AFDELING ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE
EN SOCIALE STATISTIEK
Beheerder: Prof. Dr E. W. HOFSTEE
HOFSTEE, E. W. Opmerkingen aangaande de historische ontwikkeling der
regionale toonverschillen. In: Het vraagstuk der gemeente-classificatie. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1951, blz. 14-42.
Het kan welalseenvaststaand feit worden aangenomen, dat, zolangerin ons
land sprake is geweest van loonarbeid, er aanzienlijke regionale toonverschillen
hebben bestaan. Wat de oorzaken van deze verschillen betreft, het blijkt, dat
o.a. verschillen in de verhouding tussen vraag en aanbod, verschillen in kosten
van het levensonderhoud, regionale verschillen in de kwaliteit van de arbeidskrachten en de kosten, welke met de verplaatsing van arbeidskrachten gepaard
gaan geenafdoende verklaring geven;menzaldezeinbelangrijke mate opsociologisch gebied moeten zoeken.
Binnen een bepaald gebied speelt het een grote rol, welke loonhoogte men
„redelijk" acht.Ditbegrip „redelijk" issteedsbetrokken opde concrete socialeen economische verhoudingen, waarin men zich bevindt. Zo was b.v. op het
platteland van oudsher de beloning van de agrarische bevolking de maatstaf
voor het loonpeil als geheel. In het Westen was dan anders;daar was de domi-
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nerende positie van de landbouw reeds lang verloren aan handel, verkeer en industrie en de landbouw had daarmee ook zijn maatgevende functie voor het
loonpeil verloren.
Sinds het begin der twintigste eeuw heeft de toestand zich onder invloed van
verschillende omstandigheden sterk gewijzigd. In dit verband kunnen o.a. genoemd worden het steeds belangrijker worden van deindustrie opde zandgronden en de sterk toegenomen doorzichtigheid van de arbeidsmarkt, vooral onder
invloed van de C.A.O.'s. Ook de hiermede samenhangende monopolisering
van de arbeid was van invloed. Deze krachten werden nog versterkt door het
feit, dat deplattelandsbevolking zich steeds meer met die van de stad gaat vergelijken door wat men wel noemt de emancipatie der verlangens. Al deze, naar
egalisering strevende krachten zijn zeker nog niet uitgewerkt. Anderzijds zijn de
tegenkrachten weliswaar verzwakt, maar nog niet verdwenen.
HOFSTEE, E. W. De landbouw en de migratie. Economisch-Statistische Berichten 35(1950): 1024-1026.
Het Nederlandse klei- en laagveengebied enerzijds en de zandgronden anderzijds verkeerden en verkeren t.a.v. de migratie in een belangrijk verschillende
positie. In het eerste gebied was het na de landbouwcrisis van 1880 noodzakelijk voor het agrarisch geboorte-overschot een uitweg te vinden. Thans is de situatie in dit gebied gewijzigd; het geboortecijfer is gedaald en het üjkt niet onwaarschijnlijk, dat er binnen afzienbare tijd eerder sprake zal zijn van een tekort aan arbeidskrachten dan van een teveel. Op de zandgronden breidden de
bestaansmogelijkheden zich in het eerste driekwart van de 19de eeuw weinig
uit; de bevolking nam vrijwel niet toe. Aan het eind van de 19de eeuw boden
o.a. een groter gebruik van kunstmest, ontginningen en zuivelfabrieken, meer
bestaansmogelijkheden, waardoor het geboortecijfer steeg.Geleidelijk aan worden echter de mogelijkheden voor de boerenzoons om een eigen bedrijf te verwerven o.a. door gebrek aan geschikte woeste grond steeds geringer en zij vormen thans één der grootste problemen van agrarisch Nederland. Een doelbewust migratiebeleid isin het bijzonder voor deze groep noodzakelijk.
MARIS, A. Enkele aspecten van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. Dissertatie Wageningen. Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1951, 103
blz., 5 bijlagen.
Deze studie bestaat hoofdzakelijk uit een zeer gedetailleerd onderzoek, dat
werd ingesteld in dertien gemeenten, die representatief kunnen worden geacht
voor het gehele Nederlandse zandgebied. De auteur toont aan, dat de kern van
het landbouwvraagstuk op de zandgronden is gelegen in een wanverhouding
tussen het aantal mensen en de oppervlakte beschikbare cultuurgrond. Dit is de
voornaamste oorzaak van delage arbeidsprestatie op zeer velebedrijven en wel
in het bijzonder op de kleine. Om deze prestatie tot een bevredigende hoogte
op tevoeren, worden in principe twee mogelijkheden aangegeven. Deze zijn:
a. Verhoging van de arbeidsbehoefte.
b. Verlagingvan het arbeidsaanbod.
Ad a. Het gaat hierbij vooral om intensivering, waarbij men, om het bestaande verschil tussen de grote en de kleine bedrijven op te heffen, de kleine
veel sneller zal moeten intensiveren. Hierdoor zullen aan de bekwaamheid van
vooral de kleine boer wel zeer zware eisen worden gesteld. Op de kleinste bedrijven zal bovendien op dezewijze het arbeidsaanbod nimmer kunnen worden
opgevangen.
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Ad b. Op deze kleinste bedrijven is het arbeidsaanbod echter ook bezwaarlijk kleiner temaken, omdat daar voor éénvolwassen kracht reeds onvoldoende
werk is. Het zal dus wenselijk zijn, dat een aantal van deze bedrijven wordt samengevoegd. Een ontwikkeling in deze richting valt reeds duidelijk waar te
nemen, doch de afvloeiing van agrarische jongeren zal nog sterk moeten toenemen. Ook op degroterebedrijven, waar velezoons alsarbeidskracht van hun
vader wel emplooi kunnen vinden, zonder de kans te hebben om voor zich zelf
ooit een behoorlijk bedrijf te krijgen, is een grotere afvloeiing van agrarische
jongeren van het allergrootste belang. Aan alle, uit de landbouw vertrekkenden
zal een goedeopleiding moeten worden gegeven.
AFDELING VOLKENKUNDE
Beheerder: Dr F. H. VAN NAERSSEN
NAERSSEN,F. H. VAN. EenstreekonderzoekinWest-Borneo.Indonesië5(1951):
133-166.
Dit artikel is gebaseerd op een verslag over West-Borneo (zie Referaten van
Publicaties, Mededelingen Landbouwhogeschool 51(1951): 74a). In dit artikel
is dieper ingegaan op de sociale structuur van de Mualang-stam en de opmerkingen aanhetslotovercommunitydevelopmentinhetalgemeenzijn uitvoeriger.

AFDELING STAATHUISHOUDKUNDE
Beheerder:Prof. Dr Th. L. M. THURLINGS
THURLINGS, TH. L. M. Het vraagstuk vandesociaal-economische waardevan
degrond.Landbouwkundig Tijdschrift 63(1951): 212-220.
Bij de beoordeling van overheidsinvesteringen, zoals die in landaanwinningen, komen veleaspecten in het geding. Beperking tot de economische iser een
van doelmatigheid, om langsdiewegtoteennauwkeuriger inzicht tekomen van
hetgeen verworven en hetgeen opgeofferd wordt. Men kan debaten alseen sociaal-economische grootheid zien, t.w. als de contante waarde van alle inkomens
die door het project worden te weeg gebracht. Het is dan ook nodig de kosten
als zodanig in het geding te brengen, derhalve als de contante waarde van alle
inkomens die bij een andere investering zouden zijn verworven.
De sociaal-economische waarde isdan dievan het project, en nieteen bijzondere eigenschap van de grond. Het is bepaald onjuist om de sociaal-economische waarde te zien als een eigenschap van iederevoorhanden hectare.
THURLINGS, TH. L. M. De sociaal-economische betekenis van de pachtprijsbeheersing.Economisch-Statistische Berichten 36(1951):697-700, 714-716.
De pachtprijsbeheersing, die als noodzakelijk complement het continuatierecht heeft, is in hoofdzaak te zien als een onderdeel van sociale politiek, gericht op bescherming van het inkomen der grondgebruikers. Een gezonde socialepolitiekmoetinwezeneeneconomischezijn, d.w.z. gericht opzodanige aanpassingen van de bedrijfstak aan de marktomstandigheden, dat na verloop van
tijd het gewenste inkomensniveau uit een normaal marktverkeer resulteert. De
oorzaak van de bij afwezigheid van pachtprijsbeheersing zichopenbarende lage
inkomensniveaux der grondgebruikers, t.w. de bevolkingsdruk, wordt echter
door de pachtprijspolitiek niet aangeroerd. Integendeel, de huidige pachtprijs-
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politiek roept krachten op,diede aanpassing belemmeren en de bevolkingsdruk
verergeren. Een aanpassing der pachtprijzen aan iets wat met meer reden als
een evenwichtsprijsniveau zou kunnen worden beschouwd, gepaard gaande met
maatregelen om de bevolkingsdruk in de landbouw te verminderen, wordt
bepleit.
BIBLIOTHEEK
Beheerder: Dr H. N. KOOIMAN
LOOSJES, T H . P.Het CentrumvoorLandbouwdocumentatie.Bibliotheekleven 36
(1951): 235-237.
Korte omschrijving van het doelen detaak van het op 1 April 1951 opgerichteCentrum voor Landbouwdocumentatie.
LOOSJES, T H . P. Onzenationalebibliografie. Bibliotheekleven 36(1951):41-44.
Van de 24 inrichtingen, die in Nederland wetenschappelijke literatuur in
kleine oplagen volgens rotaprint of een aanverwant procédé vermenigvuldigen,
werd deproductie van acht firma's onderzocht. Hieruit kon o.m. worden geconcludeerd, dat deze productie stijgende is en dat zij aan elke registratie in de nationale bibliografieën ontsnapt. Daarnaast worden schattingen gegeven omtrent hetgedrukte engestencildemateriaal, dat eveneensaan genoemde registratie ontsnapt. Op maatregelen voor dichting van dit bibliografische „lek" wordt
aangedrongen.
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