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VOORWOORD
In de „Mededelingen der Landbouwhogeschool" wordtjaarlijks eenaantal wetenschappelijke verhandelingen gepubliceerd over onderzoekingen, die aandeLandbouwhogeschoolzijn verricht. Dit aantal isechtertegeringomeen volledigbeeldtegevenvan
hetonderzoekingswerkdezer instelling, terwijldaarbij ookniettotuitingkomtdevoorlichtingwelkeaandepractischelandbouwwordtgegeven.
In dehierachter volgende bladzijden is getracht in dezeleemte tevoorzien door het
afdrukken van uittrekselsvan artikelen,welkegedurende de studiejaren 1947/48 en
1948J4Ç elders zijn gepubliceerd. Uiteraardis deze samenstelling slechts mogelijk gewordendoordevlottemedewerkingvandeauteurs.
Doordat dereferaten opoverzichtelijke wijzezijn gerangschikt, ishetmogelijknate
slaan welkebijdragen doorde Landbouwhogeschool in het genoemde tijdvak tot een
bepaaldprobleemzijngeleverdenhoevermendaarmedeteWageningen isgevorderd.
Wij hebben gemeend deLandbouwwetenschap daarmede vandiensttezijn.
De Rector-Magnificusder Landbouwhogeschool
J. C. DORST
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INSTITUUT VOORVEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Beheerder:Prof. Dr IrJ. C.DORST
DORST,J. C. Nationaal programma voor de aardappelveredeling. Landbouwk.
Tijdschr. 59(1947): 407-415.
Nederland staat ophet gebied van aardappelrassen engezond pootgoed in de
voorstegelederen,dochanderelandenzijnopwetenschappelijk gebiedthansbeter
uitgerust en verder gevorderd dan Nederland en nemen het kweken van nieuwe
rassen engezond pootgoed zelfter hand.Sehr,pleit voorsamenwerkingvan alle
Nederlandsekwekersaaneennationaal programmavoordeaardappelveredeling,
waarbij aanhetkwekenopresistentieveelmeeraandacht geschonkenwordtdan
thans in Nederland het gevalis.
DORST,J. C. DebetekenisvanhetKwekersbesluitvoorde plantenveredelingen
dezaaizaadvoorziening.Landbouwk. Tijdschr. 60(1948): 393-400.
Deaanduiding„Kwekersbesluit"wektdeindruk, datalleenderechtenvande
kwekerwordengeregeld;dit isniethetgeval:deregelingomvatzowelderassenlijsten en de keuringsinstellingen als het verkeer met voortkwekingsmateriaal.
Na een beschouwing over devoornaamste bepalingen van hetKwekersbesluit
wijst sehr,erop,dat deoctrooigedachte van het Kwekersbesluit grote moeilijkheden geeft, omdat het ras niet steeds constant is en vaak niet zodanig te beschrijven, dat men daarop een recht kan gronden. Dank zij het Kwekersbesluit
ishet rassenonderzoek aanmerkelijk verbeterd.
Demogelijkheidisgeschapenhetrastebeschermen,dekwekerbetertebelonen
en het kweken zelf op groter schaal en met betere hulpmiddelen ter hand te
nemen.
DORST,J. C.Wetenschapenpractijk.FrieschLandb.blad44(1947)(38):2.(Bijv.
bijTentoonst.nummer26Sept.1947).
Sehr,wijsterop,datdepractijk deneigingheeft zichzakeneigentemaken,die
vroegerniettothaarterreinwerdengerekend.Hetgebruikvan kunstmeststoffen,
van bestrijdingsmiddelen, enz.iszoalgemeen geworden,dat menernietmeerbij
stilstaat, dat deze hun oorsprong vinden in éénof ander laboratorium, dat wellichtverstond vandelandbouw.Dikwijlsbeseft mennietdegrotezorgenenvele
kosten,welkezulkeontdekkingenvorderenenheeft menonvoldoendewaardering
voor de belangrijke taak van dewetenschap. Delandbouw mag de wetenschap
niet verwaarlozen.
DORST,J. C. Hetkweken van nieuwe aardappelrassen. Landb.crt v.d.Veenkoloniën en omliggende streken (1947) (35):1.
Het is gewenst meer aandacht aan het kweken van fabrieksaardappelen te
schenken.Menheeft tot dusverteweiniggeletopdeeisenvandefabrikant. Sehr,
beveelt aan een goed geoutilleerd Veenkoloniaal aardappelveredelingsbedrijf te
stichten met als uitsluitend doel aardappelrassen te kweken voor industrieële
verwerking. Debeschermingvan dekwekerseigendom ismedeeenstimulanseen
dergelijk kweekbedrijf tot stand te brengen.
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DORST,J. C. Wijze, waarop de Stichting voor Plantenveredeling kan samenwerken met dekwekers. Meded. v.d. N.A.K. v. landbouwzaden en aardappelpootgoed6(1949)(3):22-23.
In dejaarvergadering van de Ned. Kwekersbond, 1949,ontvouwde sehr, zijn
denkbeelden overdewijze,waaropdein 1948 opgerichteStichtingvoor Plantenveredeling (S.V.P.)zal kunnen samenwerken met deNederlandse kwekers.Sehr,
•wijsterop,dat voordeS.V.P.alscentrale instellingeenbelangrijke taak is weggelegd omde genenvoorraad in onsland aan te vullen en kruisingspopulaties te
verspreiden. Hijisvanmening,datdeS.V.P.géniteursenkruisingspopulatiester
beschikkingvan departiculiere kwekersmoet stellen, doch dat men de S.V.P.
het kwekenvan nieuwerassenniet magbeletten. Aangezien men bijv. voor het
vinden van degoedegéniteursvan deaardappel groteaantallen zaailingen moet
beoordelen en hieronder ook een goede zaailing kan voorkomen, betekent dit
automatisch hetzelfkwekenvan nieuweaardappelrassen. Sehr,vertrouwt erop,
dat voor desamenwerking van de S.V.P. met de particuliere kwekers een allen
bevredigendeoplossingzalwordengevonden.
DORST,J. C. Verslag van een reis in Duitsland en Oostenrijk van 31 Juli t/m
12Augustus 1949.Stencil 1949; 13 blz.
Deovergang op de Nederlandse Staat van enkelerassen (o.a. Voran en Frühmölle) wordt niet gemakkelijk geaccepteerd, vooral omdat de Duitse kweekbedrijven streven naar een monopoliepositie en vrezen, dat zij op de buitenlandse
marktconcurrentiezullenondervindenvanNederlandspootgoedvanhunrassen.
Sehr, bezocht o.a. het aardappelkweekbedrijf van Gebr. BÖHM. Het eigenlijke
kweekbedrijf is gelegen in een streek, waar sterke degeneratie plaats vindt; de
zaailingenstaanaansterkebesmettingbloot. Enkelevan BÖHM'Srassenvertonen
weinig neiging tot degeneratie (BÖHM'S Allerfrüheste, Ackersegen). Elk jaar
worden ongeveer 100.000 zaailingen door BÖHM opgekweekt, door alle Duitse
aardappelkwekers samen meer dan 1.000.000 (in Nederland door alle kwekers
samen ruim 100.000). BÖHMselecteert zeer sterk in het eerstejaar; hij acht het
economischer inhet beginrigoureusopteruimen.Aanselectieop Phytophthoraresistentie van zaailingen uit kruisingen met „wild bloed" wordt grote aandacht
geschonken.
Op de afdeling Rosenhof van het Kaiser Wilhelm Institut für Züchtungsforschungwerdeno.a.deproevenvanMej. TORKAbezichtigd,diesedertjarenwerkt
aan het kweken op resistentie tegen de Coloradokever. Zij ging daarbij uit van
soortskruisingen met Solanum demissum en chacoense; vooral uit eerstgenoemde
kruisingen ismateriaalverkregen,datenigeresistentievertoont.
Met betrekking tot de oprichting van de Stichting voor Plantenveredeling te
Wageningen werd opde Bayerische Landessaatzuchtanstalt te Weihenstephan
geïnformeerd naar de wijze, waarop dit instituut samenwerkt met de kwekers.
Prof.SCHARNAGELweeserop,datdekwekersbehoefte hebbenaangéniteurs,die
naast resistentie ook de mogelijkheid moeten bezitten practijkrassen voort te
brengen.Bijhetzoekennaargoedegéniteurswordenbijhetveredelingsonderzoek
ookenkelegevonden,diealdirectvoordepractijk waardebezitten. Het instituut
teWeihenstephan staat derassentegeneengeringevergoedingaandekweker af,
terwijl géniteursen kruisingspopulaties gratis worden verstrekt.
Bij een bezoek aan het landgoed Litzlhof te Lendorf bleek, dat Dr LASSER in
zijn kruisingen een ruim gebruik heeft gemaakt van de nieuwe roestresistente
tarwerassen uit Canada en Noord-Amerika. Ook op de Landesanstalt für
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Pflanzenzucht te Rinn beschikte men over de nieuwsteAmerikaanse tarwerassen.
DORST, J. C. De aardappelveredelinginnieuwebanen.Depootaardappelhandel3
(1949) (5): 22-23.
InvelelandenwordtkruisingmetwildeSolanumsoortentoegepast met de bedoelingde resistentie tegen Phytophthora door herhaalde kruisingoverte brengen op
de cultuuraardappel. Dit omvangrijke werk valt buiten het kader van de particuliere kweker, doch wanneer deze uitgangsmateriaal ontvangt, dat naast de
resistentie reeds een zeker opbrengstvermogen bezit, zal hij met behulp hiervan
kunnen trachten goede practijkrassen te kweken. Wij moeten trachten in Nederland eenaardappelras tewinnen, dat Bintje kan vervangen, en voor landen, waar
men Arran Banner, Up to date, of Katahdin vraagt, moeten Nederlandse resistente rassen gekweekt worden.
DORST, J. C, J. WIND en J. K. GROENEWOLT. 22e beschrijvende rassenlijst
voor landbouwgewassen. Maastricht, Leiter-Nypels, 1947; 241 blz., 2 afb.
De beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen werd van 1924 tot 1943
samengesteld door het Instituut voorveredelingvan landbouwgewassen. Sedertdien door de Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst, waarvan
Prof. DORST voorzitter is. Het rassenonderzoek en de voorbereiding geschiedt
sedert 1943 doorhet Rijksinstituut voor rassenonderzoek van landbouwgewassen
te Wageningen.
Derassenlijst geeft een objectieve beschrijving van de belangrijkste rassen van
alle landbouwgewassen en wordt als gids bij de rassenkeuze algemeen gebruikt.
De22eeditieonderscheidt zichvan devoorgaande,doordat het hoofdstuk grassen
is omgewerkt. Bij de nieuwe indeling wordt van het practische gebruik der verschillendegras-en klavermengsels uitgegaan.
Ten behoeve van de export werd een nieuwe bijlage opgenomen, waarop rassen
vermeld staan, diein Nederland voorlopig nietvoor algemeneteelt in aanmerking
komen,dochwaarnaar inhet buitenland vraag bestaat.
DORST, J. C, J. WIND enJ. K. GROENEWOLT. 23ebeschrijvende rassenlijstvoor
landbouwgewassen. Maastricht, Leiter-Nypels, 1948;255 blz., 2 afb.
In deze editie zijn de voedergewassen uitvoeriger beschreven dan voorheen,
teneinde de veredeling van deze groep van gewassen te stimuleren en de gewassen- en rassenkeuze te vergemakkelijken.
DORST, J. C, J. WIND en J. K. GROENEWOLT. 24ebeschrijvende rassenlijst voor
landbouwgewassen.Maastricht, Leiter-Nypels, 1949;258blz.,2 afb.
De volgorde der hoofdstukken is gewijzigd om de datum van verschijning te
kunnen vervroegen. De voeder- en groenbemestingsgewassen worden eerst genoemd, gevolgd door de grassen.
BAKKER, B. M. Enige beschouwingen over de zaadteelt van Europese groenten
enbloemeninIndië.Zaadbelangen 1 (1947):35-36, 50.
Debeste Europesegroenten en demooistebloemen, waarvan men deteelt vooral in de buurt van grote steden aantreft, vindt men in de bergstreken van 700 m
hoogteaf, waarhet klimaat koeleris.Demaximumhoogte wordt bepaald door het
optreden van nachtvorsten. Het zaaizaad wordt grotendeels geïmporteerd; de
zaadfirma's in Indonesië zijn dusimporteurs, diedoor het beproeven derrassen en
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het deskundig bewaren een belangrijk aandeel hadden in de verspreiding der
meestgeschikterassen.
Tenslotte volgt een samenvatting der belangrijkste groentegewassen met de
minimumhoogte, waarop zij gekweekt kunnen worden, en gegevens over de
mogelijkheidvanzaadteeltinIndonesië.
BAKKER, B.M. De aardappelcultuur in Indonesië. De pootaardappelhandel 2
(1948/49)(3):2-5.
In Indonesië kunnen aardappelen slechts op700men hoger met goedgevolg
geteeldworden.Degemiddeldegroeitijd is3maanden.Deslijmziekte (Bacterium
solanaceamm), dieookoptabak voorkomt,vormteenernstigebedreigingvande
aardappelcultuur. Menisbegonnenmethetkwekenopresistentiedaartegendoor
kruisingmetSolanum andigenum en S.antipoviczii.
In 1936 trad Phytophthora infestons, voordienonbekend in Indonesië,massaal
op.Hetkwekenopresistentiedaartegenwerdtoenookdaaractueel.Sedert 1936
heeft de Eigenheimer aldaar terrein verloren, terwijl de Bevelander en Populair
goede resultaten gaven.
BAKKER, B.M. Deaardappelveredelinginverschillendelanden.Meded.N.A.K.
v.landbouwzaden en aardappelpootgoed4(1947/48)(11):86-87.
Bij de aardappelveredeling kan men twee wegen inslaan: 1.opsporen van de
gewensteerffactoren in het huidigerassensortiment entrachten dezedoortransgressiekruisingenteconcentreren;2. opsporenvandegewensteerffactoren inhet
wilde'materiaal en trachten deze te combineren met de cultuurkenmerken van
onzeaardappel.Sehr,geeft vervolgenseenoverzichtvan enigehoofdtrekken van
deaardappelveredeling in Amerika, Duitsland, Engeland en Nederland. Hetonderzoek,dattenaanzienvan de veredeling van de aardappel aan het Instituut
voor Veredeling van landbouwgewassen verricht wordt, omvat o.a. methoden
terstimuleringvandebloei,vermeerderingvanhetwildesortiment enkruisingen
hiervan,en vooral resistentie tegen Phytophthora.
BAKKER, B.M. Deaardappelveredeling op hetInstituutvoordeVeredeling van
Landbouwgewassen te Wageningen. De pootaardappelhandel 1 (1947/48): 1-2.
Deerffactoren voorresistentietegenwratziekte zijn aanweziginhet sortiment
van decultuuraardappel. Hierin komtechter geen resistentietegen Phytophthora
voor, wel daarentegen bij verschillende wilde aardappelsoorten. Men moet dus
deze eigenschap uit de wilde soorten overbrengen op de cultuuraardappel. Er
wordt gewerkt met Phytophthora van 13herkomsten. Ophet Laboratoriumvoor
PhytopathologieteWageningenwordendezeinreincultuurgehouden;zijvormen
belangrijktoetsmateriaalbijhetkwekenopresistentie.
Het Instituut voorVeredeling van Landbouwgewassen stelt zicho.m.ten doel
het kweken van géniteurs,die Phytophthora-resistentüovererven, d.w.z.diena
kruising met de cultuuraardappel een zeker percentage resistente nakomelingen
met goede cultuurkenmerken opleveren. Ook het kweken van andere géniteurs
ister handgenomen.
BREMER-REINDERS,D.E. Verslagvanhet 8e Intern.GenetischCongres, 1948,
gehouden in Zweden, Lund (1-5 Juli) en Stockholm (7-14 Juli). Stencil1948;
14 blz., 1afb.
Dit congreswerdvoorafgegaan dooreenaantalexcursiesnaar de belangrijkste
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veredelingscentra van Zuid-Zweden. Deaandacht wordt vooralgevestigd ophet
vele, dat op het gebied van tetraploiden werd getoond, in het bijzonder op de
onderzoekingen van Prof.MÜNTZING en zijn leerlingen. Ook het instituut voor
veredelingvan bosbomen te Källstorp, waar in delaatste jaren met behulpvan
colchicine veel tetraploiden zijn gekweekt, werd bezocht. De indruk werd verkregen, dat Zweden op het gebied van genetica en plantenveredeling een toonaangevende plaats inneemt, endat eenzeer nauwesamenwerking bestaat tussen
particulier initiatief en staatsbemoeiing. Het cytogenetisch onderzoek van de
objecten neemteenbelangrijke plaatsin.
FERWERDA, F.P.Tarwe-rogge-bastaarden. Verslag20e vergaderingv.d. studiekringv.Plantenveredeling,4Maart 1948,Wageningen,p.20&-216.
Nadat wasvastgesteld, dat sommigetarwerassen gemakkelijk te kruisen zijn
met rogge,isbegonnen dezeeigenschap van dekruisbaarheid met roggeover te
brengenopnieuwetarwerassen meteenbehoorlijk opbrengstvermogen. Schrijver
behandelt het ontstaan van fertiele nakomelingen uit desteriele Fl planten van
deze geslachtskruising. Tenslotte wijst hij er op,dat in F3en F4van het T-Rmateriaal planten optreden, die sprekend gelijken op tarwe. Ook roggeachtige
plantenzijnwaargenomen.
FERWERDA, F. P. Enkele waarnemingen over inteelt en heterosis bij rogge.
Verslag 21evergaderingv.d.studiekring v. Plantenveredeling, 30 September 1948,
Wageningen,p.226-229.
Schrijver stelt vast, dat op grond van hun bestuivingsbehoeften de inteeltstammenvanroggeintedelenzijnindrieklassen,nl.stammenmetvoorkeurvoor
zelfbestuiving, metvoorkeurvoorkruisbestuiving,enindifferente stammen.Door
inteelt selecteert men onbewust op zelffertiliteit. Voor heterosis-teelt heeft men
nodig inteeltstammen met voorkeur voor kruisbestuiving; door proefkruising
tracht men vast te stellen, welke partners voor de heterosisteelt perspectieven
bieden.
FERWERDA, F.P.Enkelebijzonderhedenoverroggeveredelingenhetkwekenvan
tarwe-roggebastaarden(metsummary).Bakkerij-Wetenschap2(2)1949:13-15.
Deroggeveredeling berustophet instand houden vanvrij heterogenepopulaties.Gedwongenzelfbestuiving geeft weluniformiteit, dochdealdusontstaneinteeltstammen maken eengedegenereerde indruk, terwijl ookdeopbrengst gering
is.Bijmaïsheeft mendergelijkeverschijnselen vastgesteld, dochtevensgevonden
dat kruising van inteeltstammen mogelijkheden biedt voor practische heterosisteelt. Inhoeverreditbijroggemogelijk is,wordtthansonderzocht.
Tenslotte wijst schrijver op detarwe-rogge bastaarden en vestigt er de aandachtop,datonder denakomelingen afentoetarweachtige planten voorkomen,
diegeheelafwijken vanhettarweras,datvoorkruisingmetroggewerdgebruikt.
FERWERDA, F.P. Enkeleaantekeningennaaraanleidingvanhet8eInternationale Genetische Congreste Stockholm,met dedaaraan voorafgaande excursiein
Zuid-Zweden(1-14Juli1948).Wageningen.Jan. 1949;11 blz.,2 afb.-Stencil.
Doordat het oorlogsgeweld Zweden isvoorbijgegaan, heeft men hier nagenoeg
ongestoord doorkunnen werken endevoorsprongophetgebiedvanveredelingsonderzoek kunnen vergroten. Destuwende encoördinerende invloed van hetbekendeGenetische InstituutteLundisonmiskenbaar.
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Schrijver geeft een overzicht van hetgeen opdeexcursies naar Weibullsholm,
Hilleshög,Alnarp, Lund,Svalöf en Ekebowerdopgemerkt. Hijnoemtvooralde
resultatenophetgebiedvansoortskruising.
FERWERDA, F.P.Enkelegrepen uit hetkoffieveredelingswerk in NederlandschIndiëgedurende delaatste jaren voor den oorlog.Landbouwk. Tijdschr.59(1947):
358-363.
FERWERDA, F.P. Coffee breeding inJava. Economic Botany2(1948): 258-272;
6afb.
FERWERDA, F. P. Laevolucion del café en Java. La Hacienda (1948)(Mrt):
38-41;(April):3£41;6afb.
Schrijvergeefteenhistorischoverzichtvandeontwikkelingder koffieveredeling
opJava.Oorspronkelijkwerdmassaselectietoegepast,waarbijzorgvuldiggekozen
moederbomen als producenten van zaaizaad dienden. Deze methode werdgeperfectionneerd, toenmenomstreeks 1907begondeuit vrije bestuivingontstane
nakomelingschappen van prima moederbomen afzonderlijk tetoetsen omslechts
deuitblinkende Fl'svoorzaadwinningenvoortzettingvanhetveredelingswerkte
gebruiken. Door deze familieselectie werd een aanzienlijke vooruitgang bereikt.
Tochschonkzijnietinalleopzichtenbevrediging.
Devolgendestap was,dat men door middelvan inhulling enkunstmatigebestuiving proefkruisingen tussen bepaalde moederbomen tot stand bracht en de
daaruitverkregen Fl'saaneenstrengetoetsingonderwierp.Werkelijk superieure
Fl's kunnen in het groot worden gereproduceerd door de klonen van de in de
kruisingbetrokken moederbomen gemengd uit te planten in eengeïsoleerdeomgeving.Bovenbeschrevenmethodeisvan 1927 afmetgunstigresultaattoegepast.
Hetgebruikvanklonenalsplantmateriaalbiedtwijdeperspectieven;hethierop
gerichte onderzoek vormt een op zichzelf staand onderdeel van het veredelingswerk.
Omstreeks 1930werd vastgesteld, dat deslechtevruchtdracht van monoclone
robusta-tuinen haar oorzaak vindt in de uitgesproken zelf-incompatibiliteit van
robusta-koffie endat dezebezwarenkunnenwordenopgeheven doorhet planten
vanklonenmengsels.
De methodiek van verenting en de mérites van de verschillende typen van
entrijs en onderstammen wordt besproken. Vrij uitvoerig is stilgestaan bij de
principesvandeselectieveomentinginbestaandeplantsoenen.
Gedurende dedertiger jaren richtte deaandacht deronderzoekers zichvooral
op bloembiologie, vruchtzetting, afstoting van onvolgroeide vrucht en de vormingvan defecte zaden. Ofschoon betere inzichten in desamenhang tussen uitwendige omstandigheden (regenverdeling, beschaduwing) en vruchtzetting zijn
verkregen,blijvennogtalvanpuntenonverklaard.
Detweetypenvanzaaddefecten wordenbeschrevenendemeest waarschijnlijke
oorzaakwordtaangegeven.
FERWERDA, F.P.ElcultivodelcaféenIndonesia I en II. La Hacienda (1949).
38-41,46-48; 12afb.
In dit artikel worden enkele belangrijke onderdelen van de ondernemingskoffiecultuur in Indonesiëbehandeld.Deinleidingbevatgegevensoverdeligging,
bodemgesteldheid en klimaat van de voornaamste centra van koffiecultuur.
Verder worden parallellen getrokken tussen de in Indonesië gevolgde cultuur-
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methoden en die in Latijns Amerika en worden bijzonderheden over plantdichtheid, leeftijd van in productie komen, productievermogen en uitlevering van
Robusta en Excelsa koffie vermeld.
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de maatregelen ter beteugeling van afspoeling(systemenvanterrassering,blindegotenstelsels,gebruikvan bodembedekkendeenverankerende gewassen).
De functie van deschaduw, de mérites der verschillende soorten van schaduwbomen en de snoeisystemen ter regulering van de dichtheid van het schaduwdak
worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
Daarna worden de wijzen van toppen en snoeien van jonge koffieheesters besproken. Vrij uitvoerig isstilgestaan bij de methoden van selectieve verenting ter
verbeteringvan bestaande koffieplantsoenen.
Tenslotte worden enige bijzonderheden vermeld over aanleg en inrichting van
kwekerijen en dewijzevan opkweken van plantmateriaal.
HAAN, H. DE. Methoden ophet gebied derplantenveredeling. I-III. Meded. v. d.
N.A.K. v.landbouwzaden en aardappelpootgoed 3(1946/47):35,71-72; 4(1947/48):
4.
Schrijver behandelt de kweekmethoden in vroegere jaren, kruising, lijn- en
familieselectie. Hij wijst er op, dat de lijnselectie twee belangrijke toepassingen
heeft, nl. bij het selecteren in populaties van zelfbevruchters (landrassen en
kruisingspopulaties) en bij het instandhouden der gekweekte rassen. De betekenis
van lijnselectieenvan familieselectie wordt aan eenvoorbeeld toegelicht.
HAAN, H. DE. Wageningen (Holland). Centre of agricultural science. Wageningen, 1947;32biz., 17 afb.
. Idem. 1948;44biz., 22 afb.
.Wageningen, Centre agronomique des Pays-Bas. Wageningen, 1949;
60 biz., 29 afb.
2etot 4edruk van dein 1946versehenen Franse gids,telkenmale aangevuld en
uitgebreid. In de 4e editie is er naar gestreefd om van zoveel mogelijk te Wageningen gevestigde instellingen een beschrijving te geven van de taak, het in gang
zijnde onderzoek en het contact met debuitenwereld. L.A. VAN MELLE verleende
telkenmale zijn medewerking bij detaalkundige verzorging.
HAAN, H. DE. Registration of new cropplants. Farming 1 (1947) (11)334-335;
1 afb.
De samenwerking tussen de Nederlandse kwekers en boeren blijkt uit de algemene medewerking aan derassenlijst en aan de keuring van gewassen. Aangezien
de handel in ongekeurd voortkwekingsmateriaal in Nederland verboden is, de
N.A.K.alleen derassen keurt, dieopderassenlijst staan, en alleen erkende rassen
(ingeschreven in het Centraal rassenregister) op de rassenlijst geplaatst kunnen
worden, sluit dit in, dat de rassenregistratie als startpunt van nieuwe rassen van
grote betekenis is.

HAAN, H. DE. Debescherming van dekwekerseigendom. Vakbladv.biologen 27
(1947)(12): 184-186.
De industrieële eigendomwordt beschermd doorhet octrooirecht, de geestelijke
eigendomvan kunstenaars doorhetauteursrecht. Dezeregelingen dienen zowel de
rechtvaardigheid als de maatschappelijke vooruitgang. In 1942 werd het Ned.
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Kwekersbesluit van kracht.Debeschermingvan dekwekerseigendom en deuitkeringvankwekersvergoedingen hebben eengunstigewerking. Betere inrichting
der kweekbedrijven en personeelsuitbreiding (ook van wetenschappelijke medewerkers) waren het gevolg. Het Kwekersbesluit heeft tevens een algemeen
maatschappelijk belang, daar het de plantenveredeling bevordert.
HAAN, H. DE. The protection of the property of the potato breeder in the
Netherlands. TheAmerican potato journal 24(1947)(11):374-377.
. Laprotection dela propriétédel'obteneur auxPays-Bas. L'agriculture
pratique 112(1948):19-20.
Sehr,geeft eenoverzicht van dewijze,waarop dekwekerseigendom in Nederland isbeschermd envermeldt gegevensomtrent deheffing ophet goedgekeurde
pootgoed, en de bedragen, die als kwekersvergoeding worden uitgekeerd aan de
aardappelkwekers. Debeschermingheeft ookbetrekking opbuitenlandse rassen,
waarvan in Nederland voortkwekingsmateriaal geproduceerd wordt. In ieder
land,waareenkeuringvangewassenbestaat,kanmenhetNederlandsevoorbeeld
volgenendekwekerseigendomopeffectieve wijzebeschermen.
HAAN, H. DE. Het ontstaan van Polymerie. Erfelijkheid in praktijk.9 (1947)
(4): 14-15.
Door het zichvermenigvuldigen der chromosomen ontstaan dedaarin gelocaliseerdeerffactoren inveelvoud,zodat eenonnoemelijk aantalgevallenvanidentieke, dus polymèreerffactoren daarvan het gevolg is. Polymerie ishetlogische
gevolgvan autopolyploidie, doch ontstaat ookindïènslechts éénofenkelechromosomen verdubbeld worden.Sehr,licht dit toeaan dehand van de erffactoren
voor stengellengte bij Pisum en onderstelt, dat Pisum met 14 chromosomen
(diploid) geen primaire soort is.
HAAN, H. DE. Deveredeling van tarwe en rogge en deinstandhouding van de
rassen. Bakkerij-wetenschap 1(1948)(5);2(1949)(1en2);11blz., 1 afb.
Achtereenvolgenswordenbehandeldmassaselectieenlijnselectieinlandrassen,
kruisingen van naverwante rassen, het bewerken van de kruisingspopulatie, de
tijdsduur van kruising tot het in de handel brengen van het nieuwe ras, en de
rassenstatistiek. Deinstandhouding van een tarweras wordt aan een figuur toegelicht. Tenslotte wordt gewezen op de verschillen tussen tarwe- en roggeveredeling. Bij deroggeveredeling ishet kweken en deinstandhouding van de Petkuser winterrogge als voorbeeld gekozen.
HAAN, H. DE. Quelques explications sur l'exposition du progrès dela sélection
auxPays-Bas.L'agriculturepratique 113(1949): 349-351.
De tentoonstelling „Nederlandse kwekersarbeid" in 1949op het Instituut
voor veredeling van landbouwgewassen trok veel Fransebezoekers.Sehr, laat
hetveredelingsonderzoek,deNederlandse kweekbedrijven, deuitvoeringvan het
Kwekersbesluit, dekeuringvan gewassen,enderassenstatistieken derevuepasseren.Tevens wordt een inzicht gegeven in dewijze, waarop het kweken en het
onderzoek van nieuweaardappelrassen in Nederland wordt bevorderd.
HAAN, H. DE. De in Argentinië genomen maatregelen om de bakwaarde der
tarwe opeen hoger peilte brengen.Landbouwk. Tijdschr. 61(1949)(4):221-226.
Met summary.
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InArgentinië staat het rassenvraagstuk ergeheelanders voordan in Canada,
omdat het zachte Argentijnse klimaat ten gevolge heeft, dat zowel zomer- als
wintertarwe er in velerassen verbouwd kunnen worden. Door de samenwerking
van de kwekers met het maal-en baklaboratorium ismen er in geslaagd rassen
met goedebakwaarde op devoorgrond te plaatsen, terwijl die met slechtebakwaardeuit hetverkeer zijn genomen. Dit isvooralte danken aan de Argentijnse
graanwet en dedaaruit voortvloeiende ordening.
HAAN, H. DE. DehistorischeontwikkelingvandeAmerikaansebaktarwerassen.
Landbouwk. Tijdschr. 61(1949)(4):215-220.Metsummary.
Het Amerikaanse klimaat isgunstig voor deteelt van kwaliteitstarwe, en de
exportvanbaktarweheeft voorhetAmerikaansecontinentgrotebetekenis.Zeer
inhetbijzonder isdithetgevalvoorCanada.Deselectiegingvooralinderichting
van roestresistentie, gepaard aan bakkwaliteit. Thatcher, resistent tegen zwarte
roest, stamt uiteen soortskruising met Triticum durum.Indelaatste jaren zijn
belangrijkevorderingengemaaktophetgebiedvanresistentietegenbruineroest,
waarbij gebruikt werdgemaaktvandesoortskruisingmetTr.dicoccum. Thansis
men er in geslaagd beide resistenties te verenigen in nieuwerassen (Newthatch
e.a.).
HAAN, H. DE. Gerstveredeling in de Verenigde Staten. NaCoBrouw-Jaarboekje, 13(1949):57-67(summarytoegevoegd aan deoverdrukken).
Terwijl in Nederland allewintergersten vierrijigzijn endezomergerstverbouw
practisch geheelberust optweerijige rassen, isdit in deVerenigde Statengeheel
anders. Ook de meeste zomergerstrassen zijn daar vierrijig. De Amerikaanse
brouwgerstproductie berust zelfs uitsluitend op de vierrijige rassen, terwijl in
Nederland debrouwgerstrassen uitsluitend tweerijigzijn.
De opheffing van het drankverbod in 1934 heeft tot gevolg gehad, dat men
meeraandachtaandebrouwwaardedergerstrassenisgaanschenken.
Terwijl inNederlandallegerstrassenruwekafnaalden bezitten,heeft meninde
Verenigde Staten reeds verschillende gerstrassen met gladde kafnaald.
De gerstveredeling in de Verenigde Staten is bijna geheel in handen van de
federale- enstaatsproefstations, diedoor hun practische kwekersarbeid onschatbare diensten hebben bewezen. De ziel van de gerstveredeling was wijlen Dr
H.V.HARLAN,diezowelbelangrijkveredelingsonderzoekalssuccesvollekwekersarbeid heeft verricht. Hij was de gelukkige combinatie van onderzoeker en
kweker.
KLOEN, D. Jarowisatie.Zaadbelangen 1 (1947): 42-43,54-56.
Doorkoudebehandelingishetmogelijk geblekenhetgroeirhythmederplanten
te versnellen. Door jarowisatie en daglengteproeven heeft men meer inzicht gekregen in het groeirhythme.
Deinvloed van koudeendaglengte opdebloeivan decultuurgewassen wordt
besproken.Sehr,gaat aan dehandvaneenbesprekingvan de koudebehandeling
na, welk practisch gebruik de kweker kan maken van gejarowiseerd zaad bij
tarwe, bieten enstoppelknollen.
KLOEN, D. Jarowisatievanstoppelknollen(Brassicaraparapifera).Meded.v.d.
N.A.K. v.landbouwzaden en aardappelpootgoed 4(1947/48):39.
Over de jarowisatie van stoppelknollen is weinig onderzoek verricht. Sehr.

15 a
vestigt de aandacht op onderzoekingen van W. FEEKES. De proeven van sehr,
openen perspectieven voor practischetoepassing.
KLOEN, D. De teeltvanstoppelknollen. Inzicht (Maandblad voor de vrije boer) 2
(1948)(4):55-57.
Sehr, behandelt het zaaien, verplegen en oogsten van stoppelknollen. Daarbij
wordt aandacht geschonken aan rassensortiment, bemesting, standruimte en
tijdstip vanoogsten.
KLOEN, D. De teeltvanspurrie.Inzicht(Maandbladvoordevrijeboer) 2 (1948):
78,83-85.
Sehr, behandelt deteelt en de zaadteelt van spurrie. In een tabel wordt een
overzicht gegeven van devoederwaarde van spurrie invergelijking met dievan
andere gewassen.
KLOEN, D. Enkelebijzonderheden betreffende debouwvan bietenzaad. Zaadbelangen 2(1948):196-198.
Sehr, behandelt de ontwikkeling van bevruchte eicel tot zaad en de kieming
van bietenzaad.Tevenswordt debouwvan het bietenzaad beschreven.
KLOEN, D. Jarowisatie van bietenzaad.Zaadbelangen 3 (1949):275-277.
Debezwaren van detweejarigheid van debiet waren voorsehr, aanleiding te
trachtendezaadteeltmetbehulpvangejarowiseerd zaadinéénjaaruittevoeren.
Van verschillende proefnemingen wordt een verslaggegeven.
LAMBERTS,H.Isdezoetegelelupineeenzelfbevruchter?Zaadbelangen 1 (1947):
23-24,30-31. lafb.
Zelfbevruchting overheerst bij gele lupine. De mate van kruisbevruchting is
afhankelijk van de omstandigheden en, mogelijkerwijs, van rasverschillen; zij
varieerdebijproefnemingen van3-50 %.Opgrondhiervanwordenverschillende
aanwijzingen gegevenomkruisingvanbittereenalcaloidvrijelupinetevoorkomen.
Ruimtelijke isolatieisdaartoe noodzakelijk.
LAMBERTS, H. Dekeuringvanzoetelupine. Zaadbelangen 1 (1947): 59-60.
Sehr,bespreekt denoodzaakvan dekeuringvanvoederlupine envestigt erde
aandachtop,datbijdequalitatievebepalingen,zoalsdezedoordeN.A.K.worden
toegepast,deaanwezigheidvanbitterezadenofplantenwordtaangetoond;bijde
quantitatieve analysesvindt meneen gehalte aan alcaloiden, uitgedrukt inprocentenvandedrogestof.Sehr,bespreekt devoorlopigenormenvandeN.A.K.
LAMBERTS,H. Hetnieuwecultuurgewas,dezoetelupine.Zaadbelangen1 (1947):
69-71.
Sehr, bespreekt de ontwikkeling van de lupineteelt sedert ca 1840 en noemt
enkele voor de teelt belangrijke eigenschappen. Voederlupine wordt aanbevolen
als voedergewas voor dezandgronden;alsgroenvoedergewas kan menopbrengstenverkrijgen van40.000- 50.000kg/ha.
Dezaadteelt kandienenvoordezaaizaadvoorziening; hetzaadkanechterook
alskrachtvoer wordengebruikt. Sehr,meent, dat deteelt zichin Nederland nog
sterkzalkunnen uitbreiden.
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LAMBERTS, H. Problemen bij de lupineveredeling. Verslag19e vergadering v.d.
Studiekring v. plantenveredeling. 29 Jan. 1948, p. 194-203.
Na een korte beschouwing over de oorsprongsgebieden bespreekt sehr, de belangrijkste eigenschappen en geeft een overzicht van de ontwikkeling van de
teelt, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op het zoeken naar alcaloidvrije vormen.
Sehr, vermeldt het vinden van enkele alcaloidvrije planten door VON SENGBUSCH
en bespreekt deerfelijkheid van dealcaloidvrijheid. Tenslottevolgt een overzicht
van de verbeteringen, welke door veredeling der gele lupine zijn verkregen of
worden nagestreefd: alcaloidvrijheid; niet openspringende peulen; niet hardschalige zaden; snelle jeugdontwikkeling; vroegrijpheid; onbehaarde peul;ziekteresistentie.
LAMBERTS, H. Deteelt,deveredeling endezaaizaadvoorziening van devoederlupine. Landbouwk.Tijdschr. 60 (1948) (9): 413-421.
Sehr, schetst het ontstaan van de alcaloidvrije vormen der gele lupine en bespreekt de eigenschappen, welke voor de veredeling van belang zijn. Voorts vestigt hij de aandacht op het gebruik er van voor menselijke voeding. Met behulp
van eengevoelige qualitatieve methode wordt gezocht naar absoluut alcaloidvrije
typen. Tenslotte gaat sehr, na, welk procent bittere zaden in een partij, bestemd
voor zaaizaad, mag worden toegestaan.
LAMBERTS, H. Bezoek aan Dr R.von Sengbusch te Göttingen van 29 October
tot 8 November 1948;Stencil, Dec. 1948; 14 biz.
Sehr, ontving van v. SENGBUSCH inlichtingen o.a. over een gevoelige qualitatieve methode voor het bepalen van zeer geringe hoeveelheden alcaloiden (van
belang voor de veredeling van de lupine), voorts nieuwe gegevens over rogge-,
hennep- en aardappelveredeling. DR SCHWARZE (ERWIN BAUR Institut) verstrekte inlichtingen over chemische bepalingen van lupine-alcaloiden, mosterdolie, eiwitten en vetten, eveneens in verband met veredelingsdoeleinden.
Sehr, sprak voorts o.a. met
DR SCHAPER over resistentie bij aardappelen tegen Phytophthora en Coloradokever; DR LEIN over kunstmatige mutaties door Röntgenbestraling bij zomergerst, en soorts- en geslachtskruisingen, vooral tarwe X rogge en reciprook;
DR WIENHOES overresistentie van zomergerst tegen meeldauw, over naaktzadigheid bij wintergerst.
LAMBERTS, H. Someremarksonsweetlupin.Farming2(1948)(3):90-91 ;2afb.
Sehr, noemt de ontwikkeling van de gele voederlupine een triomph vandemoderne plantenveredeling. Van groenbemestingsgewas werd het een waardevol
voedergewas. Sehr, noemt enkele gegevens over opbrengst en bespreekt de veredelingseisen. Vooral voor hoge zandgronden is de gele lupine van betekenis. De
grondverbeterende werking blijft ook van belang, wanneer alleen dewortels in de
grond achterblijven. Moeilijk oplosbare phosphaten worden door de plant opgenomen, waardoor de bouwvoor hiermede verrijkt wordt.
LAMBERTS, H. Enkele aspecten van de voederlupine als eiwitrijk voedergewas.
Tien jaren P.S.C. 1949, p. 234-239.
Sehr, acht de zaadteelt van voederlupine op lichte zandgronden verantwoord
enstelt dezevaak boven deteelt van dezeplant alsgroenvoedergewas. Hij meent,
dat door veredeling de opbrengstverhoging van het zaad relatief gemakkelijker
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verkregen kan worden dan dievan degroene massa. Bij eenvergelijking vande
zaadopbrengst van voederlupine met die van andere peulvruchten op zandgronden,blijkt degemiddeldeeiwitproductie perha bij lupinehet hoogstte zijn.
THIJN, G.A. DenakomelingschapvandeFransen.- Meded. N.A.K. voorlandbouwzadenenaardappelpootgoed6(3)(1949) : 24-26.
Sehr,geeft intabelvormeenoverzichtvande26aardappelrassen,waarvanbekendis,dat zijrechtstreeks ontstaan zijn uitkruisingen met Fransen.Voortsbevat detabeleengrootaantalrassen,dieFransen inhetvoorgeslacht hebben.Het
blijkt, dat 60% van onze aardappeloppervlakte bezet is met rassen, die de
Franseninhunstamboomhebben.Ditrasiszointensief alsvaderplant gebruikt,
omdat hetrijkelijk stuifmeel levert entevensbekend stond alseenfijne eetaardappel met behoorlijk zetmeelgehalte. Ook het feit, dat reeds zeer vroeg uit een
kruisingmet FransendeEigenheimervoortkwam, zaldeaandacht opdezegéniteur gevestigd hebben.
THIJN, G.A. Deaardappelenzijnveredeling.- Depootaardappelhandel2(1949)
Nr7-ll.
In 5 vervolgartikelen behandelt sehr, de geschiedenis van de aardappel in
Europa en de introductie in Nederland. Gegevens over het rassensortiment in
vroegerejarenwordenvermeld. Belangrijke géniteurs,vooral metbetrekkingtot
het internationale rassensortiment, passeren derevue.
Sehr,vermeldt de Nederlandse pioniers,aan wiehet te danken is,dat wijeen
eigenrassensortiment bezitten.Tenslottewijst hijopdetekortkomingen vandit
sortiment.Veelvaltnogtebereikenmetmoderne,snelleonderzoekingsmethoden.
Ter voorkoming van dubbel werk zou internationaal contact zeertoete juichen
zijn.
TOXOPEUS, H.J. Preliminary account on a new amphidiploid: Solanum artificiale.- Genetica24(1947): 93-96.
De Fj-planten van de kruising Solanum Antipoviczii (2n=48) x S.Chacoense
(2n=24) zijn volkomensteriel. Doorbehandeling van het kruisingszaad metcolchicine zijn Fj-planten verkregen met een dubbel stel chromosomen (2n=72),
diezeer fertiel zijn enookmetSolanum tuberosum gekruist kunnen worden. Het
zaad van deverdubbelde hybrideS.Antipoviczii x chacoense geeft eenzeeruniforme nakomelingschap, zodat zij,zonder kennisvan dewijze van ontstaan, als
een nieuwe soort zou kunnen worden beschouwd. Men heeft deze constante
amphidiploidedesoortsnaam artificiale gegeven.
TOXOPEUS, H. J. Verdubbeling van het aantal chromosomen en deveredeling
vantropischecultuurgewassen(metsummary).Landbouw20(4-5)(1948): 165-172.
Demeesteperspectievenvoorhetveredelingswerkbiedengewassen,die:
1. een product gevenvanvegetatieve aard (geenzaad);
2. invrij sterke mate heterozygoot zijn;
3. eenlaagaantal chromosomen hebben;
4. langsvegetatievewegworden vermeerderd.
Teneindedemeestgeschiktegewassen uittekunnenzoeken,iseenlijst samengesteld, waarin degegevensopdezevier punten, voorzover bekend, zijn bijeengebracht.
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TOXOPEUS, H. J. Overdeplantmateriaal-positie van enige overjarigehandelsgewassen,diesnelinproductiekomen.Meded.v. h.Alg. Proefst.v.d. Landbouwno
72,1948;18blz.
Kortebeschrijvingvandewijzevanvermenigvuldigingenvanhetin1949inde
cultuurtuin te Buitenzorg beschikbare plantmateriaal van Deniselliptica, Cymbopogon nardus(sereh), Amorphophallus oncophyllus, Boehmeria nivea(ramie),
Chrysanthemum cinerariaefolium (Pyrethrum), Pachyrrhizus angulatus (bangkowan),Munduleasericea,enClausenaanisata.
TOXOPEUS, H.J. Ontheoriginofthekapok tree,Ceibapentandra.Meded. v. /L
Alg. Proefst.v.d. Landbouwno56,(1948);19blz.,1 afb.
Devormenrijkdom van kapok in de Caraïbische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse verspreidingsgebieden is zeer rijk, in de Z.O.-Aziatische zeer arm; in de
laatstegebiedenzijn demeesteeigenschappen recessief,terwijl dezeindeoverige
gebiedenoverwegend dominantzijn. Hieruitwordtafgeleid, dat dekapokinAzië
door demensgeïntroduceerd moet zijn, terwijl opgenetische gronden geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het gebied van ontstaan der
soort. Op grond van paleontologische gegevens wordt vermoed, dat het oorsprongsgebied van Ceibapentandra aan heteindevan hetkrijt inMidden-Europa
enNoord-Amerika heeft gelegen,endatophaarwegnaarhetZuidendepopulatie
in twee delen isgesplitst. In het Amerikaanse gebied hebben zich geen cultuurvormenontwikkeld,inhetAfrikaansewel.
TOXOPEUS, H. J. Over de bloembiologie, de spontane hybridisatie en de veredeling van deJavakapok(Ceiba pentandra var. indica). Metsummary. Meded.
v. h.Alg.Proefst. v.d. Landbouwno77, 1948;28blz.,6afb.
Bestuivingindemorgen levert ongeveer50 %minderzaden danbestuivingin
deavond, doordat debloemen inheteerstegevalvaak afvallen voordat destuifmeelbuizendezaadknoppenhebbenbereikt.
Hetpercentagespontanekruisbestuiving isafhankelijk vandeverhoudingvan
hetaantalbloementot hetaantalbestuivendeinsecten. Ingroteaanplantenishet
aantal insecten zogering,dat kruisbestuiving practisch niet voorkomt. Dezaadvastheid van kapok in Indonesië bleek over het algemeen zeer groot.Ten slotte
wordenenkelerichtlijnenvoorhetveredelingswerkgegeven.
TOXOPEUS, H.J. Preliminaryaccount ontheresults ofsomespecies crossesin
Hibiscus.Genetica24(1947):90-92.
Verslagderresultaten vandepogingen kruisingen temakentussendesoorten:
Hibiscus Sabdariffa, cannabinus, radiatus, eetveldianus, Surattensis, Abelmoschus,,
esculentusenvitifolius.
TOXOPEUS, H. J. Noteontheeffect of colchicinetreatmentof HibiscusSabdariffaL.andHibiscuscannabinusL.Genetica24(1948);330-332.
Hibiscus Sabdariffa(2n = 72)gafnabehandelingvandekiemplanten metcolchicineenkelebijzondere forse planten, diebijzelfbestuiving enbij kruisingmet
hetuitgangsmateriaal geenzaadzetten.Werdstuifmeel vandenaverwantesoort
Hib. cannabinusgebruikt,danwerdomstreeks25%vanhetnormaleaantalzaden,
verkregen. Uitditzaad groeiden planten op,dievolkomen identiekwarenaan de
moeder.
VanHibiscuscannabinuswerdennabehandelingmetcolchicinevier afwijkende
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planten verkregen, waaraan zich spontaan één zaad ontwikkelde, waaruit een
plantopgroeide,dievolkomenidentiekaandemoederplantwas.
TOXOPEUS,H.J. Enkeleervaringenmetdeselectievanroselle(HibiscusSabdariffaL.).MetSummary.Landbouw20(8)(1948):309-318.
TOXOPEUS, H.J. Experienceswiththebreedingofrosella,HibiscusSabdariffa.
Meded.v.h.Alg. Proefst.v.d. Landbouwno75,1948;9biz.
OverzichtvandeervaringenmetdeveredelingvanHibiscus Sabdariffa. Selectie van individuele planten met het onvertakte vezeltype in een vijfde inteeltgeneratievaneenkruisingvanhetvezeltypemethetsterkvertakteras„Victor",
datomdevlezigekelkenvoordebereidingvan jamwordtgekweekt,bleekgoede
resultaten te leveren. Deovergrote meerderheid der planten was in hoge mate
zaadvastenvelevandeF5platengaveneenF6vanzeergoedevezelqualiteit.
Degrotezaadvastheid vloeitvoort uit deomstandigheid, dat H.Sabdariffa in
zeersterkematezelfbestuiveris.
TOXOPEUS, H. J. Verdere gegevens over debiologie van devruchtvormingbij
Strophantusgratus.Metsummary.Meded. v.h.Alg. Proefst.v.d. Landbouwno74,
1948;22blz.7afb.
Strophantus gratus, waarvan het zaad het hartstimulans strophantine bevat,
bloeit op Java zeerrijk, maar brengt, door het ontbreken van dieren, diedebestuivingkunnenbewerken,bijnageenvruchtenvoort.Bijkunstmatigebestuiving
wordtgemakkelijksterkevruchtzettingverkregen.Ookinditgevalgroeienslechts
enkele vruchten uit. De remming der vruchtontwikkeling wordt gezocht inde
uitermate sterkevegetatieveontwikkelingvandeplant.
Inbepaaldezaaiselskomtzelf-enkruisingsincompatibiliteitvoor. Zelffertiliteit
is recessief. De incompatibiliteit is erfelijk en volgt het bekende schema der
S.factoren.
TOXOPEUS, H.J. HetAlgemeenProefstation voordeLandbouwte Buitenzorg.
- Landbouwk. Tijdschr. 61(1949)(7):457-464.
Sehr, geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van dit proefstation eneen taakomschrijving van de daaronder ressorterende instituten.
TOXOPEUS, H.J. The significance of resistance in tuberbearing wildSolanum
speciesfor thebreeding of a commercialpotato,resistantto the Coloradobeetle.
- Progress report for the meeting oftheC.E.Z.A. atWageningen. 12th Sept.1949.
Stencil, 1949;7biz.
Kruisingen tussen Solanum demissum en S.tuberosum werden getoetst opresistentietegenvraatvandelarvenvandeColoradokever. Integenstellingmetde
conclusiesder Duitseonderzoekerszietdesehr,welperspectieven inhetgebruik
van S.demissum als uitgangsmateriaal.
TOXOPEUS,H.J. enH.A.VAN DEN BERG.Enkelegegevensoverdecultuurvan
ramie. Mededelingenuitenvoordepractijk. Landbouw 20 (3) (1948): 117-125;
5afb.
Wegens de naoorlogse belangstelling voor ramiewordt een overzicht gegeven
van deervaringen,gedurendeenkortvóórdeoorlog,met decultuur van ditgewasopdeproefterreinen vanhetAlgemeenProefstation voordeLandbouwopge-
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daan. Achtereenvolgens worden in het kort besproken: de vormenrijkdom, de
vermenigvuldiging, het beschikbare plantmateriaal, aanleg en verzorging van de
aanplant, ziektenenplagen,oogsten verwerking.
VEENSTRA, G. Gevaren bij windbestuivende gewassen.- Meded.N.A.K. voor
landbouwzadenenaardappelpootgoed4 1947/48(12) :92-93.
. Factoren,dieongewenstekruisbestuiving bijwindbestuivende gewassen
beïnvloeden.- Ibid. 5 1948/49(1) :3-4;4 afb.
Het eerste artikel geeft een overzicht van publicaties van HERIBERT NILLSON
en van T H . ROEMER, het tweede van onderzoekingen van I. JENSEN en H. B0GH.
De afstand der percelen, hun onderlinge ligging t.o.v. de heersende wind, de
luwtewerking van heggen etc.en destand van het gewas,maar bovendien ook de
grootte-verhoudingen der velden zijn van grote invloed op de ongewenste kruisbestuiving.
VEENSTRA, G. De invloed van de plantenveredeling op de opbrengst van onze
landbouwgewassen.- Plattelands-Post5(1949)(7) : 1 en 7;4 afb.
Welke invloed heeft de plantenveredeling gedurende de laatste 50 à 60jaar gehad op de opbrengst der landbouwgewassen? In grafieken zijn de tienjarige gemiddelden der opbrengstgegevens weergegeven. Daaruit wordt geconcludeerd,
dat - globaal en gemiddeld genomen- onzeakkerbouwgewassen in dejaren 1930/
1940 ongeveer J minder zouden hebben opgebracht, indien er geen plantenveredelingwasbedreven. We bewegen ons nogsteeds in opgaande lijn. Sehr,wijst in
dit verband op Alba tarwe, Staring tarwe, Marne haver, Formosa vlas en andere
uitstekende aanwinsten.

WIT, F. Selectie van weidegrassen. - Maandblad v.d. Landbouwvoorl.dienst5
(1948) :279-285.
Sehr,geeft beschouwingen over deveredelingvan grassen. Delaatste phaseder
kwekersmethodiek bestaat in het combineren van het geselecteerde materiaal tot
een ras. Hiertoeworden de klonen, die de beste zaaisels gaven, samen als eliteklonen uitgeplant en het zaad hiervan vermeerderd tot elitezaad, het uitgangsmateriaal voor de contract-telers, ter vermeerdering tot origineel graszaad. De
boer moet bereid zijn voor de gekweekte grassen, die door geringere neiging tot
schieten een blijvend groterebladopbrengst hebben, een hogereprijs te betalen.
WIT, F. en H. J. TOXOPEUS. De citronellaolie leverende grassen van Ceylonen
Indonesië.Meded. v.h. Alg.Proefst. v.d.Landbouwno59,1948; 15blz., 1 afb.
Zowel op Ceylon als op Java geeft de bevolking devoorkeur aan het ras Lenabatu boven het type Maha Pengiri, ofschoon de laatste een hoger oliegehalte van
betere kwaliteit bezit. Het isgewenst degunstige eigenschappen van beide rassen
tecombineren entevenstetrachten hybridenteverkrijgen tussendegekweekteen
wilde vormen. Voor de veredeling is een onderzoek naar de oorzaken van de
vrouwelijke steriliteit dergekweektevormen van belang.
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LABORATORIUM VOOR LANDBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. IrW.J. DEWEZ
DEWEZ,W.J. Het gebruik van graanstro op de boerderij, en de in verband
hiermeeaanhetstrotestelleneisen.- Maandbladv.d. Landbouwvoorlichtingsdienst
5 (1948) (7) :309-316.
Stro heeft van oudsher op deboerderij een zeer gevarieerd gebruik gevonden,
o.a. als bouw-, dek- en isolatiemateriaal. Het belangrijkst blijft het als voederen strooimateriaal voor koeien, paarden en schapen. Schrijver gaat devoederwaarde en samenstelling van verschillende strosoorten na en bespreekt het ontsluitenvanstro,waardoordeverteerbaarheid toeneemt.Vervolgensbespreekt hij
hetgebruikalsligstro,hetabsorberend vermogenendebetekenisvoordebemesting.
DEWEZ,W.J. Voederbouw opde akker. - Maandbladv.d. Landbouwvoorlichtingsdienst 6 (1949) (1) : 11-25.
Sehr, betoogt, dat de Nederlandse veestapel te groot is,dan dat dezezich
van deopbrengst van het beschikbare weiland zoukunnen voeden.Voederbouw
opdeakker isdaardoor noodzakelijk. Deverschillende vormen van voederbouw
(als hoofdgewas, voorgewas, nagewas) worden beschouwd, evenals de voordelenvan het groenvoeder, debetekenisderensilageendefactoren, diedekeuze
en waarde der te telen gewassen bepalen: grond, weer,voorvrucht,beschikbare
arbeid,bemesting,zaaizaadetc.Vervolgenswordtallessamengevat ineenbouwplan, ingedeeld naar grondsoorten en bestemming der voedergewassen.
DEWEZ,W.J. Overdemoderne veevoederverbouw in verbandmet dedoorde
Regering aangegeven richting ophet gebied dervoedervoorziening.- Notulen d.
Algemene vergaderingv.d. Algemene Nederl. Zuivelbond (F.N.Z.), 25Aug.1949,
p.12-23.
Bijdereconstructievan deNederlandselandbouw nadeoorlogzijn devanregeringszijde gestelde richtlijnen: intensief gebruik van arbeid en kapitaal bij de
bodemexploitatie, veredelingsproductie via het huisdier, en productie van de
bestekwaliteit. Daarbij ishet noodzakelijk goedkoopenniettemin tegenlonende
prijzen teproduceren. Eengrootdeelonzergrondenisslechtsgeschiktvoorgrasland, waarvan de productie door beter bemesting,rationelerbeweidingenbetere
hooiwinning opgevoerd kan worden. Deveestapelmoethersteldwordenenmen
dient deze te voeden met hoofdzakelijk opeigen bodem gewonnen voeder.Als
krachtvoeders komen hoofdzakelijk in aanmerking devoederlupine, lijnkoeken,
raapkoeken enwellicht dederzaadkoeken, dochvooral ookjongegroenvoedergewasseningedroogde toestand. Zoveelmogelijk zalechter het krachtvoeder door
ruwvoeder van de beste kwaliteit vervangen moeten worden.Daarbij speeltde
conserveringeen belangrijke rol. Daarnaast isvan belang de nagestreefde wijziging van het bouwplan:inkrimpingvan deteeltvanroggeenhaver, uitbreiding
van die van mais en vooral van aardappelen. Spreker toont aan,dat opdeze
wijzeinderdaad de gewenste productie verkregen kan worden.
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VERVELDE, G.J. Serie-strokenproeven, wiskundig aangelegd. - Maandbl. v. d.
Landbouwvoorl. dienst5 (1948) (3) : 117-121.
Sehr, wijst op de voordelen van een proefveldaanleg - in de literatuur bekend
als„Youdensquare"- welkedeoverzichtelijkheid dernogveelgebruikte strokenproeven paart aan de mogelijkheid om vruchtbaarheidsverschillen in twee loodrechtopelkaarstaanderichtingen wegte cijferen. Ook de rekenformules worden
gegeven.
VERVELDE, G. J. Electrochemical behaviour of ion-exchanging substances V.
Potentialmeasurements onplantroots.- Proc.Kon. Nederl. Akad.v. Wetensch. 51
(1948)(3) :308-313;2 grafieken.
Een reeds eerder uiteengezette theorie, waarbij de electrische potentialen van
plantenwortels werden toegeschreven aan het optreden van een DoNNAN-effect
ten gevolge van de aanwezigheid van een niet-diffunderend „wortelzuur" in de
wortel, wordt uitgebreid tot het geval dat een mengselvan zuren aanwezig is.Getracht wordt de verschijnselen te beschrijven door aan te nemen, dat de concentratie van het in gedissocieerde toestand aanwezige zuurmengsel recht evenredig
verloopt met de pH. De constanten van dezelineaire functie worden uitgerekend
voor rogge, tarwe, haver en gerst.
DRIEVER, H., H. MAYER GMELIN en G. J. VERVELDE. Enkele gegevens betreffende de aardpeer of topinambour (Helianthus tuberosus).- Maandbl.v.d.Landbouwvoorl.dienst5(1948) (7) :316-320; 1fig.
Een overzicht van gedurende een 12-taljaren genomen proeven met aardperen.
Een vijftal rassen werd vergeleken op opbrengst aan groene massa en opbrengst
aan drogestof der knollen. Het iseenvrij oogstzeker gewasmet een drogestof-opbrengst, welke met die van aardappelen wedijvert. Analysecijfers der knollen en
enige opmerkingen over de teelt worden bijgevoegd.

LABORATORIUM VOOR TUINBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. Dr Ir S. J. WELLENSIEK
WELLENSIEK, S. J. Amerika en de Amerikanen. WageningsHogeschoolblad 4
(1947) (8) : 115-116.
Een beknopteweergavevanreisindrukken overhet Amerikaansevolk,zijn problemen, het verkeerswezen, de welvaart en het wetenschappelijk onderzoek.
WELLENSIEK, S. J. Defruitteeltpublicaties van Professor Sprenger.- De Fruitteelt37(1947)(45) :368-369.
Ter gelegenheid van het aftreden als hoogleraar van Prof. Ir A.M. SPRENGER
werd een overzicht gegeven van diensgeschriften op het gebied van de fruitteelt.
Dezepublicaties werden gegroepeerd volgens deonderwerpen: algemeen, selectie,
vermenigvuldiging, onderstammen, aanplant, bemesting, snoei, vruchtbaarheid
en onvruchtbaarheid, ziektebestrijding, bewaring, verwerking, de teelt van speciale gewassen.
WELLENSIEK, S. J.

Verslag van een veertiendaagse studiereis in de Verenigde
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StatenvanNoord-Amerikaindeperiode20Mei- 15Juni 1947.- Stencil, 1947;
20blz.
Na een inleiding en een chronologisch verslag wordt een systematisch verslag
der werkzaamheden in Amerika gegeven. Dit laatste gedeelte omvat 45punten,
die als volgt gegroepeerd zijn: cytologie en genetica, algemene veredeling, Phytopathologie, fruitteelt, groenteteelt, siergewassen,losseaantekeningen.
WELLENSIEK,S.J. Vegetatieve vermeerdering bij de veredeling, speciaal van
groentegewassen.-Meded.v.h. Inst.v.d.Veredelingv.TuinbouwgewassenS(1948) :
57-71.
Vegetatievevermeerderingvangroentegewassen wordtvoorbijkansaldezegewassenmogelijkgeacht. Inbepaaldegevallenzalechterdebloemvormingonderdrukt moetenworden, waarvoor regelingvan detemperatuur endedaglengtein
aanmerkingkomen.Mogelijkheden vantoepassingvanvegetatievevermeerdering
zijn: vermeerdering van planten, diemetzaad niet kunnenworden vermeerderd,
zoals enkele steriele kruisingsproducten; vermeerdering van kostbaar plantmateriaal,waarvannogweinigzaadbeschikbaaris;verbeteringdereigenlijkeselectie
door de beoordeling en de selectie van individuen te vervangen door die van
klonen; permanente vegetatievevermeerderingvansuperieurezaaddragers,teneinde een bepaalde nakomelingschap bij voortduring te kunnen reproduceren;
productie van heterosiszaad door dehiervoor benodigdeoudervormen vegetatief
in stand te houden, terwijl ook gedacht moet worden aan vegetatieve vermeerderingvan eerste generaties van kruisingen, dieheterosiseffect vertonen. Debelangrijkste toepassing ligt waarschijnlijk als onderdeel van een veredelingsmethodiek bij kruisbevruchters, doordat massale proefkruisingen mogelijk worden
en doordat dezegecombineerd kunnen wordenmet permanentevegetatievevermeerdering of met tijdelijke vegetatieve vermeerdering,waarnaast tegelijkertijd
zelfbevruchting ofpaarsgewijze kruisingwordt uitgevoerd ter vermeerderingder
indemassaleproefkruisingen alshomozygooterkendeklonen.
WELLENSIEK, S. J. Bijhetaftreden van Professor IrA. M.Sprenger.Meded.
Dir.Tuinbouw 10(1947)(12) : 684-687.
Eenkortelevensschetsvan ProfessorSPRENGER,metspecialeaandachtaan het
vele door hem verrichte werk. Hieronder heeft de opleiding van 140landbouwkundig ingenieurs „Tuinbouw" een belangrijke plaats ingenomen. De posities
dezer oud-leerlingen worden vermeld. Kort verslag van de huldiging van Professor SPRENGER door zijn oud-leerlingen op 6October 1947.
WELLENSIEK, S.J. Een kunstmatige bloembestuiver.Meded. Dir.Tuinbouw11
(1948) : 101-104.
Een toestel, oorspronkelijk beschreven doorW. COTTRELL-DORMER inAustraliëen gemaakt voor kunstmatige bestuiving van tomatenbloemen, werd in vereenvoudigde vorm nagemaakt en geprobeerd. Zeer gunstige resultaten werden
verkregen bij tomaten, terwijl het toestel ook voor aardappelkruisingen bruikbaar zal zijn. Getracht werd het toestel ook voor de Cyclamenzaadteelttegebruiken.
WELLENSIEK, S.J. VeredelingsonderzoekingenmetroggeVI: Dedirecteinvloed
vanhetstuifmeelophetkorrelgewicht.- Landbouwk. Tijdschr. 60(1948) :125-127.
Een publicatie, welke lang na het indienen van het manuscript gepubliceerd
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werd. Met behulp van vegetatief vermeerderd materiaal werd aangetoond, dat
stuifmeel geenaanwijsbare invloed heeft opdegroottevan dekorrel.
WELLENSIEK, S.J. Engelsereisaantekeningen,18-29Mei 1948,-Stencil(1948);
11blz.
Een verslag van een bezoek aan debelangrijkste instellingen voortuinbouwkundigonderzoek in Engeland. Naeen chronologische beschrijving der bezochte
instituten worden alsspeciale punten besproken: laat bloeiende appelrassen, de
kruisingstechniek bijvruchtbomen, parthenocarpie bij perenenanderegroeistofwerkingen,snellemethodenvoorchemischebladanalyse,vernalisatieendevernalisatie, cultuur zonder grond, kassenbouw ca., studentenuitwisseling, contact
tussen EngelandenDuitsland.
WELLENSIEK, S.J. Wetenschappelijke stuwingvandelandbouw.- In:Methet
volkvoorhetland. Baarn,Deboekerij, 1948,p.315-320.
Deontwikkelingsgeschiedenis van delandbouwwetenschap tijdens de50-jarige
regeringsperiode van HareMajesteit KoninginWilhelmina wordt in het kortgeschetst. Alsuitgangspunt wordt genomen het winnen van deWilhelmina-tarwe
door wijlen Prof. Dr L. BROEKEMA, waarna in het kort enkele hoofdpunten
worden aangestipt uit deverdere ontwikkeling van het landbouwwetenschappelijk onderzoek.
WELLENSIEK, S.J. DeinstitutenvoorplantenveredelinginZuid-Zweden.(Verslagvandeexcursies,gehoudenvóórhetSe Intern.Genetischcongres,1-5JuliIÇ48van
Lunduit).Stencil, 1948;8blz.
Eenverslagvandeexcursies,gehoudenvóórhet8ste Internationale Genetisch
Congres,1-5 Juli 1948vanuit Lund.Tijdensdezeexcursieswerdenalleinstituten
ophetgebiedderplantenveredelinginZuid-Zwedenbezochtenin60puntenwordt
verslaguitgebracht van hetgeengezienwerd.
WELLENSIEK, S.J. Hetonderzoekindetuinbouw.- De Tuinbouw3(1948)(8) :
199-200,212.
Deeconomischemoeilijkheden van de Nederlandsetuinbouw vertonen punten
van analogiemet decrisisinhet eindvan devorigeeeuw.Dooronderwijs,voorlichtingaan depractijk, verbeteringvan hetorganisatiewezen endooronderzoek
zijntoendemoeilijkheden overwonnenendezelfdemiddelengeldenookthans.De
nadruk wordt speciaal gelegd op de betekenis van het tuinbouwkundig onderzoek.Onderwijsenvoorlichtingenookverbeteringvanhetorganisatiewezenzullenmoetensteunenopderesultatenvanhetonderzoek.Eenomschrijvingvanhet
begriptuinbouwkundig onderzoekenvantuinbouwkundige problemenwordtgegeven, waarna een korte bespreking plaats heeft van de instellingen voor tuinbouwkundig onderzoek en van dein onderzoek zijnde problemen.
WELLENSIEK, S.J. Bloeienbloei-beinvloeding.- Vakblad Bloemisterij3(1948)
(51) : 1-2.
Indezevoordracht,gehoudentijdensdeSierteeltdagteWageningenop17 September 1948,wordt besproken doorwelkemiddelen debloeionzergewassenkan
worden beïnvloed. Na een uitvoerige inleiding omtrent het bloeien in het algemeen,wordtspeciaaldeinvloedvantemperatuurendaglengteopdebloei besproken. Enkele illustraties uit eigen onderzoek worden gegeven, terwijl besloten
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wordt meteenkortebesprekingvandetheoriederbloeibevorderendehormonen.
WELLENSIEK, S.J. Het landbouwkundig onderzoek in deVerenigde Staten. -

De NieuweVeldbode 15(1948)(12/13) : 174-175.
Eenvergelijking wordt getrokkentussen hetlandbouwkundig onderzoek inde
Verenigde Staten en in Nederland. In de Verenigde Staten heeft het onderzoek
eenveelgrotere omvanggekregen en dezeisgebaseerd opwerkelijke belangstellingvan debelanghebbenden, dieerveelvan verwachten ten nutte van hunbedrijf. DegemiddeldeAmerikaanseonderzoeker isniet beter dan deNederlandse.
Ookdeaard der problemen en degevolgde methoden komen overeen. Dochwij
kunnenvanAmerikahetbewustzijnvanhetgeweldiggrotebelangvanhetlandbouwkundig onderzoek leren. Dergelijk onderzoek isnodigomte komentot een
goed kwaliteitsproduct.
WELLENSIEK, S.J. Onderzoektijdensdebloeitijd.- De Fruitteelt39(1949) (27):
496-497.
Ditiseen fotoreportage van bloembiologisch onderzoek, verricht ophet LaboratoriumvoorTuinbouwplantenteelt in1949.
WELLENSIEK, S.J. Selectie.- Zaadbelangen 3(1949) (14) :161-165.

Indezevoordracht, gehouden voor deVerenigingvoor de Handel inTuin-en
Bloemzadente 's-Gravenhageop 14Juli 1949,wordt eenpopulaire beschouwing
gegevenomtrent het begripselectie.Allereerst wordt eenparallel getrokken met
selectieinhetdagelijksleven,waarnadeselectieinhetzaadvakwordtbesproken.
Nagegaan wordt de noodzaak van selectie, het begrip ras, de vraag op welke
eigenschappendeselectiezichmoetrichten,deraszekerheid,endeuitvoeringder
selectie.
WELLENSIEK, S.J. BloeibeïnvloedingbijCampanulaMedium. - Vakblad Bloemisterij4(1949)(29):235.
Dooreenvrij langdurigeperiodevan kortedagbelichtingtelaten volgendoor
langedag,ishetmogelijkgeweestCampanula MediumreedsinDecembervanhet
jaar van zaaien in bloei te hebben. Genoemd gewas voldoet als potplant ineen
kamerzeergoed,zodateennieuweKerstmisbloeierisverkregen.Nadernagegaan
zalworden,oflagetemperatuur gedurendeeenbepaaldeperiodeinvloed heeft op
de bloei.
WELLENSIEK, S.J. Theprinciple of masstest-crosses in breedingcross-fertilizers.- Proceedings8thintern. CongressGenetics. 1948,Stockholm, 1949, p.685-686.
Het principe der massale proefkruisingen, dat in een vorige publicatie reeds
uitvoerigwasontwikkeld,wordtinhetkortweergegeven. Hetprincipekomtneer
opeenonderscheidingtussen homozygoten en heterozygoten, waarvan deeerste
na massale proefkruising een constante nakomelingschap geven, doch detweede
splitsen. Door inschakeling van vegetatieve vermeerdering kunnen de homozygoten bewaard worden tot na hun herkenning.
WELLENSIEK, S.J. Heteffectvankunstmatigebestuivingvantomatenbloemen.
- Groenten en Fruit5(1949)(8) :128.
Dewaardevan kunstmatige bestuiving van tomatenbloemen met behulpvan
deelectrische kunstbij werd in een practijkproef te Naaldwijk bij stooktomaten
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nagegaan. Speciaal het totale gewicht der vruchten vertoonde een zeer aanzienlijkevermeerdering.Voortsverbeterde desorteringbelangrijk. Toepassingiseconomisch ten volle verantwoord.
WELLENSIEK,S.J. Eensystematischveredelingsplanvoordeappelvolgensmodernemethoden.- Meded. Dir. Tuinbouw12(1949)(8):462-469.
Demethode der herhaalde terugkruisingen wordt aanbevolen voor deveredelingvanappelsensoortgelijke gewassen.Teneindedezemethodeeffectief tekunnenvolvoeren,waartoehetnodigiseenvrijgrootaantalgeneratiesinzokortmogelijketijdtekweken,moetaandachtbesteedwordenaandevolgendepunten,die
elkapart zijnbesproken:invloedvan hetontkronen derbloemknopophetinsectenbezoek, bewaring van het stuifmeel, bevordering der zelfbevruchting door
knopbestuiving en door groeistofbehandeling, embryocultures, kunstmatige belichtingtijdens dewinter, vroegtijdig enten van dezaailingen opzwakkeonderstammen. Alsspeciaalvoorbeeld, waarbij debeschreven werkwijze toegepast zal
worden,geldthetkwekenvandusdaniglaatbloeiendeappelrassen,datzijaanhet
gevaar van nachtvorstschade ontsnappen.
GORTER, C.J. Deinvloedvancolchicine opdecelwand.- Vakblad v. Biologen
29(1949)(5):81.
In het algemeen iscolchicine bekend als een stof, die invloed uitoefent opde
celkern,meerspeciaalopdedelingenderchromosomen.Hetbleekechter,datook
de structuur der celwand een invloed ondergaat. Eencellige organen (wieren,
wortelharen) vertonen eigenaardige groeiverschijnselen, diesamengaan met veranderingen indecelwand.Demicellenvancellulosewordenafgezet ineenandere
richtingdanbij denormalegroei.
GORTER, C. J. Theinfluence of2.3.5triiodobenzoicacidon thegrowthofroothairs.- Nature 164(1949)(4175) : 800-801.
Dezogenaamdbloemvormendestoftrijoodbenzoëzuurbeïnvloedtnietalleende
groeivanweefsels,maar ookdievan eencelligeorganen. Degroeiwordt geremd,
terwijl de stofwisseling doorgaat, hetgeen blijkt uit een ophoping van celwandmateriaal indetopvandecel.
GORTER, C. J. VerslagEngelsereis4-21April 1949.- Stencil 1949.

Verslagvan een bezoekaan enigetuinbouwkundige instellingen en botanische
instituten inEngeland.Ditinaansluitingophetdeelnemenaandeconferentieder
"Society for Experimental Biology",dievan 8-12April 1949te Oxford werdgehouden en waarvoor enigeNederlandse botanici enzoölogen waren uitgenodigd.
Opgenoemdeconferentie werdeenvoordracht gehoudenover: "2.3.5triiodobenzoicacid causingflowering intomatoes."
MEIJNEKE, C. A.R. Hetdunnenvanvruchten.- DeFruitteelt 38(1948)(24) :
398-399.
Dunnen ishet ineenvroegstadium wegnemen van onrijpe vruchten. Injaren
vanovervloedigebloeienvruchtzettingishetdunnenvangrotebetekenisvoorde
uitkomstenvanhetbedrijf. Besprokenwordtwatenhoegedundmoetworden,de
mateenhet tijdstip vandunning,derentabiliteit. Geconcludeerdwordt,datdunnen rendabel isdooreen betere sorteringen door betere bloemvorming voorhet
volgend jaar.
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LABORATORIUM VOOR TROPISCHE LANDBOUWPLANTENTEELT
Beheerder: Prof. Dr Ir C. COOLHAAS
COOLHAAS, C. Plantenteeltkundige vraagstukken inverbandmethet herstel van
landbouwbedrijveninIndonesië. Inaug.Rede.H.Veenman &Zonen. Wageningen,
1948; 23blz.
Spr. behandelt.achtereenvolgens voor de bevolkingslandbouw en de ondernemingslandbouw demaatregelen welkegenomen zouden moeten worden omdegedurende de oorlogsjaren verwaarloosde en vernielde bedrijven weer op gang te
brengen, resp.teintensiveren. Naast herstel vanproductie valt hierbij ookdenadruk opbehoud van bodemvruchtbaarheid en hetonder ogen zien van introductievannieuweofnogweiniggecultiveerde gewassen.

MAAS,J. A. DecultuurvanAleurites.Landbouwk. Tijdschr.60(1948):195-203.
Sehr.,vroeger landbouwkundige bijhetA.P.L.te Bogor, geeft, naeeninleiding
over de aard van drogende oliën en over de in- en uitvoer van de voornaamste
hiervan, eenoverzicht vandecultuur vanAleurites fordii inChinaendepogingen
tot cultuur vanA.fordii enA.montana in Indonesië; verder beschrijft hij inhet
kort hetgeen bekend isomtrent desystematiek, botanie en ziekten in dit gewas
evenals het cultuurtechnisch onderzoek, meer in het bijzonder in verband met
een lonende exploitatie in Indonesië.

AFD. TUINARCHITECTUUR EN TUINKUNST
Directeur Prof. Dr IrJ. T. P. BIJHOUWER
BIJHOUWER, J. T.P. Eenbodemkartering tenbehoeve vande stedebouw.Tijdschr.v. Volkshuisvesting enstedebouw 28(1947): 36-38.
Bij het opstellen van het uitbreidingsplan in hoofdzaken voor de Gemeente
Schiedam enhetontwerpen vandepark- enontspanningsgebieden, bleek hetgebied, datdoor zijn liggingaangewezen wasvoor recreatie en voorstadsbebouwing,
een zeer ongelijkmatige grondgesteldheid te bezitten.
Een opname, verricht door de Stichting voor Bodemkartering, leverde een
kaart, waarop de ligging der laagbouwcomplexen, de indeling van het ontspanningsgebied insport-, park- enwaterpartijen eenfunctie werd vandemeerdereof
mindere vastheid vandebodem. Ditisheteerste geval in Nederland vaneenstedebouwkundig ontwerp op bodemkundige grondslag.
BIJHOUWER, J. T. P. Ontspanning in plattelandsgemeenten. Tijdschr.v.Volkshuisvestingenstedebouw 29(1948):2-13.
Ten behoeve van de ontspanningsvoorziening in de toekomstige dorpen der
Zuiderzeepolders werd tijdens de oorlog een inventarisatie verricht van de ontspanningsneiging der bevolking van een groot aantal dorpen, in hoofdzaak in
poldergebieden. Als methodiek werd niet het toezenden van vragenlijsten gebruikt, doch persoonlijk bezoek.
Er bleken zeer grote verschillen in besteding vandevrije tijd enactiviteit van
de recreatie tussen verschillende delen vanhetland te bestaan, waarbij Friesland
duidelijk bovenaan stond. Alsalgemene conclusie kwam naar voren: terwijl het
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stedelijk ontspanningsprobleem een zaak is van het beschikbaar stellen en ontsluiten van terreinen, is voor de plattelandsontspanning gezelligheid, contact en
organisatie het meest nodig. In destad dus een ruimtelijk-stedebouwkundige opgave, op het land een sociaal-organisatorische.
BIJHOUWER, J. T. P. Landschaps-tendenzen. Forum 4 (1949): 259-263.
In Nederland waken talloze instellingen over de natuur, het landschap, het
stadsschoon enz.Maar zowel de industrialisatie als decultuurtechniek grijpen, op
grote, kleinere en kleinste schaal, overal in tegengestelde richting in. Daardoor
wijzigen zich van decade tot decade ons landschap en onze nederzettingen; het
grondgebruik, stedelijk zowel als landelijk, wordt steeds intensiever; ongebruikt
terrein is reeds lang niet meer te vinden.
Debevolkingsdichtheid isinZuid-Holland gestegen tot 750per km2. De Nederlandseschare,diezich steedsvermeert intal en last, eist reeds nu heel het grondgebied voor zich op; waarbij zeerveel terrein aan elkaar betwist wordt door verschillendebelangengroepen, dieelk bepleiten, dat het bezitervan een levensnoodzaak wordt.
Slechts een belangrijke afneming van de bevolking kan een uitweg geven. De
gemeenschap zou,snelen voortvarend, moeten beginnen met het nemen van verantwoordelijkheid voor het scheppen van levensmogelijkheden voor Nederlanders
buiten het Nederlandse grondgebied. Dan kunnen ook landschap en „natuur"
weer een onderwerp van discussie worden.
BIJHOUWER, J. T. P. Autosnelweg of Parkway? Tijdschr.v.Volkshuisvesting en
stedebouw 30 (1949) :7-9. Discussie, Ibid.,: 143-144.
Onzeautosnelwegen zijn bijna zonder uitzondering voor deberijder vervelende
wegen, met lange rechte stukken, zeer flauwe bochten en kokervormende beplanting. BijdeAmerikaanseparkwaysisdetechniekvan dewegaanlegdienstbaargemaakt om een fraai, aantrekkelijk tracé goed berijdbaar te maken; in Nederland
leidt het technisch perfectionisme tot wegen alsspoorbanen. Demenselijke schaal
iser verloren gegaan, in plaats van de mens wordt de auto gezien als weggebruiker. De verkeerstechnische normen moeten weer dienend worden in plaats van
heersend.

Ir AANGENENDT van de Rijkswaterstaat en GUIDO ERXLEBEN, Landschaftsanwalt, beantwoordden deze aanval (waarin ook de Duitse Autobahnen werden genoemd),enoppag. 143-144volgderepliek.
Het Julinummer 1949van The American City, p.88-90, bevatte een vertaling
van het artikel door een in Denver wonend Nederlander; ook daar begint, vooral
in het Westen, het gevaar te dreigen. Commentaar werd gegeven door de wegendirecties van destaten New York, California, Ohioen Connecticut, waarin opvalt
de term „recoognition of driver psychology" en de opmerking (Connecticut), dat
op wegen, waar onbegrensde snelheden mogelijk zouden zijn, toch de gebruikers
spoedig, nadat het eerste nieuwtje er af was, tot matigesnelheden terugkwamen
slechts weinig hoger dan op technisch veel minder perfecte wegen.
BIJHOUWER, J. T. P.Velsen. Tijdschr.v.Volkshuisvestingen stedebouw29 (1948):
85-92.
Een beschouwing over het wederopbouw- en uitbreidingsplan der gemeente
Velsen, vervaardigd door de architecten DUDOK, VAN TYEN, MAASKANT, SCHIP-
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PER, MAGNEE, en HOVENS GRÈVE, in verband met oudere uitbreidingsplannen.

Hetnieuweplanisweereenbelangrijkestapvooruit;hetbehelstenkeletotaal
nieuwe vondsten, maakt gebruik van de mogelijkheden, die zijn ontstaan door
Duitseslopingen engeallieerde bombardementen, doch volgt in grote lijnen het
planvan 1937.
BIJHOUWER, J. T.P. Derolvanhetschoolterreln- de schoolonderdeelvan de
ontspanningszoneindewijk. MonografieScholenbouw, uitgegeven doordestichting Bouw.Augustus 1947,p.12-13.
Een pleidooivoordeschoolalscommunity centre,envoor hetvergroeien van
deschoolterreinen methetbuurtparkje: deschoolzouniet uitsluitend leer-apparaat moeten zijn, maarookontspannings-enliefhebberijcentrum voordeleerlingenendegehelekring,diemetdeleerlingenisverbonden.Aardeninrichtingvan
deverschillendeonderdelen wordt besproken, dewenselijkheid van „instructieve
plantsoenen",waarvoorechterteweinigdeskundigeenenthousiasteleiderszijnte
vinden.
BIJHOUWER, J. T.P. Utrecht 1949 of Crystal Palace 1949. Forum 4(1949):
227-228.
Kritischebesprekingmet deconclusie:DeBloemist-hovenierblijkt ongeschikt
tezijn voordeverzorgingvantuinenpark,want hijwilsteedsmeerenveelsoortigerfraaiheid tonen.

INSTITUUT VOOR BOSBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Afd. Bosexploitatie en Boshuishoudkunde
Beheerder: Prof.Dr IrJ. F. KOOLS
KOOLS,J. F. Deontwikkelingvandeexploitatie dertropischebossen,speciaal
inIndonesië. Inaug.rede.Wageningen, H.Veenman & Zonen, 1949;15 blz.
Eriseentoenemendebezorgdheidvooreenwereldhouttekort,waaraandoorde
F.A.O. grote aandacht wordt geschonken. Tot nu toe lag het zwaartepunt der
houtvoorziening in de Noordelijke gematigde zone; de F.A.O. dringt er opaan,
dat ook detropen zullen deelnemen aan de houtvoorziening. Spreker geeft dan
eenoverzicht van het bosbedrijf in Indonesië,waar 100jaar langeen Boswezendienst bestaat.
VooralopJava, inhetbijzonder inde800.000hadjatibos, staat hetbosbeheer
ophoogpeil. Indedjatibossenlagenulto 1941ca3000kmsmalspoor. Doordeze
goedeontsluiting kon hier het bosbeheer zichzogoed ontwikkelen, dat hetwedijvert met debesteeuropese bedrijven.
Buiten Java enMadoera treffen wij nabij SingaporeeenmerkwaardigChinees
houtaankapbedrijf aan met geringe kapitaalinvestering, dat jaarlijks ca300.000
m3 naar Singapore exporteerde. Voor de oorlog was op Borneo een vrij goede
Japansemij,diejaarlijks ca 100.000m3naar Japan exporteerde.OpNoenoekan
werkteeengroteNederlandsemij.Definanciëleresultatenvanvroegereentegenwoordige houtaankapconcerns waren tot nutoe niet bijzonder bevredigend, hetgeenspr.toeschrijft aantegeringevoorbereiding,zoalsverkenningenontsluiting
In 1941bestonden vergevorderde en gedeeltelijk uitgevoerde plannen tot inten-
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sieve exploitatie enontsluiting van enigeboscomplexen op Sumatra en Borneo;
doordeoorlogbleefditwerkechterliggen.
Na deoorlogisopvollekracht weerbegonnen met deverkenning der gunstig
gelegen bosgebieden buiten Java. De kosten daarvan (omgerekend invooroorlogse betalingswaarde) bedragen slechts ongeveer 3% van de voor Java nodig
gebleken kapitaalsinvestering, en zijn te beschouwen als assurantie-premie. Een
goede verkenningsorganisatie is een eerste voorwaarde voor een economische
duurzame exploitatie van het tropische oerbos. In enkele jaren kunnen enige
honderdduizenden hagrondiggenoegwordenverkend omdeopzettingvandeugdelijke plannen mogelijk temaken.
KOOLS,J. F. Economies and policy of exploiting virgin forests in thetropics.
Proceedings ofthe 3rd World Forestry Congress, Helsinki, 1949,p.85-94.
1. Deexploitatiederbossen in Indonesiëgeeft verschillendestadiatezien,die
lopen vanaf het intensieve beheer der 800.000hateakhoutbosopJava(systematischeleegkapvlakten,kunstmatigeverjonging dooreensysteemmettussenbouw
van rijst, mais,tabak, aardnoten) tot deincidentele kap van Intsia op deZuidenWestkust van Nieuw-Guinea.
2. Opverschillendeplaatsenzijn,grotendeelsindejaren 1920-1925,intensieve
exploitaties met grote kapitaalsinvesteringen geprobeerd; deze hebben over het
algemeen groteverliezen opgeleverd.
3. Detegenwoordige intensieve exploitaties, nl.:
a. teakhoutbossen opJava;
b. deveenmoerasbossen bij Singapore;
c. dePinusMerkusii-bossenvan Oost-Sumatra;
d. demangroven van Oost-Sumatra;
e. het Semangus-boscomplex in Zuid-Sumatra;
ƒ. deAgathisborneënsis-bossen inZuid-Borneo;
g. devooroorlogse Japanse exploitatie in Sangkulirang in Oost-Borneo;
h. degemengde loofhoutbossen van Morotai;
i. deteakhoutbossen vanMuna
zijn beperkt tot die bossen met:
a overvloed van arbeiders;
b. een goed uitsleep-enafvoernet, hetzij pervlot, perasofperrail.
c. voldoendeverkoopbare houtmassa per ha.
4. De tegenwoordige extensieve exploitatie wordt gekenmerkt door een zo
klein mogelijk vast kapitaal, dus:geen vaste railbanen, geen permanente installaties,roofbouw zonderblikopdetoekomst, afromen van hetbeste.
5. Wileenexploitatievantropischoerbosslagen,danzullendevolgendevoorbereidingennodigzijn:
a. grondigeverkenning;indienmogelijkaandehandvanluchtfoto's,omde
plaats te weten van dicht bos,secundair bos,grasvlakten, bouwvelden,
enomdetopografie endeafvloeiing teleren kennen.
b. opname van de staande houtvoorraad volgens een wiskundig betrouwbaremethode;
c. systematisch botanisch onderzoek, omeensleuteltekrijgen vanplaatselijke namen op wetenschappelijke namen, vice versa, teneinde misverstanden bij latere verkopen te voorkomen.
d. onderzoek naar deafvoer tot deafscheephaven;
e. onderzoek naar het arbeidsprobleem;
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ƒ. onderzoeknaar het afscheepprobleem;
g. alssluitstuk: berekeningvan de kostprijs;
6. Daar een bosdienst geen roekeloze roofbouwer is, maar volgens het duurzaamheidsprincipemoetwerken,ishetreedsbijcalculatievandiekostprijsnodig,
rekening te houden met de verbetering van het betreffende bos door bostechnische maatregelen, zoals cultuuraanleg of natuurlijke verjonging.

Afd.Houtteelt en Bosbescherming in degematigdeIuchtstreken
Beheerder: Prof. Dr G. HOUTZAGERS
HOUTZAGERS,G. Bosbouwkundig onderzoek.Wageningen, H.Veenman & Zonen, 1948;24blz.
Debetekenis van het wetenschappelijk onderzoek, speciaal voor debosbouw,
wordt nader toegelicht. Inhet bijzonder worden 3onderdelen belicht, ni.deveredeling in de bosbouw, het bodemkundig onderzoek en de bosbescherming,vnl.
de preventieve bosentomologie.
Gewezenwordt opdebelangrijke rol,diejuist deWageningse Hogeschoolmet
haar Instituutvoor Bosbouwkundigonderzoekhierbij kanspelenvoorhet fundamentele wetenschappelijke onderzoek en als coördinator van het werk der verschillende instituten, die hier te lande op dit gebied onderzoekingen verrichten.
Verderopdegrotebetekenis,dieditkanhebbenvoorhetzelfstandigwetenschappelijk onderzoek derstudenten gedurende hun studie. Een conditiosine quanon
ishierbij echter, dat het Instituut overbelangrijk ruimere middelen en mogelijkhedenkanbeschikken,danzulkstot nutoehetgevalisgeweest.
HOUTZAGERS,G. Bosbouwkundig onderzoek. I. Tijdschrift derNederl. Heidemaatschappij 59(1948):327-331 ;3 afb.
Het menselijk ingrijpen in de bossen als gecompliceerde levensgemeenschap
dient tot een minimum teworden beperkt. Ookdeland- entuinbouw wordenin
debeschouwing betrokken.
Idem, II. Tijdschrift der Nederl. Heidemaatschappij 59(1948):373-378;2afb.
Deontwikkeling van debosbouwin degematigde zone.Het cultuurbos wordt
tegenoverhetnatuurbos gesteldendebetekenisvandeplantensociologievoorde
bosbouwerwordt belicht.
Idem,III. TijdschriftderNederl. Heidemaatschappij59(1948): 432-435.
Hierbehandeltsehr,defactoren, welkeinonzebossenhebbengeleidtot degradatie.Naastelkanderwordengesteld het„toestandstype",waarbij geenrekening
isgehouden met dehoutsoorten, welkeophetterrein van naturethuis horen,en
het „bedrijfsdoeltype", het cultuurbos, waarin die houtsoorten althans gedeeltelijk ookeen plaats innemen. De door het „toestandstype" gedegradeerde
bosgronden kunnen met behulp van pioniersoorten geregenereerdworden.Aangezien de bosbouwer daarbij de exoten niet zal willen en kunnen missen, zal
het daarna ontstaande bedrijfsdoeltype afwijken van het karaktertype. Tenslotte wordt de betekenis van de Amerikaanse eik belicht.
Idem, IV. Tijdschrift der Nederl. Heidemaatschappij 60 (1949): 16-20;2afb.
Beschouwingenoverdebetekenisvanzaadselectie.Denadrukwordtvoortsgelegd op de betekenis der klimatologische rassen, vooral bij die exoten, die een
groot verspreidingsgebied hebben.
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Idem,V. TijdschriftderNederl. Heidemaatschappij60(1949): 67-71; 3afb.
Beschrijving vandezaadselectie inZweden.
Idem,VI. TijdschriftderNederl. Heidemaatschappij60(1949) :180-183.
In dit artikel wordt de bastaardering van verwante houtsoorten behandeld,
de heterosis-verschijnselen, diehiervan hetgevolg zijn; alsvoorbeelden worden
o.a.genoemdonzewest-europesepopulieren(uitP,nigraL.x P.deltoidesMarsh.),
onze straatiep, e.a.; voorts devoor deze bastaarden noodzakelijke vegetatieve
vermeerdering enheteventueel gebruik vangroeistoffen bijdebewortelingvan
stekken.
Idem,VII. Tijdschrift der Nederl. Heidemaatschappij 60(1949):208-221.
Hierin wordt dePolyploidie besproken endebetekenis daarvan voor debosbouwuiteengezet.
Idem, VIII. TijdschriftderNederl. Heidemaatschappij 60 (1949): 295-300;
4afb.
De bosbodem. Niet chemische factoren doch de physisch-biologische eigenschappenzijnhiervandoorslaggevendebetekenis.Bodemprofieltegenovergrondsoort.Grondbewerking. Bodemfauna.
HOUTZAGERS,G. DepopulierenteeltinItalië.TijdschriftderNederl. Heidemaatschappij59(1948):304-313;4afb., 1kaartje.
HOUTZAGERS, Rapport betrettende het 2e internationale congres inzake de
populierenteelt, gehouden in Italië van 20-29 April 1948.Nederl. bosbouwtijdschrift20(1948): 193-205;4afb., 1kaartje.
Beideartikelen geveneenoverzicht vandewijze,waaropdezecultuur zichin
Italiëheeft ontwikkeld, inhetbijzonder overhetveredelingswerkvan Prof.PicCAROLOteCasaleMonferrato.
HOUTZAGERS,G. HetInstituut voor bosveredeling te Grammont (België). Nederl.bosbouwtijdschr. 20(1948): 265-268;1 afb.
Verslag over het bezoek, in Juli 1948metDr VOÛTE, aanhet Instituut voor
Bosveredeling te Grammont, enaan de Unalite fabrieken. Het eerste legt zich
thans voornamelijk toeop deveredeling van populieren; de Unalite fabrieken
zijnvangrotebetekenisvoorhetverwerkenvanallerleisoorten, anderswaardelooshoutafval totbouwplaten (plafonds, binnenwanden, dakbeschot, binnenbetimmering,meubelindustrie,carosseriebouw.)

Afd. Bosbedrijlsregeling, bosbedrijfseconotnie, houtmeetkunde en houtteelt en
bosbescherminginde tropen
Beheerder: Prof. DrJ. H. BECKING
BECKING,J. H. De bedrijfsgedachte indebosbouw. Inaug. rede.Wageningen,
H. Veenman &Zonen; 1947;11 biz.
Sehr,schetsteenmogelijke oplossingvoordebedrijfsconstructie vaneen groot
bosbeheer, waarbij eengoed inzicht verkregen wordt indesamenstellingvan de
opbrengst envandekostprijs vanhethout. Ditisnoodzakelijk omde efficiency
van het bedrijf te kunnen opvoeren. Bovendien opent debedrijfsconstructie de
mogelijkheid eendeelderbehaaldewinstenvoordeverdereontwikkelingvanhet
bedrijf tereserveren,waardoordeverdereuitbouwvanhetbedrijf mindervande
lopendegeldmiddelen afhankelijk wordt.
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BECKING, J. H. InmemoriamProf. A.teWechel.Tectona 38, 1948:119-121.
Overzicht van deloopbaan endeverdiensten van Prof A.TEWECHEL.
BECKING,J. H. Forestrytechniqueintheteakforests ofJava.Experiencepaper
prepared forthe section Forests 3(b) onforest management of theUnited Nations
Scientific conference on the conservation and utilization ofresources. LakeSuccess,
1949;29biz.
Sehr, geeft een overzicht van degroeivoorwaarden van de djati naar klimaat
enbodem.Nagewezentehebbenop deomstandigheden, dieeennatuurlijkeverjongingvan dedjati weinigkans van slagen bieden, schetst hij de ontwikkeling
van detechniek van kunstmatige verjonging. Belangrijk isvooral de invoering
vandebosakkerbouwmethode,dieeenzeergoedkopeoplossingvoorhetarbeidersvraagstukbracht;eveneenshetgebruikvandeblijvendegroenbemesterLeucaena
glauca,hetgeentoteenverbeteringvandebodemvruchtbaarheid leidde.Degrootsterentabiliteit wordt bereikt bij eenomloopvan 60jaar, waarbij echterslechts
lichte houtsortimenten worden geproduceerd. Thans wordt getracht door sterke
lichting enonderbouw van dedjatiopstand metsnelgroeiende schaduwhoutsoorten ookdeteelt van zwaarderedjatihout-sortimenten rendabeltemaken.Verder
zijn devoorbereiding dercultuur, deinzamelingenbehandelingvan hetzaad,de
wijze van planten, het plantverband en dete verkiezen akkergewassen in detail
besproken.

LABORATORIUM VOOR PHYTOPATOLOGIE
Beheerder: Prof. DrA.J. P. OORT
OORT,A.J. P. Een ontsmettingsinstallatie tegen stuifbrand met grote capaciteit.- Meded. Ned.Alg. Keuringsdienstvoorlandbouwzadenenaardappelpootgoed4
(1947)(6):45-46.
Een beschrijving wordt gegeven van deinstallatie van defirma PETERSEN en
JENSEN te Svendborg (Denemarken). De ontsmetting heeft plaats gedurende 5
min.bij51°C.Erwordtdan nogweleenenkelestuifbrandplant gevonden,maar
kiembeschadiging wordt vermeden. De capaciteit van de installatie bedraagt
2000kgper etmaal Er wordt in drie ploegen dag en nacht doorgewerkt.
OORT,A.J. P. Stuifbrandrassen en dekeuring opstuifbrand. - Meded. Ned.
Alg.Keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpootgoed 4(1947)(7):54-55.
Het vinden van stuifbrand in de aanvankelijk resistente tarwerassen Staring
en Chanteclair heeft het probleem van het ontstaan van nieuwe physiologische
rassen van deze parasiet weer opnieuw aan de orde gesteld. Vooral de Staringstuifbrand is gevaarlijk omdat deze physio talrijke rassen aantast, die voor de
andere physiosresistent zijn (tabel); detarwerassen kunnen ten opzichtevande
verschillende physios in drie groepen ingedeeld worden, waarbij een groep,die
rassen omvat resistent voor alletot nogtoe inons land gevonden physios.Voor
dekeuringishetvanbelangteweten,datsommigerassennaastelkaarverbouwd
kunnen wordenzonderelkaartekunnen besmetten (bijv. BerséeenChanteclair).
OORT,A.J. P. Distribution and interrelationship of physiologic races of Puccinia glumarum. - Proceed. 4th Intern, congr. Microbiology, 1947,Copenhagen,
1949,p.432-433.
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Aan de hand van gegevens uit de literatuur wordt de verspreiding van physiologische rassen van de gele roest in Europa nagegaan. Het blijkt dat er rassen
zijn, die over het gehele onderzochte gebied voorkomen, andere, die alleen in het
Westen en Noorden zijn gevonden en nog weer andere alleen in het Zuiden en
Oosten.Velephysios,diein éénstreek worden gevonden zijn- te oordelen naar de
reactievan deze physios op het standaardsortiment - onderling verwant. Voor de
kweker is dit van belang omdat hij bij het resistentieonderzoek kan werken met
die physios uit een groep van verwante physios, die de grootste waardplantenreekskan aantasten.
OORT, A. J. P. Schimmels,dieaaltjesvangen.- Jaarb. Maatschappij Diligentia
1948-1949, p.35-41.
Devangapparaten van schimmels, dielevendeaaltjes weten te bemachtigen en
zichermeevoeden,worden beschreven en afgebeeld. Ópdemogelijke rolvan deze
schimmels in de grond bij de bestrijding van op planten parasiterende aaltjes
wordt gewezen.
OORT, A. J. P. en G.J. SAALTINK. Hevig optreden vankafjesbruin (?) in tarwe
in 1948.- Tijdschr. over Plantenziekten 55(1949): 88-91.
Vooral in zomertarwe werd in 1948een hevige aantasting van de aren waargenomen, gepaard gaande met een bruinkleuring van de kafjesen mogelijk veroorzaakt door Septoria nodorum. De opbrengstvermindering was in vele gevallen
aanzienlijk. Verzocht wordt om verdere waarnemingen in het bijzonder in het begin van het seizoen.
ALGERA, L., T. H. THUNG en J. P. H. VAN DER WANT. Over het zuiveren van
plantenviren. (With a summary in English). - Tijdschr. over Plantenziekten 55
(1947): 133-139. (Meded. Lab. v. Mycologie en Aardappelonderz. no. 112).
Enigemethoden ter zuivering van plantenviren worden besproken, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen viren, die op eenvoudige wijze zuiver kunnen
worden verkregen, nl. door uitzouting met ammoniumsulfaat of verandering van
de pH tot het iso-electrische punt, en die welke gecompliceerdere methoden vergen. Voorts wordt vermeld, dat het ratelvirus van de tabak met ammoniumsulfaat geconcentreerd kan worden. Men verkrijgt dan een bruin, amorph neerslag»
dat nogna ten minste 3maanden bewaring bij 12°Cinfectieus blijkt te zijn.
BAKKER, Mej.M. en Mej. C. H. KLINKENBERG. Uit de literatuur: Onderzoek
over grondbacteriën en wortelrot van aardbeien in Canada.- Tijdschr. over Plantenziekten 54 (1948):23-28.
Een referaat van publicaties van een team Canadeseonderzoekers over de bacteriën in de grond; methoden en uitkomsten hiervan werden gebruikt bij een onderzoek van een ernstig geval van zwart wortelrot in aardbeien
BAWDEN, F. C. and J. P. H. VAN DER WANT. Bean stipple-streak caused by
atobacconecrosisvirus.(MeteensamenvattinginhetNederlands).- Tijdschr.over
Plantenziekten 55 (1949): 142-150. (Meded. Lab. v. Mycol. en Aardappelonderz.
no. 120).
Het stippelstreepvirus komt met de tabaksnecroseviren overeen in het vermogen op debladeren van boon (Phaseolus vulgaris) en tabak locale necrosen te verwekken. Op tabak blijven zowel het stippelstreepvirus als de tabaksnecroseviren
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gelocaliseerd,dochindebonenplantverspreidtheteersteviruszich,terwijlditbij
detabaksnecroseviren in het algemeen slechts in zeldzame gevallen voorkomt.
Hetstippelstreepvirusdringtookbinneninstengelsenbladerenalsdewortelsvan
bonenplanten er medegeinoculeerd worden. Het stippelstreepvirus bleekserologisch verwant te zijn aan het Rothamsted tabaksnecrosevirus. Verder werdgeconstateerd, dat beideviren opdezelfde wijze uitkristalliseren en dat de deeltjes
ervan even groot zijn. Daar beide viren slechts verschillen in het vermogen om
zich door de bonenplant te verspreiden, wordt geconcludeerd, dat het stippelstreepviruseenvariantvanhetRothamstedvirusis.
BRUYN, Mej.H. L. G. DE. Wisselbouw van aardappelrassen als bestrijdingsmiddeltegenschurft. (WithasummaryinEnglish).- Tijdschr. overPlantenziekten
53(1947):139-143.(Meded.Lab.v.Mycol.enAardappelonderz.no113).
Gedurende6jarenwerden4aardappelrassenopmetschurft besmettegrondgeteeld. Op ieder gedeelte werd steeds dezelfde variëteit geplant. De vatbaarheid
voorschurft van deze4aardappelrassen waszeerverschillend. Na6jaarwerdin
iedervakvoor dehelft Bintje envoor dehelft Eigenheimer gepoot,waarvan de
eerste zeer vatbaar isvoor oppervlakkige en de tweede voor diepe schurft. De
invloed van de voorteelt was duidelijk merkbaar zowel op de soort als op de
sterkte van de schurftaantasting. Uit de resultaten kan de gevolgtrekking gemaaktworden,datwisselbouwmetresistenteaardappelvarieteiten inomstandigheden,waarbij herhaaldeteeltvanaardappelen noodzakelijk is,tot vermindering
vanschurftaantasting bijvatbare aardappelvarieteiten kanleiden.
BRUYN,Mej. H. L.G. DE. Het rassenprobleem bij Phytophthora infestans. Vakbladv.Biologen 27(1947):147-152.
Eenbeschouwingwordt gegevenoverdeopvattingen, dieinverschillendelandenoverhetrassenprobleem bij Phytophthora infestansbestaanenhoedezezich
doordegevonden feiten indeloopderjarenontwikkeld hebben.Naaraanleiding
van het werk van MEILLS in Amerika, die in staat was een tomatenras van de
schimmel door geleidelijke aanpassing in een aardappelras te veranderen, werd
ditonderzoekherhaald enuitgebreid.Zijnresultatenwerdenbevestigd.Ditgrote
aanpassingsvermogen van deschimmel Phytophthora infenstansverklaart devele
moeilijkheden, dievoorkomenbijhetkwekenvanvooraardappelziekteresistente
aardappelrassen.
BRUYN, Mej. H. L.G. DE. Het aanpassingsvermogen van parasitaire organismen.Handelingen 31eNed. Nat.Geneesk. Congres, 1949,p.109-110.
Hetvraagstukvandeaanpassingvan parasitaireorganismen isindePhytopathologiesteedsweernaarvoren gebracht.Sommigevroegergenoemde feiten zijn
opanderewijze dan door aanpassingteverklaren, doch erzijn gevallen bekend,
waarbij zondertwijfel vanveranderingvan deeigenschappen vandeparasietgesproken kan worden. Uitgebreide proeven met de schimmel Phytophthora infestans op aardappelen en tomaten hebben aangetoond, dat parasitaire aanpassingproefondervindelijk vastgesteld kan worden.
GROSJEAN,J.

Radicaalmetloodglans?- De Fruitteelt 38 (1948):115.
Handelt overdevraagofbomen,diedoorloodglansziektezijn aangetast,moeten worden gerooid; zolang zich geen afstervingsverschijnselen voordoen, is dit
zeker nietnodig.
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GROSJEAN, J. OmvangenverloopvandeloodglansziektebijeenaantalpruimenrassenindeBetuwegedurendedejaren 1941toten met 1946. (With a summary
in English).- Tijdschr. over Plantenziekten 55 (1949): 212-221.(Meded. Lab.v.
Mycol. enAardappelonderz.no122).
Door jaarlijkse inspectie van een aantal pruimenboomgaarden,bevattende te
samenruim3000bomen,iseenoverzichtverkregenoverdematewaarinverschillende pruimenrassen zijn aangetast en over deveranderingen hierin met de tijd.
Het blijkt, dat bij sommigerassen deziekte nogsteeds toeneemt, bij andere afneemt. Deonderlinge verhouding in vatbaarheid (gemeten naar het percentage
van aantasting) wijzigt zich dusmet detijd. Berekend is, hoeveel kansgezonde
bomenhebben,binnenvijf jaar deziektetekrijgen, enhoeveelkansziekebomen
hebben binnen dezelfdetijd teherstellen. Hoogstammen enstruikvormen blijken
in gelijke mate te worden aangetast.
KERLING,Mej. L.C. P. Pythium debaryanum and related species in South
Australia.- Transact. R. Soc. S. Australia 71(1947)(2): 253-258.
9 Pytfi/u/n-stammen, geisoleerd uit erwten en uit ziekeaardappels werdengeïdentificeerd envergeleken.Zijblekentot verschillendespeciestebehorenenwel
tot: P.debaryanum, P. ultimum,P.polymorphon en P.vexans. Er konden geen
scherpe grenzen tussen dezesoorten vastgesteld worden.
KERLING,Mej.L. C. P.Australië'sopenruimten.- Vakbl.v. Biologen27(1947):
81:89.
Een korte beschrijving van de plantengroei in de droge gebieden en van hetgeenmetirrigatiebereiktkanworden.Demoeilijkheden waarmeementekampen
heeft indegebieden,waarschapenteelt eenbestaan oplevert,worden behandeld:
degrotevariatie inregenval, delangzameregeneratie van desucculenten ensemisucculenten naafgrazen doorschapenenhetgrotegevaarvanerosie.Doorbetere voorlichting opgrond van wetenschappelijk onderzoek zal het mogelijk zijn
debevolkingdoorimmigratieoptevoeren.
KERLING,Mej. L.C.P. Ontwikkeling enperiodiciteitbijrijst.(Withasummary
in English).- Landbouwk. Tijdschr. 60(1948):150-158.
Te Buitenzorg, Java, werd de ontwikkeling nagegaan van de rijstvariëteit
„Oentoeng". De planten werden gekweekt op voedingsoplossing onder zoveel
mogelijk gelijke omstandigheden. Door met geregelde tussenpozen planten macroscopisch en microscopisch te onderzoeken werd een inzicht verkregen in de
wijze waarop bladafsplitsing en bladontwikkeling tot stand komt en op welke
wijze destrekking der internodiën plaats vindt. Deovergang van het vegetatiepunt in debloeiwijze werd waargenomen. Tijdens deontwikkeling van depluim
werddeontwikkelingderzijknoppen geremd.Dereedsaanwezigeknoppenrotten
wegofverdikten zich.Daglengteheeft bijdevariëteit Oentoenggroteinvloedop
deontwikkeling:eenverschilvan40minuten kaneenverschilvan50à60dagen
ingroeiperiodegeven. Hetbleek,dat „korte"dagen hetvegetatiepunt snelinhet
generatieve stadium doen overgaan, de strekking der internodiën bevorderen,
terwijl „lange" dagen het vegetatiepunt gedurende een langere periode bladprimordia doet afsplitsen, waardoor devegetatieve ontwikkeling bevorderd wordt.
KERLING,Mej. L.C.P. Aantasting van erwten door Mycosphaerella pinodes
(Berk. et Blox)Stone. (With asummary in English). - Tijdschr. over Planten-
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ziekten 55 (1949): 41-68. (Meded. Lab.v.Mycol.enAardappelonderz. no119).
Dekiembuizen van dezeschimmeldringendoorspleten onderdecuticula van
erwtenbladeren en stengels. De hyphen groeien van hier in de intercellulairen,
waar zij zich plaatselijk ontwikkelen. Pycnidiën worden gevormd. Decellen van
dewaardplant, diedoor hyphen omringd zijn, sterven af, terwijl dehyphenzelf
dooreengeel-bruinesubstantiebedekt zijn. Inhetepicotylsterven dehyphenop
denduuraf; opandereplaatsen blijft hetmyceliumaanderanden dervlekkenin
leven.Wanneerdewaardplantdenatuurlijkedoodsterft, beginnendenoglevende
hyphen deafstervende cellente doorwoekeren,totdat een dicht stroma onderde
epidermisgevormd is.Hierinontwikkelen zichdeperitheciën, die2à3wekenna
deaanleg rijp zijn. In vitro ontstonden peritheciën opstukjes bevroren erwtenstengel, in een Mycosphaerella-cultuur gebracht. Een correlatie werd gevonden
tussen regenval, het uitspuiten derascosporen endematevan aantasting vande
erwtenplanten. Verschillen invatbaarheidtussen verschillende erwtenrassen zijn
uiterst gering. Tuinbouwrassen zijn gevoeliger dan landbouwrassen. De luchtvochtigheid speelteengroterolbijhettotstand komenvandeinfectie's enbijde
uitbreiding der vlekken. Rechtopstaande erwtenrassen zoalsstijfstro en rijserwten hebben daardoor minder lastvan dezeziekte.Naast hygiënischemaatregelen
ishetgebruikvangezondzaaizaadvangrootbelang.
KERLING, Mej. L.C.P. QUANJER enhetonderwijs. - Tijdschr.over Plantenziekten 55(1949): 108-112 (QUANJER nummer).
Een kort overzicht wordt gegeven van demethodiek gevolgd bij deopleiding
van deWageningsestudenten in deland-,tuin- enbosbouwkunde. Delevendige
wijzevancollegegeven,destimulanstot zelfwerkzaamheid, dievan QUANJERals
docent uitging, brachten velenertoezich met deproblemen van dePhytopathologiebezigte houden.
KERLING,Mej. L.C. P. en H.M. QUANJER. Plantenziektenkundig onderwijs.
Wageningse Hogeschool Vereniging, Publ.no7, 1948,p. 1-36.
H.M. QUANJER behandelt hierin deontwikkeling van het plantenziektenkundigonderwijs in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Verenigde Staten
van Amerika enZwitserland. Indeachttiende ennegentiendeeeuw,toen decultuurmethoden intensiever werden, viel deaandacht opplantenziekten, waarvan
invelegevallen deoorzaakvastgesteld konworden.Niet alleen legdendeonderzoekershunervaringen vast, maarookverschenen studieboeken waarin dierlijke
en plantaardige parasieten behandeld werden. Dezewerken vormden degrondslagvoor het onderwijs in de plantenziektenkunde. L.C. P. KERLING behandelt
destudievandePhytopathologieinGroot-Britannië. Ineentabelwordteenoverzichtgegevenvandecollegesenpractica,diestudentenindelandbouwkundeaan
verschillende Engelse Universiteiten kunnen volgen. Devoor-ennadelen van de
Engelse methoden worden besproken: een vergelijking wordt gemaakt met de
studieteWageningen. Ineenslotwoordbehandelt H.M. QUANJERdetoestandop
phytopathologisch gebied, zoalsdezezichop het ogenblik in Nederland ontwikkeld heeft. Denadruk wordt gelegd op denoodzaak van samengaan van onderzoekenonderwijs.
KLINKENBERG, Mej.C.H. Aaltjesziekte in aardbeien I. - Tijdschr. over Plantenziekten 53 (1947): 110-114. (Meded. Lab. v. Mycol. en Aardappelonderz.
no 111).
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Inditartikelwordendesymptomen van de aaltjesziekte in aardbeien, veroorzaaktdoor Aphelenchoidespagariae Ritz. B., beschrevenenvergelekenmetdebeschadiging door strenge winterkoude en met voorjaarsbont, een erfelijke bonte
verkleuring,dievooralinhetrasMme Mautot indevoorjaarsmaanden optreedt;
hoewelbij dit bont delichtevlekkenongeveer inJuni verdwijnen, blijven ernog
misvormingen over. Inaardbeien treedt somshet stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci Kühn) op; de symptomen zijn moeilijk te onderscheiden van die, welke
door het aardbeiaaltje veroorzaakt worden.
KNOPPIEN, P.enW.P.N.VLASVELD. Vierjarenvoortgezet onderzoek over de
schurftvanappelenpeer.(Withasummary in English) - Tijdschrover Plantenziekten 53(1947): 145-180.(Meded. Lab.v.Mycol.enAardappelonderz. no114).
Deonderzoekingen hebben betrekking opdemogelijkheid van het voorspellen
van deacosporen vluchten bij Venturia. Hetblijkt dat de voorjaarstemperatuur
niet alleenverantwoordelijk isvoor derijpingvan desporen. Hettijdstip vande
bladval inhet najaar, deliggingvan debladeren gedurendedewinter ental van
anderefactorenspeleneenrolbijderijpinginhetvoorjaar. Tochkandevoorjaarsbespuiting gebaseerd op de acosporenrijping goede resultaten opleveren; zij is
evenwelindepractijk moeilijk toetepassenzolangderegenvoorspellingoplange
termijn ontbreekt.
KRONENBERG, Mej. H. G., J. D. GERRITSEN, Mej. C. H. KLINKENBERG e.a. De

aardbei. Zwolle, 1949.
Indit boek,waarin deverschillendeaspecten van deaardbeienteelt ter sprake
komen,behandelt Dr KLINKENBERG deziektenenbeschadigingenvanditgewas.
Mooi,J. C. Toepassing van Fusarex bij bewaring van aardappelen inkuilen.
Landbouwk. Tijdschr. 61(1949):628-637.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van deresultaten van de proeven,
op practijkschaal genomen met het middel Fusarex. Dit middel gaat hetFusariumrot tegen en remt tevens de spruiting. Het wordt als poeder, dat over de
aardappelen uitgestrooid wordt, toegediend. Aangezien het in dampvorm werkt
moetdekuilgeheelafgesloten worden.Uitdeproeven,diemet het aardappelras
Bintje genomen zijn, blijkt dat Fusarextoediening van 4 | kgper 1000kgaardappelen instaat isdespruitinggeheelteremmen.Ookdehalvehoeveelheid isin
dit opzicht werkzaam. Het Fusariumrot wordt bij toepassingvan 4£kg Fusarex
eveneens tegengegaan. Doordat de spruiting geremd wordt behoeven de kuilen
nietomgezetteworden.Dezeenanderevoordelenbijgebruikvan Fusarexmaken
datdoorditmiddeldekuilbewaringzeerverbeterdwordt.Bijhetuitplanten blijkt
voortsdatgeennadeligegevolgenondervondenwordenvanderemmendewerking
van Fusarex. Vermoedelijk zal dit middel dan ook in de practijk veel toegepast
worden bij pootaardappelen. Voorconsumptie-aardappelen zal naderonderzocht
moeten worden inhoeverredesmaakbeinvloed wordt.
QUANJER, H.M. Plantenziektenkundig onderzoek in Amsterdam enWageningen 1904-1949.- Tijdschr. over Plantenziekten 55(1949):233-241.
Dit overzicht van wat door deschrijver en zijn medephytopathologen op het
aangegevengebiedgedaanisvormdedeinhoudvanzijnop11 Juni 1949gehouden
afscheidscollege.
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QUANJER, H.M. Natural means of cropprotection. Congress lecture, 2nd Congressofcrop protection, London,July1949.
Indezevoordracht, diedoor decongres-secretaris (wegensafwezigheid vande
auteur)isuitgesproken,wordtdebetekenisvanhetkwekenvanresistenterassen,
inspectieter vermijding van infectiebronnen enanderecultuurzorgen inhetlicht
gesteldtegenoverhetgebruikvanchemische bestrijdingsmiddelen.
ROZENDAAL,A. Ziektevanhetstengelbont-typebijdeaardappel.(With asummary in English).- Tijdschr. overPlantenziekten 53 (1947): 93-101. (Meded.
Lab.v.Mycol.enAardappelonderz. no 110).
Deoorzaak van debeschreven ziekteisaanwezigin degrond (zand- enveengronden). Hoeweldeziekteverschijnselen aan dievan een virusziekte doen denken,zijn erinandereopzichten groteverschillen. Stengelbonte planten zijn vaak
gedeeltelijk ziek, deovergang met het pootgoed iszeer onregelmatig, aanvankelijk ziekeplanten kunnen gezondverdergroeien. Ertreden verschillendevormen
op, die zeer verschillen in virulentiegraad. Al naar het aardappelraskunnen de
volgende symptomen (al dan niet gecombineerd) optreden: il grof mozaiek,
2.figuur-aucuba, 3.necrotischevlekjesen4.meerofminderegedrongenheid.Sommigerassen (o.a. Eersteling)vertonen necrosenindeknol,meestgepaard gaande
met misvormingen. Inoculatieproeven werden verricht met zieke Bevelander en
Eersteling. Knolentingen bleven zonder resultaat, stengelentingen met ziekeBevelander eveneens. Alleen stengelentingen met hevig zieke Eersteling hadden
vooreenhoogpercentageovergangvan deziekte(ookopdenateelt)tengevolge.
Hetinfectieuze karakter van deziektewashierdoor bewezen.Overgangmetluizenbleeknietplaatstevinden.Sap-inoculatiesoptabak, uitgevoerd inJuli,hadden aanvankelijk geen succes. Herhalingen in het najaar hadden typisch locale
necrotischeverschijnselen tengevolge,welkevolkomenhet kenmerk droegenvan
die van een virusziekte. Uit deze proeven was niet alleen de conclusie gerechtvaardigd dat stengelbont dooreenviruswordtveroorzaakt,maartevenskonuit
deovereenkomst desymptomenvanderatelziektevandetabak beslotenworden
tot een mogelijke verwantschap van de beide ziekten. De aardappelrassen zijn
jzeer verschillend vatbaar; het meest vatbaar bleken Eersteling, Bevelander,
Eigenheimer enGeelblom;hetminst vatbaar Bintje, Noordelingen Industrie.
ROZENDAAL,A. Debetekenisvan QUANJERvoorhetvirusonderzoek.-Tz'/dscAr.
over Plantenziekten 55(1949):103-108.
Beschreven wordt hoe QUANJER via zijn klassieke bladrolonderzoekingen het
„virus-tijdperk" van deaardappel inluiddeenhoehijmet zijn verdereonderzoekingen baanbrekend werk verrichtte voor deidentificatie, differentiatie enclassificatie van de verschillende aardappelviren. Daarnaast worden zijn onderzoekingenophetgebiedvandevergelingsziektevandebietenderatelziektevande
tabak naarvorengebracht.
ROZENDAAL,A. en J. P.H.VAN DER WANT. Over de identiteit van het ratelvirusvandetabakenhetstengelbontvirus vandeaardappel.(Withasummary in
English).- Tijdschr.overPlantenziekten54(1948):113-133.(Meded.Lab.v.Mycol.
enAardappelonderz. no 116).
,
Vergelijkendeinoculatieproeven brachtennietalleendeidentiteitvanhetratelen stengelbontvirus aan het licht, maar tevens het bestaan van onderscheidene
stammen van dit virus. Het virus van stengelbonte Bevelander gaf optabak al-
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leen localesymptomen, dat van Beteka en Magneto tevens systematische iatelverschijnselen. Opdeaardappelrassen Eersteling, Bevelander en Beteka veroorzaaktenhetratelvirusendestengelbontviren identiekelocalenecrotischevlekken
enfiguren; tot verdereuitbreidingkwamhetniet;ookdenateeltvertoondegeen
symptomen. Veld-enpotproeven bevestigden deidentiteit. Verderbleekhierbij,
dat aardappelen,verbouwd opbesmettegrond,welkegedurende hetgroeiseizoen
geenenkeleafwijking teziengaven,indenateelteenmeerofminderhoogpercentage stengelbontzieke planten kunnen opleveren. Uit potproeven kwam naar
voren, dat het virus niet alleen in deoppervlakkige laag van de bouwvoor aanwezigis,dochookdieper.
SEINHORST,J.W. Bestrijding vanstengelaaltjes bijlandbouwgewassen.- Verslag Centr. Inst. Landbouwk. Onderzoek over 1947,p. 72.
Van rogge, rode klaver en aardappelen kunnen rassen gekweekt worden, die
resistentzijntegenaantastingdoorstengelaaltjes. Deactiviteit van stengelaaltjes
in de grond kan onder bepaalde omstandigheden zeer gering zijn. Naderonderzoekmoet nogaantonen hoehiervan gebruik gemaakt kan worden bij debestrijdingvanstengelaaltjes.
SEINHORST,J. W. „Kroefjaren" en „reupjaren".- Verslag Centr. Inst. Landbouwk.Onderzoekover 1948, p.99-100.
Een der factoren, die deactiviteit der aaltjes belemmert isgebrek aan vocht.
Een kritiek punt iseenvochtgehalte gelijk aan het vocht equivalent. Een hoger
vochtgehalte isgunstig voor stengelaaltjes. Bij een lager vochtgehalte neemt de
activiteitsnelafmet hetdrogerwordenvan degrond.
SEINHORST,J.W. Stengelaaltjes en knollenaaltjes bij aardappelen. - Landbouwk. Tijdschr. 61(1949):638-641.
Aardappelknollen kunnen aangetast worden door een aantal rassen van Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) en door D.destructor (aardappelknollenaaltje). De
veroorzaakte symptomen vertonen verschillen. Deeerstesoort tast ook hetloof
aan, de tweede werd niet in bovengrondse delen gevonden. Er werd weinigresistentie tegen stengelaaltjes gevonden. Enkele rassen zijn minder vatbaar voor
aardappelknollenaaltjes.
VEN, R. VANDER, en J. P. H.VANDERWANT. Thielaviopsisbasicola (Berk.et
Br.)FerrarialsveroorzakervaneeninNederlandnieuweziektevandetabak.(With
a summary in English). - Tijdschr.overPlantenziekten 54 (1948): 142-147.
(Meded. Lab.v.Mycol.enAardappelonderz. no118).
Zwart wortelrot van detabak werd voor deeerste maal in Nederland inzaaibedden entabaksvelden in het Land van Maasen Waal geconstateerd. Voornamelijk het ras Kentucky Italiana bleek hevigte zijn aangetast. Naar aanleiding
hiervan wordt een overzicht van de belangrijkste literatuur over dezeziektegegeven, benevens enigemethoden ter voorkomingvan dekwaal.
VLOTEN, H.VAN. KruisingsproevenmetrassenvanMelampsora larici-populina
Kleb.(WithasummaryinEnglish).- Tijdschr.overPlantenziekten55(1949):196209. (Meded. Lab.v. Mycol.en Aardappelonderz. no121).
De factor wit (kleurloze uredosporen) is recessief ten opzichte van de factor
oranje. Bijkruisingvanverschillendephysiosblekenookdeverschillen inpathogeniteit operfelijke factoren te berusten.
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WANT, J. P.H. VAN DER. Hetstippelstreep vandeboon (Phaseolus vulgaris),
een ziekte veroorzaakt door een virus,datindegrondoverblijft. (Withasummary
inEnglish).- Tijdschr. over Plantenziekten54(1948):85-90.(Meded. Lab.v.Mycol.
enAardappelonderz. no 115).
Ineenveldproef werd aangetoond, dathet virusvan destippelstreepziekte van
de boon indegrond voorkomt endaarin overwintert. Hetvirus wordt vernietigd
door de besmette grond gedurende 30 minuten op 100°C te verhitten. Jonge
planten kunnen binnen eenweek nahetzaaien inbesmette grond op natuurlijke
wijze methetvirus worden geïnfecteerd. Hetkomt evenwel voor, datdeziekte
pas lange tijd daarna openbaar wordt. Zowerden in 1947 deeerste symptomen
6 weken na hetoverplanten vandezaailingen uit besmette grond opeenonbesmet perceel waargenomen. Gezonde zaailingen kunnen nauitplanten opbesmet
terrein op natuurlijke wijze methet stippelstreepvirus geïnfecteerd worden. De
niet gepubliceerde waarnemingen vanHubbeling over deeigenschappen in vitro
van hetvirus konden worden bevestigd, nl. inactiveringstemperatuur tussen85°
en 90° Cenverdunningsgrens tussen 10-5en 10-6. Hetvirus isbestand tegen uitdrogen. Hetveroorzaakt opbladeren vantabaksplanten locale necrotische vlekjes, die vaak inconcentrische ringen zijn gerangschikt.

WANT, J. P. H. VAN DER, en A. ROZENDAAL. Electronenmicroscopisch onder-

zoek vanhetvirus,dat deratelziekte van detabak enhet stengelbont van deaardappelveroorzaakt. (Withasummary inEnglish).-Tijdschr. overPlantenziekten 54
(1948) : 134-141. (Meded. Lab.v.Mycol.enAardappelonderz. no117).
Op twee manieren werd het ratelvirus van de tabak voor onderzoek metde
electronenmicroscoop gezuiverd. Deeerste methode bestond inhetuitzoutenvan
het virusmet ammoniumsulfaat uithetvan bladgroen bevrijde perssap van zieke
tabaks- enNicotiana rustica-planten. Bijdetweede werkwijze werden deplanten
gedurende een nacht bij -20° Cgeplaatst; naontdooien enuitpersen werd het sap
gecentrifugeerd (3500 toeren perminuut) omhetvanbladgroen te ontdoen. De
heldere vloeistof werd onverdund ofindeverdunningen 1: 10en 1:50met gedestilleerd water opdevliezen van depreparaathouders gebracht. Na droging aan
de lucht en bestuiving met goud werd het electronen-microscopisch onderzoek
uitgevoerd. Dezelfde methoden werden toegepast bij hetstengelbontvirus van de
aardappel, waartoe loof vandevolgende metstengelbont besmette rassen werd
gebruikt: Beteka, Bevelander, Eersteling en Magneto. Eersteling bevat steeds
X-virus. DeMagneto-planten bleken inditgevalook X-virustebevatten. Tevens
werd hetstengelbontvirus gewonnen uittabaksplanten en Nicotiana rustica,die
kunstmatig metdeverschillende herkomsten waren besmet geworden. Hetelectronen-microscopisch onderzoekweesuit,datdedeeltjes van het ratel-enstengelbontvirus staafvormig zijn. Delengte derdeeltjes wisselt; erzijn 2toppen inde
spreidingscurve,nl.eenbij ongeveer 150m/ueneenanderebij 300mp. De dikteder
deeltjes isongeveer20 m/u.Dedraadvormige,minofmeergegolfde deeltjes vanhet
X-virus, dat in de aardappelrassen Eersteling en Magneto voorkwam, konden
goed onderscheiden worden van de staafvormige stengelbontvirusdeeltjes. De
deeltjes van het ratel- en stengelbontvirus bleken na bewaring gedurende 2 |
maand bij0°-2°Cvanhetchemisch gezuiverde sap niet merkbaar geaggregeerd te
zijn. Het X-virus van de 2 genoemde aardappelrassen vertoonde daarentegen,
onder gelijke omstandigheden bewaard, een sterke aggregatie.
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LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE
Beheerder: Prof. Dr W. K. J.

ROEPKE

ROEPKE, W. K. J. OverdeteWageningen aanwezige entomologische collecties.
- Tijdschr.v. Entomologie 88(1945,gepubl. 1947): 123-126.
De schrijver geeft een overzicht van de entomologische verzamelingen der
Landbouwhogeschool; hij beschrijft het ontstaan en het doel hiervan.
ROEPKE, W. K.J. Nomenclatorische aantekeningen I. - Entomol.berichten 12
(1949) (289):372-373.
Deaandacht wordt gevestigd opverschillende nomenclatorische moeilijkheden,
waardoor onzekerheid ontstaat omtrent de juiste naam van bepaalde insecten,
ook van zeer gewone soorten.
ROEPKE, W. K. J. Het vervaardigen van genitaal-preparaten. - Entomol.berichten12(1949) (290): 391.
De gewone maceratie-methode en insluiting in Canada-balsem resp. Venetiaanse terpentijn wordt besproken. Ter vervanging van alcohol en xylol wordt
chloraalhydraat-phenol en creosoot aanbevolen.
ROEPKE, W. K.J. Nomenclatorische aantekeningen II.- Entomol.berichten 12
(1949) (292): 418-419.
ROEPKE, W. K. J. In memoriam J. P.A. Kalis. - Entomol. berichten 12(1949)
(293):425^27.
Een korte levensbeschrijving en herdenking van de overleden verdienstelijke
entomoloog KALIS in Bandoeng.
ROEPKE, W. K.J. Aantekeningenoversynonymie.- Entomol.berichten 13(1949)
(296) :25-28.
Voor een achttal vlinders van Java en Sumatra wordt de synonymie en de
juiste naam vastgesteld.
ROEPKE, W. K. J. LepidopteraHeterocerafrom thesummit ofMt. Tanggamus,
2100 m, in Southern Sumatra.- Tijdschr. v. Entomologie 89(1946, gepubl. 1948):
209-232; 2 pi.
Opsommingresp.beschrijving van een 62-tal nachtvlinders uit het Zuid-Sumatraanse hooggebergte, waaronder een 10-tal nieuwe soorten.
ROEPKE, W. K. J. ThegenusNyctemera.- Transact. R. Entomol. soc. ofLondon
100(2)(1949):47-70;2 pi.
De moeilijk te onderscheiden Javaanse soorten van het beerrupsvlindergeslacht Nyctemera, met hun verwarde synonymie, worden critisch behandeld; enkele nieuwe of minder bekende soorten van andere maleise eilanden worden beschreven.
ROEPKE, W. K. J. Enkele waarnemingen over bladluizen in de herfst. - Tijdschr. over Plantenziekten 55(1949): 186-188.
Enkelewaarnemingen omtrent deherfst-migratie vanbepaalde bladluizen.
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ROEPKE, W. K. J. Uitheemse insecten in Nederland en waarnemingen omtrent
Colias(Lep.)- Verslag WintervergaderingderNederl.Entomol. Ver.,1948.
Referaat van een voordracht betreffende de import van verschillende insecten
uitWest-Indiëmetbananen,envanandereinsectenmet buitenlandse houtsoorten.
Opmerkingen omtrent het optreden van Coliascroceus, waarvan de laatste en geheel gave, vers uitgekomen exemplaren nogop 5en 6 November bij Wageningen
werden aangetroffen.
ROEPKE, W. K. J. Overdevlinderverzamelingen van het Naturhistoriska RiksmuseetteStockholm.- Verslag HerfstvergaderingderNederl. Entomol.Ver., 1948,
gepubl. 1949.
Referaat vaneenmededelingbetreffende debelangrijkste vlinderverzamelingen
ingenoemd museum.
FLUITER, H. J. DE. Onderzoekingen omtrent de koffiedompolanluis, PseudococcuscitriRisso.- Tijdschr.v. Entomologie88(1945,gepubl. 1947):417-426.Ook
in: DeBergcultures 18(13)(1949): 245-255.
Sehr, bespreekt de resultaten, verkregen bij het onderzoek, ingesteld naar de
oorzaakvan het verschil inoptreden van dewitte luisindenatte en drogetijd; de
oorzaak van het verschil in optreden der luis in donkere en lichte tuinen in de
droge tijd; de invloed van de temperatuur op de ontwikkelingsduur; de invloed
van derelatieve luchtvochtigheid endeinvloed van defactor „licht", zomedevan
de natuurlijke vijanden. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van de bestrijdingsmogelijkheden. De publicatie is een samenvatting van een reeds eerder
inhet „Archiefvan de Koffiecultuur" 1941,verschenen uitvoerigartikel,waarvan
de oplaag door deoorloggrotendeels verloren ging.
FLUITER, H. J. DE. Over het optreden van virginopare en sexupare gevleugeldenbijEriosoma lanigerum (Hausmann) opappelboompjes inkassen.- Entomol.
Berichten12(1948) (279): 209-211.
Sehr, bespreekt het optreden van virginopare en sexupare gevleugelden van de
appelbloedluis op appelboompjes, opgroeiende in een verwarmde kas.
FLUITER, H. J. DE. Malaria en malaria-overbrengers in dekrijgsgevangenkampen Chungkai en Tamuang (W.-Thailand). - Entomol. Berichten12(1948) (283):
270-275.
Een overzicht van de malaria-situatie in de krijgsgevangenkampen Chungkai
enTamuang; vermeldingvan deresultaten van eenonderzoek, ingesteld naar het
voorkomen van Anophelinen in deze kampen en hun betekenis als malaria-overbrengers.
FLUITER, H. J. DE. Voedselplant en insect. - Verslag6e herfstvergadering der
Nederl.Entomol. Ver.(gepubl. 1948): 88-105.
Overzicht van de verhouding tussen voedselplant en het er op levende insect.
FLUITER, H. J. DE. Een belangrijke publicatie over de Nonvlinder. - Entomol.
berichten 12(1949)(289):364-371 ;(290):383-390; (291):401-406.
Uitvoerige bespreking van het belangwekkende onderzoek van G. WELLENSTEIN en zijn medewerkers over de Nonvlinder (Lymantria monacha L.), getiteld:
Die Nonne in Ostpreusen, Monogr. z. angewandten Entomol. 15 (1942.)
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FLUITER, H.J. DE. Enkele waarnemingen betreffende de zwarte bonenluis
AphisfabaeScop.- Verslag103ezomervergaderingderNederl. Entomol. Ver., 1948,
(1949):66-69.
Deauteur bespreekt deinvloed van destrenge winter van 1946/'47envan de
zachtewintervan 1947/'48ophetoptreden vandezwartebonenluisindedaarop
volgende voorjaren. Hij maakt tevens melding van de mogelijkheid om pas uit
het eigekomen fundatrixlarven opte kwekenopeenaantal zomerwaardplanten
vandezeluis.
FLUITER, H.J. DE. Over de voedseiplanten van de zwarte bonenluis Aphis
(Doralis)fabaeScop.- Tijdschr. over Plantenziekten 55(1949): 69-87.
Vermelding van de resultaten van een onderzoek in zake het uitkomen der
wintereieren in devoorjaren van 1947en 1948,zomedeinzake dewinterwaardplanten (Viburnum opulus, Philadelphus-, Deutzia- en Euonymussoorteri). Tevens
worden vermeld waarnemingen omtrent het vervroegd uitkomen van fundatrixlarven, voedselplantproeven metfundatrix-larven enresultaten van infectieproevenmetvirginogeniaeapteraeenalataeopPhiladelphus-soorten, Cirsiumarvense,
Solanumnigrum, Arctiumminusen A.vulgareendiverse Rumex-soorten.
FLUITER, H.J. DE. Hetaaltjes-probleem indekoffiecultuur. - De Bergcultures
18 (8)(1949):138-145.
Een reeds eerder in Tijdschrift over Plantenziekten verschenen overzicht van
deaaltjessoorten, dieschadelijk optreden in dekoffiecultuur in Indonesië ende
ziektesymptomen, die zij verwekken. Tevens worden de bestrijdingsmogelijkhedenbesproken.
FLUITER, H.J DE. en G.W.ANKERSMIT. Gegevens betreffende deaantasting
van bonen doordezwarte bonenluisAphis (Doralis) fabae Scop.- Tijdschr. over
Plantenziekten54(1948): 1-13.
Opdebladeren van dediverserassen van Phaseolus vulgaris L.komen haakvormig omgebogen haren voor. Het vastlopen van zwarte bonenluizen opdeze
haren had in laboratoriumproeven een aanzienlijke sterfte onder de luispopulaties tot gevolg. Het verschijnsel deed zich op alle onderzochte rassen voor. Variatie in het mortaliteitspercentage werd veroorzaakt door verschillen in dichtheidderbeharingderverschillendeplanten. Uitwendigeinvloedenoefenden opde
dichtheid der beharing invloed uit (droogteenvochtigheid). Ookde standplaats
derplantent.a.v.delichtbronbleekinvloeduitteoefenenopdemortaliteitonder
deluizen. Ookde natuurlijke vijanden van dezwartebonenluis worden doorde
haakvormige haren aanzienlijk in hun werkingbelemmerd.Teveldewerdenook
veelinsecten gevonden,diedoordehaakvormige haren gevangen werdengehouden. Ondanks de vaak aanzienlijke sterfte onder de luizen kunnen deze op de
lange duur mede door de belemmering die ook de natuurlijke vijanden ondervinden,toch nog aanleiding vinden tot een opvallende aantasting der bonenplanten.
WILCKE,J. NieuwegegevensoverdebiologievanLycaenaalconF.- Tijdschr.
v.Entomologie88(1945,gepubl. 1947):537-542.
Derups van L.alcon leeft aanvankelijk en voor deoverwintering op Gentiana
pneumonanthe; zij overwintert inmierennesten, Myrmica sp.,envoedt zichvervolgensvan hetmierenbroed. Deschrijver iseringeslaagd derupstot het4estadium inkunstnesten metMyrmica optekwekenenteobserveren.
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LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK
Beheerder: Prof. Dr E. VAN SLOGTEREN

SLOGTEREN, E. VAN. Het wetenschappelijk onderzoek ten bate van de cultuur
en export van de Hollandse bloembollen. De taak van de plantendokter. - Voordracht Diligentia,Den Haag; 15blz., 12afb.
De ondertitel „De taak van de Plantendokter" geeft de inhoud beknopt weer:
Sehr, behandelt het gezonde en het zieke product en de gezondmaking van het
laatste. Hij bespreekt verschillende ziekten, als aaltjesziekte, omvalziekte der
tulpen en virusziekten, en ten slotte de moeilijkheden der verzending van bloembollen naar het buitenland, waar zij gezond en goed bloeibaar moeten aankomen.

SLOGTEREN, E. VAN. Vanboltotbloem.Detechnische problemenvandebloembollencultuur.- DeTuinbouw3(1948);8blz., 14afb.
Stemt inhoofdzaak met het vorigeartikel overeen.
SLOGTEREN, E. VAN. De betekenis van het klimaat voor de kwaliteit van onze
bloembollen.- Weekbladvoor Bloetnbollencultuur, 11Maart 1949;2 p., 1grafiek.
Sehr, analyseert deweersomstandigheden van het jaar 1948,dat zo uiterst ongunstig is geweest en aanleiding heeft gegeven tot zeer veel klachten van de afnemers. De bloeibaarheid der bollen heeft zeer geleden door de veel te koude en
veel te natte periode tussen 20 Juni en 20 Juli, huidziek en geelziek hebben zich
door de vele regen en de daarop volgende abnormaal hoge temperatuur tussen
20 en 30 Juli sterk kunnen ontwikkelen. Sehr, trekt daaruit leringen.
ALGERA, L., J. J. BEYER, W. VAN ITERSON, W. K. H. KARSTENS and T. H.
THUNO. Some data on the structure of the chloroplast obtained by electron mi-

croscopy.- Bloch,etbiophys. Acta 1(1947):517-526.
Aangetoond werd, dat in de chloroplast van het tulpenblad geen plastidula
konden worden waargenomen. De chloroplast heeft een granulaire structuur;
degrana hebben eenzeerconstante vorm en grootte, zonderwaarneembare structuur.
BEYER, J. J. Het optreden van „spouwers"bij Hyacinthen. - De Tuinbouw 3
(1948) (5); 3 blz., 4 fig.
Het spouwen ( = het uitwerpen van de bloemtros) vindt zijn oorzaak in een
vochtinfiltratie van de bolschijf en de bloemtrossteel. Deze infiltratie geeft aanleiding tot groeistoringen. De strekking van de groeiende kruidkoker, welke de
jonge bloemtros omklemt, kan leiden tot een breuk in de bloemsteel. Enkele
maatregelen ter voorkoming worden aangegeven.
BEYER, J. J. Bloeimogelijkheden van bloembollen op het Zuidelijk halfrond. DeTuinbouw3(1948)(12); 4blz.,5 afb.
Voor de export onzer bloembollen is het van belang ervoor te zorgen, dat deze
onder de afwijkende climatologische omstandigheden goed tot bloei komen. Er
zijn verschillende methoden uitgewerkt, diedaartoe dienstig zijn. Sehr, bespreekt
de acclimatisatie methode, de koelhuis-plantmethode en de remmingsmethode,
delaatsteafzonderlijk voorhyacinthen, narcissen,tulpen en irissen.
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LABORATORIUM VOOR VEETEELT
Beheerder: Prof. Ir W. DE JONG
JONG, W. DE. Debeoordeling van het exterieur van onsmelkvee.- Landbouwk.
Tijdschr.60(1948):29-33.
Aanenkelereedsvroeger doorsehr,geponeerdestellingen betreffende productie
en exterieur van ons melkvee, voegt hij hier aan de hand van enkele tabellen en
grafieken enkele beschouwingen toe. De medewerking van Ir K. BOSMA vermeldt
hij daarbij. Hij wijst op een zekere tegenstrijdigheid bij de uitvoering van de
exterieurkeuring voor het stamboek, zowel geconstateerd in Friesland als in
Noord-Holland. Zogenaamde melktekens en kenmerken, die min of meer met bevleesdheid samenhangen, gedragen zich t.o.v. de geschiktheid voor de melkproductie en exterieurwaarde tegengesteld. Terwijl de melktekenen, die kennelijk
verband houden met de melkopbrengst, vrijwel geen samenhang vertonen met de
waardering van het dier alsgeheel, blijkt detweedegroep kenmerken, diebij eenvoudige vergelijking geen correlatie met de melkproductie toont, een belangrijke
invloed te hebben op het eindresultaat van de keuring.
GROOT, T. DE. Een halve eeuw rundveefokkerij. - De Landbode 2 (1948) (34):
14.
Een ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina
gegeven overzicht van de ontwikkeling der rundveehouderij in Nederland gedurende Haar regeringsperiode. Speciale nadruk wordt gelegd opdezeergrote vooruitgang van het exterieur, vnl. dank zij dewerkzaamheden der stamboeken en de
toename der productie door het meer en meer ingang vinden der melkcontrôle.
GROOT, T. DE. Rundveeverbetering.- DeLandbode 2(1948) (40):4.
Om tot verbetering der veestapel te komen is nodig, dat bij de selectie niet zo
zeer in de eerste plaats op het exterieur wordt gelet, maar dat vooral, althans bij
devrouwelijke dieren sterk denadruk wordt gelegd opdegegevensder productiecontrole. Bij demannelijke dieren zullen deopbrengsten der vrouwelijke nakomelingen of eventuele familieleden ons een inzicht in de productiewaarde moeten
geven.

GROOT, T. DE. Deerfelijkheid in depaardenfokkerij.- Het Paard 16(1948) (12)
: 2-3, (13) :2, (14) :2.
Een overzicht van deeigenschappen bij het paard waarvan vaststaat, dat zeop
erfelijke gronden berusten, alsmede een bespreking van het profijt, dat de practischefokkerij van dezekenniskan hebben.
GROOT, T. DE. De gebruikswaardebepaling van paarden.- Het Paard 16(1948)
(23): 1-2.
Een pleidooi voor deinvoeringvan een objectieve bepaling der gebruikswaarde
(productiecontrôle dus)naast de exterieurkeuring, die altijd een sterk subjectief
element in zich draagt en bovendien geen absolute garantie kan geven voor de
kracht, het uithoudingsvermogen en het karakter van het dier.
GROOT, T. DE. Debioardielingfan ithynder.- FrieschLandbouwblad 46(1949)
(4): 51, (5):66.
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Verslagvan eenserielezingenteLeeuwarden gehouden vooreen landbouwkundigeleergang, georganiseerd door de „Fryske Akademy" insamenwerking metde
Friesche MijvanLandbouw, waarbij inhoofdzaak werden behandeld de nieuwere
inzichten in de paardenbeoordeling, zoals dievooral in het buitenland meeren
meer naar voren komen.
GROOT,T. DE. De gebruikswaardebepaling bijpaarden alsselectiemethode en
haarbetekenisinverbandmetdemechanisatie. Verslagvandepaardenstudiedagen,
gehouden indeRijksuniverseteitte Utrecht 6t/m 8Sept. 1948,p.12-17. (Niet in de
handel.)
Eensamenvattend rapport, samengesteld medeaan dehand van deover bovengenoemd onderwerp binnengekomen rapporten, waaruit alseindconclusie resulteerde:Teneinde dekwaliteit en dealgemene gebruikswaarde van het paard opte
voeren, worden devolgende maatregelen aanbevolen:
a. een nauwkeurige registratie van dedekkingen endegeboorten.
b. de eerste selectie moet zijn op exterieur, waarbij speciaalgeletmoetworden op
ontwikkeling, krachtige bouw entype.
c. deexterieurkeuring moet aangevuld worden meteenonderzoek naar de gebruikswaarde.
GROOT, T. DE.

Paardenofmotoren?-HetPaard 17 (1949)(9): 5.
Een waarschuwing tegen teverdoorgevoerde mechanisatie ophetlandbouwbedrijf. Gewezen wordt ophetnog grote aantal paarden, datin Amerika inde
landbouw wordt gebruikt.
GROOT, T. DE. Eenpaarinteressante curves.- Het Paard 17(1949)(19): 14-15.
Aan dehand vaneenpaar curves wordt hetverloop dertotale aantallen dekkingen gedurende delaatste 46jaar besproken. Deschommelingen worden verklaard en gewezen wordt op degrote invloed, diedebeide oorlogen opde kwantitatieve paardenfokkerij hebben gehad.

PLUIMVEETEELT *)
Docent: Ir P. UBBELS
UBBELS, P. Het onderzoek te Beekbergen. - Maandbl. Landbouwvoorl.dienst
6 (1949) (7): 309-314.
Over taak eninrichting vanhetRijksinstituut voor Pluimveeteelt endeaard
derwerkzaamheden, zoalsdezeo.a. uitenigerecenteresultaten naar voren komt.
UBBELS, P. en M. VAN ALBADA. Ervaringen bijhetfokkerij- en erfelijkheidsonderzoek ophet Rijksinstituut voor Pluimveeteelt teBeekbergen (met Eng. summary).- Brochure Rijksinst. voor Pluimveeteelt, Nov. 1948; 12blz.
Na dewederopbouw van de dierenstapel bestemd voor het fokkerij- en erfelijkheidsonderzoek ophetInstituut wasergelegenheid aan dehand van de verkregen
gegevens nogeenstedoen uitkomen, hoesterk het verband istussen de winterleg
en dejaarproductie van hoendersendatdewinterleg insterkemate,maar ookde
gemiddelde jaarproductie, afnemen naarmate de hennen later aandeleggaan.
*)'De onderstaande artikelen over Pluimveeteelt zün samengesteld ophet Rüksinstituut voor Pluimveeteelt
te Beekbergen.
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Van de drie onderzochte rassen (Witte Leghorn, Rhode Island Red en Noordhollandse Blauwe) was de stam R I R het meest uniform wat de tijd van het aan de
leg gaan betreft.
Een bespreking van de opzet van bepaalde kruisingsproeven vindt plaats. Doel
is na te gaan in hoeverre het mogelijk is een serie eigenschappen, die over drie
rassen verspreid voorkomen (nl.bij Noordhollandse Blauwen, Witte Wyandotten
en Welsumers) ineennieuwestam bijeen te brengen en erfelijk vast te leggen. Enkelevoorlopige resultaten na deeerste kruising. Bijzonderheden over het voorkomen van verlammingsziekte en daarmede verband houdende ziekteverschijnselen
onder de eerste kruisingsproducten mede in verband met het optreden dier verschijnselen bij de ouderdieren.
ALBADA, M. VAN. en P. UBBELS. Proefnemingen over de toevoeging van vitaminen aan hetmestvoer.- De Pluimveehandel1(1948) (12): 9-12.
Voorlopige mededeling over de uitkomsten van proefnemingen met Noordhollandse Blauwe hanen en Witte Leghorn hanen en hennen op het Rijksinstituut
voor Pluimveeteelt, waarbij voor bepaalde diergroepen de vitaminen Bv K en
(A + D3) werden toegevoegd aan mestvoeder, waarin al of niet anti-schildklierpraeparaat was opgenomen. De resultaten van genoemde toevoegingen waren
gunstig. De gemiddelde groei der dieren was beter en bij flinke, stevige hanen
trad minder slachtverlies op; bovendien was het aantal slechte groeiers geringer
en de kwaliteitssortering der slachtdieren gunstiger.
FRINGS, H. M. K. en P. UBBELS. Gloeilampen voorkunstmoederverwarming. PelsenPluim 3 (1948)(11).
Verslag van een tweetal proefnemingen met verschillende typen lampen in
electrische kunstmoeders. Beproefd werden kooldraadlampen (helder en zwart
gespoten), gewone metaaldraadlampen en zgn. industrielampen (helder en rood
gespoten). Schr's komen tot de conclusie dat gewone industrielampen kunnen
worden aanbevolen, evenals gewone kooldraadlampen. Roodgespoten lampen
kunnen niet zonder meerworden aangeraden.Zwarte kooldraadlampen voldeden
tijdens de eerste proef niet.
FRINGS, H. M. K. en P. UBBELS. Infrarood-droogstralers bij de opfok vankuikens (met Eng. summary). - Brochure Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, Maart
1949;8p.
Verslag van proefnemingen op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt waarbij
infrarood-droogstralers werden vergeleken met electrische kapkunstmoeders.
Bijzonderheden over de werking der droogstralers, het gebruik bij de kuikenopfok, aanwijzingen omtrent de wijzevantoepassing,voor- en nadelen.Zodra twee
droogstralers in aanmerking komen - hetgeen bij aantallen van 100tot 200 kuikens het geval is - kunnen de voordelen van dit systeem hoger worden aangeslagen dan de nadelen, indien althans de stroomprijs niet te hoog is.

LABORATORIUM VOOR PHYSIOLOGIE DER DIEREN
Beheerder: Prof. Dr E. BROUWER
BROUWER, E.

(1948) (7):83.

De rotolactor.- Ned. Weekbl.voor Zuivelbereiding en-handel 54
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Beschrijving van de R o t o l a c t o r van de WALKER-GoRDON-farm te Plainsboro bij NewYork. Opdezefarmwordenca.1500melkkoeien gehouden, diedriemaal per dagmet behulpvan derotolactor worden gemolken. Derotolactor iseen
draaiende schijf, waarop 50 koeien plaats vinden, die daar aan de lopende band
machinaal worden gemolken. Elke 12 secunden betreedt een koe de rotolactor,
terwijl een ander dier er uitgemolken weer af gaat. Aldus worden alle 1500koeien
met een minimum aan personeel in 6 uren gemolken, zodat de rotolactor tijdens
elk etmaal drie keer 6 uren in gebruik is en driemaal twee uren stil staat om te
worden schoongemaakt.
Ten slotte volgen nog bijzonderheden omtrent de organisatievorm en over de
voeding en verzorging van het vee op deze farm.
BROUWER, E. Kietnvrije dieren.-Nederl. Tijdschr.voor Geneesk. 92(1948)(14):
1026.
Beschrijving van de proefnemingen van J. A. REYNIERS te Notre Dame (Indiana) omtrent het kweken van dieren zonder toetreding van bacteriën of andere
microorganismen. Ondanks de ontzaglijke technische moeilijkheden, welke overwonnen moesten worden, is men er in geslaagd de volgende hogere dieren geheel
bacterievrij te kweken:rat, muis,cavia, konijn, hond, kat, kipen zelfstwee apen.
Ofschoon hetonderzoek tot ophedenvooralbestaan heeft inhetvindenvan goede
technische methoden, heeft men bij de kiemvrije dieren reeds allerlei „afwijkingen" kunnen vaststellen, o.a. een zeer slecht ontwikkeld lymphklierstelsel.
Deze proeven zijn zeerbelangrijk voor deontwikkeling der grondslagen van de
immuniteitsleer en van de voedingsleer. Daarom wordt te Notre Dame een grote
tank gebouwd, waarin 800kiemvrije ratten zichgeheel bacterievrij zullen kunnen
voortplanten, zodat steeds kiemvrije proefdieren beschikbaar zullen zijn.
BROUWER, E. Nutritionalconditionsandresearchinanimalnutritionduringthe
years 1939-'45in the Netherlands.- Proceedings oftheNutrition Society5 (1947):
350.
Een overzicht wordt gegeven van de achteruitgang van het aantal dieren der
Nederlandse veestapel tijdens de oorlogsjaren. Voorts wordt melding gemaakt
van Nederlandse voederproeven met allerlei „oorlogsvoedermiddelen", alsook
van diemet ureum en ammoniumlactaat bij melkvee.Ten slotte worden de proeven opgesomd, welketen onzent in de oorlogstijd werden genomen ter voorbereidingopdena-oorlogseperiode. Hieronder vallen experimenten omtrent kalveropfok, bijvoedering in de weide, consistentie der boter, ensilage, kunstmatig gedroogd gras e.a.
BROUWER, E. Kiemvrije Dieren.- Vakbladvoor Biologen 28(1948):148.
Zie boven afgedrukt referaat van gelijkluidend artikel in Nederl. T. Geneesk.
1948.
BROUWER, E. Het Alimentum. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de 31s/e
verjaardagvandeLandbouwhogeschool(1949).Wageningen, H. Veenman &Zonen,
1949; 17blz.
Antieke, Griekseschrijvers dachten, dat devoedendeeigenschappen derlevensmiddelen moeten worden toegeschreven aan één enkelvoudig voedend beginsel,
veelal genaamd het beginsel van HIPPOKRATES of ook wel het alimentum.
In de loop der eeuwen werd deze alimentumgedachte telkens weer op de voor-
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grond geschoven,zij het inverschillende vormen. VON HALLER dacht in het laatst
der achttiende eeuw, dat het beginsel een gelei zou zijn, de iatrochemici noemden
het vergistbaar slijm. In de eerste helft der negentiende eeuw meende men in het
eiwit het alimentum eindelijk te hebben gevonden. Dehooiwaarde van THAER en
de Skandinavische voedereenheid hebben aan dealimentumgedachte hun ontstaan
te danken.
Demoderne voedingsleer heeft dezeoude alimentumgedachte definitief ten val
gebracht en in plaats daarvan een systeem van circa veertig voedende beginselen
(aminozuren, vetten, koolhydraten, mineralen en vitaminen) opgesteld. Bij de
practische toepassing van dit stelsel neemt de verbrandingswaarde van het voedsel echter een zó grote plaats in, dat zij als het moderne alimentum kan worden
beschouwd.
BROUWER, E. Enige problemen betreffende deproductie van dierlijke voedingsmiddelen.- Voeding 10(1949):8.
Aan de hand van buitenlandse gegevens wordt nagegaan hoeveel procent van
deenergieinhetverteerdevoedselindedierlijke producten wordt teruggevonden.
Bij eengoedemelkkoe bedraagt dit percentage ongeveer30%,hetgeen aanmerkelijk hoger isdan bij demeeste andere vormen van dierlijke productie. Het percentage isechter ongunstiger bij dieren, welke weinig melk produceren, daarentegen
gunstiger bij koeien,welkevéélmelk geven. Het belangvan het fokken van melkrijk vee komt aldus duidelijk tot uiting.
Ongeveer de helft van de energie in het verteerde voedsel der koe wordt gebruikt voor onderhoud; men rekent deze helft als afkomstig te zijn van het ruwvoeder. De voederwaarde der ruwvoeders wordt door het zetmeelwaardesysteem
van KELLNER veel lager gewaardeerd dan door het Amerikaanse systeem der
digestiblenutrients.Schrijver beveelt daarom verder onderzoek naar dewaarde der
ruwvoeders voor onderhoud aan. Echter ook het onderzoek naar hun productiewaarde is van belang, aangezien van goed ruwvoeder zóveelwordt gegeten, dat
het niet alleen het onderhoudsvoer levert maar daarenboven een belangrijk deel
van het productievoeder, dat voor devorming der melk nodigis.Ook isdit onderzoek in het belang van een rationele graslandcultuur.
Voortsdientteworden onderzochtwelkefactoren denietonaanzienlijke schommelingen van debehoefte aan energie voor onderhoud beheersen.
BROUWER, E. Gerrit Jan Mulder en de Melkcontrôle. - Officieel Orgaan
F. N.Z. 41 (1949) (18): 148.
In ons land verrichtte GERRIT JAN MULDER in 1853 vermoedelijk de eerste
scheikundige analysen van melk van afzonderlijke koeien, zulks in opdracht van
Koning WILLEM 111. MULDER zagin,dat „indienerkoeienrassen zijn, dievan hetzelfde voerméér boter en kaasmaken, dan wordt door de invoering dier rassen de
nationale rijkdom vergroot". Ook wees MULDER er op, dat koeien van hetzelfde
ras verschillende hoeveelheden melk van geheel verschillende samenstelling kunnen geven; volgens zijn onderzoek schommelde de hoeveelheid van het botervet
sterker dan dieder andere melkbestanddelen.
MULDER'S onderzoek wasnogzeeronvolledig, maar moet toch alseen voorbode
van demelkcontrôleworden opgevat. Hetwasechter pasin 1893,dusveertig jaar
later, dat de zuivelconsulent MESDAG dit vraagstuk in Friesland met kracht aanvatte, zodat nog enige jaren later de eerste melkcontrolevereniging in ons land
werd opgericht.
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BROUWER, E. Influence of grassland products onthequality of dairy produce,
Fifth International Grassland Congress, 1949, No 33.
Er wordt eenoverzicht gegeven vandeinvloed vanvers gras, kunstmatiggedroogd gras, hooi ensilageopdequaliteit vandezuivelproducten. Inhet bijzonder wordt aandacht geschonken aande consistentie der boter, aan het vacceenzuurgehalte enaandevitamine -A-functie vanhetbotervet. Voorts worden de
reuk-ensmaakgebreken vanmelk, boter enkaas besproken, welkeontstaan door
het voederen metvers gras, Allium vineale en silage. Tenslotte wordt aandacht
geschonken aanhetgebrek oxydatiesmaak vandemelk enaanabnormaal sterke
gasvorming indekaas.Deliteratuurlijst omvat 30opgaven.
BROUWER, E. Hetstudiejaar 1948—1949. Rede, uitgesproken opdeigde SeptemberIÇ4Q bij deoverdracht vanhet Rectoraat derLandbouwhogeschool. Wageningen, H.Veenman &Zonen, 1949;16blz.
Verslag van de lotgevallen van de Landbouwhogeschool in het studiejaar
1948—1949.
WIERTZ, G. De betekenis van de zweetklieren voor de warmteresistentie van
runderen.- LandbouwkundigTijdschrift 61(1949): 39-45.
Voor warme, vochtige streken zoekt men bij runderen naar een productief
melkveeras met behoorlijke warmteresistentie. Het aantal zweetklieren per oppervlakte-eenheid derhuid, datmetdeze eigenschap inverband werd gebracht;
is nogzeer onvoldoende bekend. Een waarde voor dit aantal bij het Europese
rund is nogniet opte geven. Volgens de beschikbare, gebrekkige gegevens zou
dit aantal erfelijk en dominant zijn, terwijl er heterosis opzoutreden. Voor de
eigenschap warmteresistentie werd uitkruisingsproeven hetzelfde geconcludeerd.
Van dewarmteregulatie isbijhetrund echter nogweinig bekend, enzijiseente
complex mechanisme omuit bovengenoemde oppervlakkige parallel zonder verder onderzoek tot eencausaal verband te concluderen.

LABORATORIUM VOOR ZUIVELBEREIDING EN MELKKUNDE
Beheerder: Prof. Ir B. VANDER BURG
BURG, B. V. O. Lijst van boekwerken over Melkkunde en Zuivelbereiding verschenen van1Jan.1940tot1Jan. 1948. Ned. Melk- enZuiveltijdschrift2(1948):
113.

BURG, B. V. D.Eeneenvoudigekalomelelectrode. Chemisch Weekblad44(1948):
417.
Beschreven wordt hoemen zonder veel moeitezelfeen staafvormige calomelectrode, diegoed bruikbaar isbij potentiometrische titraties, kan maken.
BANNENBERG, H. J.enW. v. D. HOEK. DeFormoltitratie. Een praktijkmethode

voor debepaling van hetgehalte vankoemelk aan „totaal" eiwit enaancaséine.
Ned. Melk- enZuiveltijdschrift 3(1949):162.
Het gehaltevanmelk aaneiwit enaancaseïne kanmeteen zodanige matevan
nauwkeurigheid uithetformolgetal, bepaald volgens demethode vanPyne, wor-
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denberekend,dat defout redelijkerwijze niet meerdan4% kanbedragen.Voor
melkvankoeiendiepasgekalfd hebben,isdenauwkeurigheid geringer.
Dezuurheidsgraad van demelkispasvan invloed opdebepalingvan het formolgetal,alszijzohoogis,datdemelknietmeeropeennormalewijzekanworden
verwerkt.
POST, J. J. Statistisch onderzoeknaardesamenhangtussen het weer,degrasproductieendemelkaanvoer.'s-Gravenhage, 1949;119 blz. Metgrafieken, tabellenensamenvattingen inEngelsenDuits.
Uit deresultaten iste concluderen, dat scherpbegrensde perioden zijn aan te
geven,waarinhetweervanbeslissendebetekenisisvoordeopbrengst aangrasen
melk. Plaatselijke omstandigheden (vooralverschillen inbedrijfsvoering) hebben
daaropgroteinvloed.

LABORATORIUM VOOR ALGEMENE PLANTKUNDE
Beheerder: Prof. Dr E. REINDERS
E. REINDERS en R. PRAKKEN. Leerboekderalgemeeneplantkunde;deel Ivan
het gelijknamige leerboek onder redactie van Prof. DrV.J. KONINGSBERGER en
Prof.DrE. REINDERS, tweede druk. XVI + 597 blz. Amsterdam, 1949,Scheltema & Holkema.
Hoofdstuk I-III (REINDERS)gevenresp.dealgemenecelleer,deweefselleeren
het inwendigebouwplan dervaatplanten; ineenaanhangsel:descheidingslagen,
hetskeletvankruiden,alsmedeenkelebewegingsmechanismen. In 111 isietsmeer
dan gebruikelijke aandacht besteed aan degroeitop van demonocotylestengel.
Dehoofdstukken IVen V(REINDERS) zijn gewijd aan de afstammingsgedachte,
in dezezin, dat IVer demorphologische grondslagen van behandelt, uitgaande
vaneenreekshiertoegeschikteplantendelenenverschijnselen. Hieropbouwtdan
Vde afstammingshypothesen, waarbij de belangrijkste evolutiehypothesen zich
aansluiten;voortsgeeft Veenbeschouwingoverdeinvloedvandedescendentiegedachteopdemorphologie. In IVenVbeideisbijelkegelegenheid hetwezenen
degrondslagdersystematiek belicht;debelangrijkste gegevensuit depalaeontologievormen medeeen integrerend deelvan deleergang. IVdient tevensalseen
weinig brede, maar diepgaande inleiding in de grondbegrippen, werkwijzen en
hoofdresultaten dervergelijkende morphologiedervaatplanten, ten behoevevan
a.s. botanici- en landbouwkundigen-niet-morphologen. Overeenkomstig het beginsel, in deel II toegepast voor debouwvan decelwand, zijn voortstweemeer
uitgebreide hoofdstukken toegevoegd, nl. VI (PRAKKEN) over celkern en chromosomen:dekaryologie,enVII (REINDERS) dat eenstelselmatigoverzicht geeft
van de morphologie der vaatplanten, met de internationale termen. Hoofdstuk
VIII, de voortplanting, omvat de parthenogenesisen apogamie door PRAKKEN;
voorts de gewoonste feiten uit de sexuele voortplanting, de inrichtingen voor
kruisbestuiving en de verspreidingsmiddelen van vrucht en zaad (REINDERS).
Uitdeeerstedrukzijn minderdan40bladzijden overgenomen (van SCHOUTE) en
geen enkele ongewijzigd. Het aantal figuren steeg van 300tot 610; hierdoor en
door detoevoeging der afstammingshypothesen ca. groeide deomvangvan380
tot 597 bladzijden.
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REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA A. Key to lauraceous woods from Java. Meded.Landbouwhogesch. 49(1948):1-12.
Een voorstel voor eendeterminatietabel tervervanging vaneengedeeltevan
detabel voor debepaling dernamen van houtsoorten derLawineae naar mikroskopische kenmerken in JANSSONIUS: A n a t o m i s c h e B e s t i m m u n g s t a b e l l e
für die j a v a n i s c h e n Hölzer (Brill, Leiden, 1940), aangezien deze tabelop
enige plaatsen onvolledig isofniet aanhetdoel beantwoordt.
REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA A. en G. STAHEL. Wood anatomy and
systematic position ofRopourea.- Meded.Landbouwhogesch. 49(1948): 17-24.
Met behulp vandebouw vanhet hout konworden vastgesteld datRopourea
guianensisbehoort totdefamilie derEbenaceae. Van dezeplant wasalleen bekend
een onvoldoende afbeelding van AUBLET uit 1775.Door gebruik temaken vande
plantenkennis vande Indiaan Johan BAPTIST in Suriname konde plant opgespoord worden inhet binnenland. BAPTISTkon echterslechtshoutigestengelsmet
alleen wat bladeren envruchten medebrengen. Ookdelaatstewezenop Ebenaceae.
REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA A. Cambiumwerkzaamheid en groeistof. Vakbl.v.Biologen 29(1949):9-17;4afb.
Samenvattend overzicht in hoofdzaak vaneigen proeven over deinvloedvan
groeistof op devorming vanhout door hetcambium bijafgesneden takken van
bomen. De natuurlijke groeistof, welke gevormd wordt als debladknoppen uitlopen, is,naast voedingsstoffen, eennoodzakelijke voorwaarde voor houtvorming,
doch kan vervangen worden door de kunstmatige groeistof heteroauxine. De
groeistof werkt echter pas,indien detak niet indedieperust is.Debestewerking,
d.w.z. vormingvan voorjaarshout over degehelelengte van detak, verkrijgt men
slechtswanneer detak indelaatste(3e)phasevandewijkende traagheidstoestand
isgekomen;indebeideeerstephasen wordterookwelhout gevormd, doch danöf
slechts voorjaarshout totopgeringe diepte indetakofslechts overgangshout of
laat hout. Menbehoeft niettewachten totdetakuitzichzelf ineenvan dezestadia gekomen is,maar kan doortoepassingvan eenvervroegingsmiddel, aethyleenchloorhydrine, detakzover uitderust halen, datdeze bij hieropvolgende toediening vangroeistof hout gaat vormen.
REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA A. Enkele grepen uit flora en vegetatietypen van Suriname. Voordracht indeSuriname-reeks, Landbouwhogeschool,
April 1949. (Zie verslag in Wagenings Hogeschoolbl. 6(1949) (4):39-40 enibid. 6
(5): 54: aanvullende correcties door despr.).
Voordracht metlantaarnplaatjes vanenige belangrijke cultuurgewassen, laanbomenenwildeflora. Besprekingvan debegroeiingvan zwampen,rivieroeversen
savanne. Kort historisch overzicht vanhetfloristisch enhoutanatomisch onderzoek inSuriname.

REINDERS-GOUWENTAK, CORNELIA A., en F. BING. Action de l'acide alpha-

naphthylacétique contrelachutedesfleursetdesfruitsdelatomateetsoninfluence surlacouche séparatrice des pédicelles.- Proceed. Kon. Akad. v. Wetensch. 51
(1948): 1183-1194;7photogr.
Een tweemalige bespuiting vandevruchtstelen meteenoplossing van25 mg
hormoon perliter voorkwam devruchtval, dieindecontrolesongeveer 50%bedroeg. Voorts vertoonden debespoten vruchtstelen geelachtige knobbels aande
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breuklaag; dezewerden dikker dan denormale knobbels van de controles,ten gevolge van talrijke celdelingen in schors, merg en cambiale zone. Verder waren er
weinigonverhoute plekken inhethout van debehandelde stelen enontbrak nogal
eensdehoutplaat in het mergwelkeregel isbij decontroles.

LABORATORIUM VOOR PLANTENSYSTEMATIEK EN-GEOGRAFIE
Beheerder: Prof. Dr H. J. VENEMA
BEUMÉE, J. G. B.Hoehetgroeide.Wageningen, 1947; 17 blz.- Openbareles.

VENEMA, H. J. Het arbeidsveld en de doelstelling van de systematiek der cultuurgewassen.Wageningen, 1947; 20blz. - Inaugurele rede.
VENEMA, H. J. (Hoofdredacteur). Naamlijst van siergewassen. Waarin opgenomen bloemisterijgewassen, kruidachtige gewassen voor de tuin en het in de
bloemsierkunde gebruikte plantenmateriaal. 's-Gravenhage, Tuinbouwvoorlichtingsdienst, 1948;90blz.
Een leidraad bij het gebruik van de namen van die gewassen, waarmede de
bloemist in zijn bedrijf te maken heeft. Er isvoorts ietsgezegd omtrent de kleur,
de aard en het gebruik van het gewas; het zwaartepunt ligt echter bij de naamgeving. Deze geschiedde door een Commissie, waarin kwekers van verschillende
richtingen en botanici vertegenwoordigd waren. De uiteindelijke redactie verzorgde de Commissie voor de wetenschappelijke benaming der cultuurgewassen.
VENEMA, H.J. (Hoofdredacteur). Naamlijst van bosbouwgewassen. Uitgave
Nederl. Bosbouwvereniging, 1948.
Deze naamlijst, samengesteld door de Werkgroep voor de benaming van de
houtige gewassen ten dienste van de Ned. bosbouw uit de Commissie voor de
wetenschappelijke benaming der cultuurgewassen, dient ter vervanging van het
in 1932door de Ned. Bosbouw Vereniging uitgegeven rapport over de namen der
voornaamste Ned. bosbouwgewassen, welke verouderd was. De naamlijst bevat
de thans geldende wetenschappelijke namen, de bekende synoniemen, de Nederlandse namen, de geografische verspreiding, benevens een lijst met de verklaring
der auteursnamen en een gedetailleerde inhoudsopgave.

VENEMA, H. J. Het Itbon.- DeBoomkwekerij3(1948):169.
Bespreking van de organisatie en de onderzoekingen van het Instituut voor
toegepast biologisch onderzoek in de natuur te Oosterbeek.
VENEMA, H. J. NieuwsuitAmerika 1-2. - DeBoomkwekerij2(1947): 189-190,
197-198.
Een overzicht van de belangrijkste dendrologische literatuur, welke tijdens de
oorlogsjaren in Amerika verschenen is.
VENEMA, H. J.

Wageningse sierteeltdagen. - De Boomkwekerij3 (1948): 207.

VENEMA, H. J. Deboekhouding derplanten van het arboretum der Landbouwhogeschool. - De Tuinbouw 3 (1948): 157-159.
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VENEMA, H. J. Koninklijke belangstelling voor de Landbouwhogeschool. De Boomkwekerij3(1948): 193 (Jubileumnummer).
VENEMA, H. J.

Metasequoia,eenlevendfossiel.-De Boomkwekerij4(1949): 197.
In 1945ontdekte WANG in het N.O.van Szechuan eenonbekendesoort van het
reeds lang als fossiel bekende geslacht Metasequoia. Een expeditie, uitgezonden
door de Universiteit van Nanking, vond meer dan 100grote bomen. Van het verzamelde zaad kreeg ook het Arboretum te Wageningen een kleine hoeveelheid,
waaruit enkele jonge planten werden verkregen.
DOORENBOS, J. De verspreiding van het geslacht Acer in Europa. - Jaarboek
v. d. Nederl. Dendrol. Ver. 1947, 1948:p. 41^18.
Behalve aan de geografische verspreiding van deverschillende in Europa voorkomende soorten wordt ook aandacht geschonken aan de natuurlijke standplaatsen, voor zoverons dezegegevens uit deliteratuur bekend zijn.

DOORENBOS, J. De geschiedenis van desystematiek derwilderozen.-Jaarboek
v. d. Nederl. Dendrol.Ver. 1947, 1948:p. 25-40.
Een overzicht van de belangrijkste systematische indelingen van het geslacht
Rosa, door verschillende systematici opgesteld. Vooral wordt aandacht geschonken aan de onderzoekingen van BOULANGER, ERLANSONen VAN HURST, dienaast
morphologische kenmerken ookcytologische en plantengeografische gegevens aan
zijn systeem ten grondslag leggen.
WESTHOFF, V. Twente's landschap en zijn toekomst. Rede, uitgesproken Sept.
1947, bij de uitreiking van de Bergsma medaille aan G. J. VAN HEEK. Uitgave
A.N.W.B.;p. 17-28,5 foto's.
Beschrijving van het huidige landschap van Oost-Twente; analyse van de wordingsgeschiedenis alswisselwerking tussen natuur en cultuur: geomorphologische
basis,erosiedalen, daarop berustendeverschillen invegetatieenuit dit allesvoortvloeiende verschillen in occupatie; structuurveranderingen sinds 1850. Gevaar,
dat het karakter van het landschap door radicale cultuurtechnische ingrepen verloren zal gaan. Dit behoeft niet: bij voldoende samenwerking tussen alle deskundigen moet het mogelijk zijn aan moderne cultuurtechnischeeisen te voldoen zonder het karakter van het'landschap verloren te laten gaan. Dit wordt nader uitgewerkt. Een eventueel landschapsplan zal dynamisch moeten zijn en er rekening
mee moeten houden, dat conserveren van natuur onmogelijk is; ook eventueel
uit te sparen natuurreservaten kunnen aan de productie dienstbaar blijven en
vereisen afzonderlijke beheersplannen.
WESTHOFF, V. Begrippen der vegetatiekunde. - Gestencild referaat voor de
biologische sectie van het Internationaal Signifisch Genootschap. Januari 1948;
6 blz.
Na een korte historische inleiding bespreekt sehr, doel en empirisch uitgangspunt dervegetatiekunde. Hij toont aan, dat ten onrechteveelal het begrip „plantengezelschap" als empirisch uitgangspunt wordt genomen. Hij bespreekt dit begrip critisch en toont aan, dat structuur en dynamisch evenwicht in de vegetatie
er essentieel voor zijn. Voorts behandelt hij de controverse tussen „abstracte" en
„concrete" eenheden; alleen de eerste bieden wetenschappelijk perspectief, het
werken met concrete eenheden berust opeen denkfout. Debegrippen „populatie"
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en „phytocoenose" worden in dit verband scherp gedefinieerd. Vervolgens gaat
sehr, na, in hoeverre phytocoenosen een eigen individualiteit bezitten, en bespreekt drie in ongeveer gelijke betekenis gebruikte termen „vegetatiekunde",
„phytocoenologie"en„plantensociologie".Hijbesluitmeteenpogingtot hetgevenvaneentaaigradatieophetgebieddervegetatiekunde enweldoorhetgeven
van56definities,gerubriceerd in„algemenebegrippen", „analytischebegrippen"
(a.quantitatief, b.structureel), „synthetische begrippen", „indelingsbegrippen"
eneen reeks begrippen, dietakken van wetenschap (subsciences) der vegetatiekundeaangeven.
WESTHOFF,V. Deinvloedvandedrogezomervan 1947opdevegetatie der rivierduintjes.- DeLevendeNatuur51(1948)(8):126-127.
Dekalkhoudendezavelgrond van rivierduinen, kronkelbergen ensommigeterrassenisbegroeidmeteenbotanischzeermerkwaardige,landbouwkundigschrale,
bloemrijke weide,rijk aan continentale plantensoorten, diein Ned.een zgn. fluviatieleverspreiding hebben: deassociatie isbeschreven als Medicagineto-Avenetum enbehoort tot het Bromion erecti, verbond derdrogeheuvelweidevegetaties.
Naarmateklei-envochtgehaltevandebodemtoenemenwordtditgezelschapvervangendoorhet Arrhenatheretum (hooiland); op dekalkarme,nietmeerdoorde
rivier bereikte duintoppen door het Corynephorion, vegetatie van binnenlands
stuifduin. Dedrogezomervan 1947nuheeft beidelaatstgenoemdegezelschappen
onaangetast gelaten, doch in hetMedicagineto-Avenetum dezodesterk verbrand,
zodat veelopen plekken met eenjarige soorten zijn ontstaan. Het gezelschapbevat veel mesophyten; het behoud van het Corynephorion op de eveneens uitgedroogdetoppenishieraantoeteschrijven, datditbijna geheeluitXerophytenbestaat. De gangbare opvatting, dat het Bromion kenmerkend is voor warm en
droog microklimaat, gaat dus voor het aan het atlantische klimaat aangepaste
Medicagineto-Avenetum slechts relatief op; deze associatie heeft een klein tolerantiegebied engedraagt zich labiel,alsvertegenwoordiger van een verbond dat
elders zijn optimum heeft.
WESTHOFF,V. Lijstvandewaargenomenbladmossenenlevermossen.-NederL
Kruidk.Archief 54(1947):135-137.
Overzichtvande95soortenMuscienHepaticae, van 12tot 15 Juni 1943waargenomen in deomgevingvan Plasmolen bij Mook.Achter iederesoort isaangegeven demate van voorkomen in het gebied (aa, a,z,zz),hetterrein, waar zij is
gevonden, endeplantengezelschappen, waarin desoort daar werdgeobserveerd.
WESTHOFF, V. (Redacteur). Landschap,floraen vegetatie van Botshol nabij
Abcoude.UitgavederStichtingCommissievoordeVechtenhetOostelijkenWestelijk plassengebied. Baambrugge, 1949; 102blz.,7plantensociologischetabellen,
1 successieschema,2krtnen 10foto's.
Botshol:eenbrakwatermoeras van300ha,incl.plassen,ruigten enrietlanden.
I. De geschiedenis van Botshol: archivalisch en historisch overzicht sinds 1624
faut. J. TROUW, p.9-13).
II. Deflora van Botshol.A: Hogereplanten (Phanerogamen en Pteridophyten).
Auteur V. WESTHOFF, medenamens Prof.DrJ. HEIMANS, p.14-35. Literatuurbespreking; verantwoording van degegevens;lijst van 283soorten, met dekleinere taxa, wetenschappelijke en Nederlandse namen, voorkomen in deverschillendekwartierhokken van het I.V.O.N.:aangegeven zijn hierin voortsdestenas-
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sociatieve, de zeldzame, de physiognomisch opvallende en de ruderale soorten.
Een 20-tal (vnl. zeldzame) soorten wordt nader behandeld. Vervolgens worden
het chloorgehalte van het water in de verschillende delen van het gebied en deszelfs schommelingen binnen het jaar en veranderingen in een reeksvan jaren besproken (met tabellen) en wordt een en ander vergeleken met aangrenzende gebieden. Cl-% in 1942en '43:tussen 570en 1325mg,gem.900mg,d.i.opde grens
van oligo- en mesohalien, maar sterk schommelend. Met het oog op deze factor
worden resp.de halophiele, zouttolerante en zoutmijdende soortengroepen vergeleken met deze groepen in N. Holland ten N. van het IJ (zouter), het Naardermeer (zoeter) en het Z.O. Vechtplassengebied (nog zoeter) en wordt aangetoond,
dat defloristisch intermediaire positie van Botshol nauwkeurig het intermediaire
Cl-gehalte weerspiegelt. Gegevens over de zout-amplitudo van zekere soorten
worden hieruit afgeleid.
B: Overzicht van de 62 waargenomen soorten blad- en levermossen (auteur
E. AGSTERIBBE, mede namens W. MEYER en V. WESTHOFF, p.35-37).
C: Overzicht van de 22 waargenomen algen, voor zover niet tot het plankton
behorend (auteur V. WESTHOFF, mede namens W. DERKSEN, p.37-39).
D: Fungi, 35soorten (auteur E. AGSTERIBBE, p.39-41).
III. De plantengezelschappen van Botshol (auteur V. WESTHOFF, p.43-102).
1. Inleiding, beschrijving dervegetatiebeelden, stellen van problemen. 2. Milieu:
grootte, verdelingin terreintypen, bemaling, geologische ondergrond, bodem, samenstelling van het water (NaCl, carbonaat, zuurstof, H2S), stroming, kwel, pH
in water en moeras; klimaat; invloed van de mens: vervenen, ophogen, maaien,
kappen, branden, afgraven van rietland, bemesten. 3. Methodiek: aangetoond
wordt, dat men in een gebied als dit met vrucht een combinatie kan toepassen
van de Scandinavische en de Frans-Zwitserse plantensociologische methodiek,
hetgeen in Nederland nog niet eerder geschieddeendaarom hiernaderwordttoegelicht. In 4 tot 8 worden dan achtereenvolgens behandeld devegetatiesvan het
open water (Potamion: C/zaragezelschappen,vegetatievan Naias marinaenNitellopsis obtusa;Hydrochareto-Stratiotetum), van de oevers (Phragmitetalia:sociatie
van Cladium Mariscus, wiens autoecologie nader behandeld wordt; Scirpetum
maritimi; Caricetumgracilis-vesicariae(nova ass.);Helosciadietumnodiflori,waarvan hier voor het eerst een Nederlandse opname wordt gepubliceerd. Tenslotte
het Ranunculeto-Bidentetum cernui, van rietland enruigte (uitvoerige behandeling
van systematiek, synoecologie en successie der Phragmites-Sphagnum-consociatie
en verwanten; gezelschap van Sonchus paluster; Valerianeto-Filipenduletum;
blauwgrasland of Cirsieto-Molinetum) en van struwelen en bosjes (Alniori).Steeds
wordt ook het milieu (i.h.bijz. de pH) nader beschreven en wordt vergeleken met
beschrijvingen van dezelfde of verwante plantengezelschappen elders in Nederland en Europa. Besloten wordt met een prognose van de vegetatie-ontwikkeling
onder verschillende voorwaarden en daarop gefundeerde beschouwingen over de
wenselijkheid van bescherming en over dewijze van beheer.
WESTHOFF, V. (samen met L.A. PLUYGERS). Bodemerosie, een wereldprobleem.- De Toeristenkampioen 12(1949) (1):4-6. Met 5 foto's.
Besprekingvan het verschijnsel bodemerosie, debeschuttende werking van het
plantendek, de destructieve werking van de mens, vervolgens van de rampspoedigegangvan zaken indeV.S.A.envan het werk derSoil Erosion Service.Vergelijking met Zuid-Afrika en Azië. Daarna komt de bodemerosie in Nederland ter
sprake in zijn „droge" en „natte" vormen; gewezen wordt op de gevaren van al
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te rationele cultuurtechniek (verwijdering van beschermende houtwallen en
singels,structuurverval vandegronde.d.).
WESTHOFF, V. Schaakspel metdeNatuur.- NatuurenLandschap 3(1949)(2):
54-62.
Hetartikeliseenantwoordopdevraag,inhoeverredemensindenatuurmag
ingrijpen tenbehoevevanhetbehoudvandienatuur zelf;inhoeverrenatuurbeschermingdusinhoudt,datmendenatuur aanhaarlotoverlaat. Hetismedeeen
antwoord op beschouwingen van Prof.DrA.PANNEKOEK en de hortulanus E.
LAARMAN, indittijdschrift gehouden, waarin werd voorgesteld, denatuurreservaten te „verrijken" metvanelders aangevoerde wilde Ned. plantensoorten. Er
wordt een begripsbepaling gegevenvan„flora" en„vegetatie"eneenhierop gegronde indeling van het landschap (met definities) in „natuurlijk landschap",
„schijnbaar natuurlijk landschap", „half-natuurlijk landschap"en„cultuurlandschap". Behandeld wordt, hoedeopvattingen derwetenschappelijke natuurbescherming zich sinds 1940gewijzigd hebben, metname hoementhans terwille
van het behoud deinvloed vandemens continueert waar deze altijd reedseen
factor was (heiden,blauwgraslanden,enz.), hoemendusinzulke gevallen eventueel ingrijpt enniet meergelatentoeziet.Ditkomtechter alleen neeropmilieubeïnvloeding; het aanbrengen vanplantensoorten inreservaten is verwerpelijk,
hetgeen uitvoerigwordttoegelicht. Hoogstenskanmendeeigenverspreidingder
wildeplantenbevorderendoorhetaanleggenvaneennetvantuinen metinlandse
planten. Ditwordt bepleit onder eennader ontwikkeld voorbehoud.
WESTHOFF, V. Bekenenbeekdalen inTwente.- „Inhet voetspoorvan Thijsse",
Wageningen, H. Veenman& Zonen, 1949;p. 36-64.
Naeenoverzicht vandegeologischeengeomorphologische bestaansvoorwaardendertalrijke enqua type zeeruiteenlopendeTwentsebeken wordende uitgebreide kanalisatiewerken behandeld (vnl. Reggegebied)enwordt erop gewezen,
hoeweinig beken (vnl. omgeving Ootmarsum) nogslechtsaandeze vernietiging
zijn ontkomen. Gegeven wordt daneengeomorphologisch-cultuurhistorische indeling in vier typen (rietebeken, houtwalbeken, heidebeken en moerasbeken);
landschap, flora, vegetatie (plantengezelschappen) enfauna dezertypen worden
besproken, waarbij in het licht wordt gesteld, hoegroot debetekenis vandeze
bekenvoordenatuurwetenschapisenhoenoodzakelijk hetdaaromis,datzij ten
delevoorkanalisatiegespaard blijven. Enkelezeermerkwaardige vegetatietypen
worden uitvoeriger behandeld: hetCardamineto-Montion vansommige bronnen;
het in Nederland unieke „stroomhoogveen" vandeMosbeek meteensuccessiecyclus van drie plantengezelschappen, waarin het mosDrepanocladus revolvens,
nieuwvoor Nederland;hetmozaïekvanzeggenvegetaties enhooimoerassenvan
Ageler BroekenOttershagen.
WESTHOFF, V. Debetekenis vandephaenologie voor het plantensociologisch
onderzoek.- Nederl. Kruidk. Archief 56(1949):24-31.
Phaenologische analyse van plantengezelschappen leidt niet alleen tot een
nauwkeurigerkennisvandetijd -ruimte-structuur dervegetatie,dochgeeftook
talvanindicatiesvoordecorrelatietussenplantendekenmilieuenbovendieneen
veelzijdiger endieperbegripvandelevensuitingenderindividueleplant. Isvande
periodiciteit dergezelschappen reedseenenander bekend, zeerweinigweetmen
nogvanhetseizoenrhythmederafzonderlijke soorten.Alswerkprogrammawordt
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ontvouwd het noteren van de tijdstippen van een aantal levensuitingen (ontkiemen der zaden, vooral bij therophyten ;zwellen en barsten van knoppen en ontvouwen der bladeren, in het bijzonder bij waterplanten; tijd van anthocyaanvorming, enz.), gedocumenteerd door vegetatieopnamen der omgeving, daar deze de
beste milieubeschrijving bieden. Uitvoerig wordt als tweede vorm van sociologisch-phaenologisch onderzoek besproken het nagaan van het uiteenlopend gedrag van afzonderlijke soorten in verschillende plantengezelschappen. In dit verband wordt een controverse tussen phaenologische waarnemingen van HOLKEMA
(1870) en VAN DIEREN (1934) in de duinen van Terschelling opgehelderd als een
gevolg van ontwatering der duinen in de periode 1900-1930. Besproken worden
voorts desbetreffende waarnemingen op de grenszone van duin en zilt gebied,in
trilveen en al of niet bemest blauwgrasland, in bos of heg naast weide of heide;
het gedrag van twee mierensoorten wordt behandeld als voorbeeld, hoe ook bij
dieren despreiding van phaenologisch gedrag in verschillende associaties genotypisch bepaald is.

LABORATORIUM VOOR PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Beheerder: Prof. Dr E. C. WASSINK
WASSINK, E.C. Licht als factor in plantenphysiologisch onderzoek.- Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1948; 17blz.
Aan de basis van devoedselproductie staat devoeding der planten. In een historische inleidingwordt eropgewezen hoegeleidelijk het inzicht groeide dat naast
stoffen uit de aarde, ook lucht en licht wezenlijke voedingsfactoren voor planten
bevatten. Eerst LIEBIG en SACHSkonden definitief demeningingangdoen vinden,
dat niet humus,maar lucht-koolzuurdevoornaamste koolstofbron der planten is.
Opmerkelijk is, dat onze hedendaagse kennis van de plantenvoeding weer enige
ruimte laat voor opnamevan organische stoffen uit debodem.
Het rendement der zonne-energie bij de koolstofvoeding der planten wordt aan
een beschouwing onderworpen.
Mogelijkheden van samenwerking van het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek met meer op practijkvragen gerichteonderzoekers worden onder
het oog gezien.
WASSINK, E. C. Photosynthese. - Werken v. h. Genootschap t. b. v. Natuur-,
genees- enheelkunde 18(1948):249-252.
Verslagvan een lezing,waarbij devolgende punten speciaalwerden besproken:
1. De betekenis van de onderzoekingen van VOGLER es. betreffende de energetische koppeling van koolzuur-assimilatie en zwaveloxydatie door een phosphaatcyclus bij zwavelbacteriën, voor destudie der photosynthèse.
2. De stofwisseling der purperbacteriën als brug tussen chemosynthese en de
klassieke photosynthèse der groene planten.
3. De beschouwingen over het mechanisme van het photosyntheseproces, op
grond van gecombineerd onderzoek van gaswisseling en fluorescentie van het
actieve pigmentcomplex, gaswisseling en redox potentiaal, vergelijkende
biochemie en studie met „tracers".
4. De bouw van het photosynthetisch apparaat in verschillende groepen van
plantaardige organismen.
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WASSINK, E.C. De lichtfactor in de photosynthèse en zijn relatie tot andere
milieufactoren.-Med. Dir. v.d. Tuinbouw11 (1948):503-513.
Vóór INGEN-HOUSZnamW. VANBARNEVELD deinvloedvan licht opdezuurstofproductie der groene planten waar.
Hetenergierendement derphotosynthèsewordt inbeschouwinggenomen.C02
kan als limiterende factor in proeven optreden. Alleen onder licht-limitering is
het rendement der lichtenergie maximaal. Bijvoldoende C02werd bij aardbeien
lichtverzadiging gevonden (in natriumlicht) bij ca. 7 x 10* ergs/cm2sec.bij 17°
enca. 14 x 104ergs/cm2sec.bij25°.
Inkortdurendeproevenkunnenalgen20-30%vandelichtenergieinchemische
energieomzetten.Metbladschijfjes isdit ookzo.Echtergeven landbouwoogsten
slechts 0.5-2% rendement van de assimileerbare straling. Enige factoren, die
rendementsdaling kunnenveroorzaken,wordenaangeroerd.
Enige verdere experimentele gegevens worden besproken.
WASSINK, E.C. and M. A. BOUMAN. Canphototropism be initiated by aonequantum-per-cell-process? - Enzymologia 12(1947): 193-197.
Door A.H. BLAAUW in 1909 verkregen gegevens over de procentuele phototropische kromming van sporangiëndragers van Phycomyces in afhankelijkheid
vandetoegediendehoeveelheid energielaten,insamenhangmetrecente,speciaal
door VAN DER VELDEN over deooggevoeligheid verkregen resultaten, deconclusietoe,dat dewerkzameabsorptie van 1 lichtquant ineensporangiëndrager kan
leiden tot een phototropische kromming.
WASSINK, E.C. ObservationsontheluminescenceinFungi,I,includingacritical
reviewofthespeciesmentionedasluminescentinliterature.- Recueil, d.trav. bot.
need. 41(1948):150-212.
Uit lichtend hout isin Nederland in demeeste gevallen Armillaria mellea als
lichtendeschimmelteisoleren.Oplichtendbladwerdeneenmaalvruchtlichamen
gevondenvaneenkleineMycena-soort,naverwant metM. capillarisofsmithiana.
Isolatiegelukte niet. Latere isolaties van M. capillaris gaven niet-lichtendemycelia, zodat M. capillaris vermoedelijk niet deoorzaak isvan delichtende bladvlekken, maar eenverwante,minder vaak fructificerende soort.
De literatuur over lichtende schimmels is critisch bestudeerd, waardoor een
nieuwe,critischelijst van lichtendesoorten konwordenopgesteld.
Culturenvantalrijke in-enuitheemselichtendesoortenwerdenaangelegdmet
het oog op physiologisch werk. Tot nu toe werd de helderste luminescentiegevonden in Armillaria mellea, MycenapolygrammaenOmphaliaflavida. Gekweekt
werd op kersen- en broodagar, op de laatste was de lichtemissie meestal het
sterkst.
HARTSEMA,A.M. DeperiodiekeontwikkelingvanAlliumCepa.- Meded.Landbouwhogeschool48(1947): 265-300.
Bijhetuienras„Zittauer Riesen"werddevormingvanzg.plantuitjes uitzaad
nagegaan(April-eindJuli, Iejaar)entevensdeverdereontwikkelingvanplantuitjestotbloeiendeplantenofconsumptie-uien (April-eindAug.,2ejaar).
Gedurende het eerste groeiseizoen verschijnen 6à 7 loofblaadjes, waarvan de
baseslaterten delebeschermendevliezen,ten delevlezigerokjes worden; bovendienwordennog2vlezigerokkengevormdenenigekleineafsplitsingen, dieinhet
tweedejaaruitgroeientotschede-en loofbladeren.
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Somsbevat een plantuitje niet 1,doch 2 à3groeipunten; ontstaan van deze
zij-groeipunten tijdens de Iegroeiperiodekonwordenaangetoond;optreden hiervan isdaarom onafhankelijk van detemperatuur tijdens debewaarperiode.
Debloemaanlegwerd onderzocht; deze begint reedstijdens de bewaarperiode
(December) en isafhankelijk van detemperatuur, optimum bij 13°C. In 24 figurenwordt debloemaanlegweergegeven.
Debolvormingbegintongeveer 1 Julienbleekookhierafhankelijk vandedaglengte,diemeerdan 15 uurmoetzijn; hetonderzoekvan MAGRUDERen ALLARD
(1937)werd bevestigd.
Deinvloed van verschillende temperaturen gedurende debewaartijd op bladen bloemvorming werd nagegaan.
KRIJTHE, N. Overdeinvloedvantemperatuurenlichttijdensdebewaring van
pootaardappelen opdeoogst van eerstelingen (met Engelse summary).- Verslag
landbouwk. Onderz. no.54,5, 's-Gravenhage 1948,40blz.
Deproevenwerdengenomenindejaren 1940-1943.Degebruiktetemperaturen
waren:2°,5°,9°,13°,17°,23°,en28°C;bijde kunstmatige belichting gedurende
8, 14of 24 uur per etmaal werden gewone electrische lampen gebruikt tot een
sterktevan 200 Luxopde pootaardappelen.
Uit deproeven blijkt duidelijk, dat zoweldebouwvan deaardappelplant, als
deoogstvan dezezeerverschillend isnaelkeverandering indebewaringvande
pootaardappel- zoweldetemperatuur alshetlichtspelenhierineenrol.
Bijdebewaartemperaturen 2°,5°en9°C isdegroeiremmingvan devegetatiepunten door licht zodanig, dat na het planten de groei van de aardappelplant
steedsachter blijft bij dievan in donker bewaarde pootaardappelen - dezelaat
stengeveneenvroegereoogst.
Bij bewaring in hogeretemperaturen (13°C en hoger) werkt degroeiremming
'doorlichtgunstig:depootaardappel metgeremdespruitgroeiverliest minder tijdens de bewaarperiode en geeft later een betere plant met grotere oogst dan de
pootaardappel, welkeongeremdespruitgroei gehad heeft in donker.
WASSINK, E.C. Photobiologische processen. - Natuurkundige Voordrachten,
Nieuwe Reeks,No.26,p.85-124.'s-Gravenhage, 1949.
Overzicht van deinhoud van 6voordrachten, gegeven opverzoek van hetgenootschap „Diligentia", 's-Gravenhage.
1. Inleiding, algemene eigenschappen van photobiologische processen, energierelaties.
2 Photosynthese. Historische inleiding, rendement der lichtenergie, kinetische
beschouwingen, mechanisme en vergelijkende physiologie der photosynthèse,
pigmentapparaat, chloroplastenpreparaten.
3. Lichtabsorptie enphotobiologischereactie.Analysevan photobiologischeprocessen metbehulpvan z.g.werkingsspectra, voorbeelden hiervan uit plantenendierphysiologie. Phototactische engezichtszin-verschijnselen.
4. Bioluminescentie. Enkele opmerkingen over GuRWiTSCH-straling - Emissie
van zichtbaar licht.- Analyse van het bioluminescentieproces. Gegevensbetreffende dierlijke objecten, lichtbacteriënenlichtendeschimmels.
WASSINK, E.C. Photosynthesis.- Annual Rev. ofBiochemistry 17 (1948): 559-
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Overzichtsartikel, bewerkt op verzoek van de redactie van Annual Rev. of
Biochem.Vnl.literatuur uitgekomen sedert1945.
Inleidende opmerkingen - Quantumrendement en hiermee verband houdende
vraagstukken - fluorescentie en de rol van de chloroplastenkleurstoffen bij de
photosynthèse- zuurstofontwikkeling doorgeïsoleerdechloroplastene.d.- redoxpotentialen - pigment-eiwitcomplexenheterotrophie in photosynthetisch werkzameorganismen- energie-relatiesbij dephotosynthèse- photosynthèsevanhogereplanten- diverseonderzoekingen- modelproeven.
WASSINK, E.C. Someremarks onchromophyllins andonthepaths ofenergytransfer inphotosynthesis.- Enzymologia 12(1948):362-372.
Eengedetailleerde discussieisgegevenbetreffende structuur enfunctie vande
pigment-proteinecomplexen in photosynthetiserende cellen. De algemene term
„chromophylline" wordt voorgesteld voor deze complexen; de speciale term
„chlorophylline" voor het chromophylline der groene plantencellen, dat chlorophyl aen ben de„gewone" gelecarotenoïden bevat. Enige argumenten worden
gegeven om deze termen te verkiezen boven de vroegere „phyllochlorine" en
„chloroplastine".
Een analyse van de beschikbare gegevens over de structuur van het photosynthetisch apparaat inverschillende groepen van organismen enover demogelijkheden van energie-overdracht en de hierover reeds bekende feiten leidde tot
de conclusie, dat een diepgaande studie van de fluorescentiespectra van photosynthetiserende cellen in afhankelijkheid van degolflengte van het ingestraalde
licht essentiëlebijdragen kanleverenomeeninzichtteverkrijgen betreffende het
energietransport inhetphotosynthetisch apparaat enaangaandedewijzewaarop
andere kleurstoffen dan de chlorophyllen (bijv. carotenoïden, phycobilinen) aan
de photosynthèse deelnemen.
WASSINK, E.C. Photosynthesis ofpurplesulphur bacteria in connection with
observations on the redoxpotential of the suspension.- 4th Intern. Congress for
Microbiology, Copenhagen 1947, ReportofProceedings, Copenhagen, 1949, p.455456.
Samenvatting van een voordracht over werk gedaan in samenwerking met
F.J. KUIPER, in de Utrechts-Delftse Biophysische werkgroep. Dit werk wordt
thansvoortgezet inhet Lab.voorPlantenphysiol.Onderz.teWageningen.
Teneindeeenverder inzichttekrijgen inhetwezenvan het photosyntheseprocesalsdoorhet lichtgekatalyseerde waterstofoverdracht leekhetvan belanghet
verloopvan deredoxpotentiaal te bepalen insamenhang met conditiesvanphotosynthèse.Alsobjectwerden purperenzwavelbacteriën gekozen,daarhierbijzoweldewaterstofdonor alshetkoolzuurgevarieerd kunnenworden.Hetbleekdat,
bij pH 6.6, de potentiaal bij belichting naar de geoxydeerde zijde verschoof en
welweinigindienalleenH2,meeralsHa+ C02en't meestalsalleenCO,aanwezig
was. De photosythesesnelheid daarentegen was 't grootst bij aanwezigheid van
beide reactiesubstraten. Het gevonden gedragmoest verwacht worden indien de
photosynthèse inderdaad opgevat kan worden alseen doorgeven van Hvan een
waterstofdonator naar COaonderinvloedvanhetlicht. Demetingentoondenbovendien aan, dat de photosynthesesnelheid alszodanig niet bepalend isvoor de
verschuivingvanderedox-potentiaal,maardatdezelaatstederedoxtoestandvan
een bij dephotosynthèsebetrokken katalysatorsysteem weerspiegelt.
BijpH 8.0verschuift, bij afwezigheid van koolzuur enovermaat H-donor(H2)
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de potentiaal bij belichting naar de gereduceerde zijde. Dit wijst op een extra activering van een hydrogenase door belichting onder deze condities, een voorbeeld
van de uit andere waarnemingen eveneens blijkende directe reducerende werking
van het licht.
VEEN, R. VAN DER, Induction phenomena in photosynthesis I. - Physiologia
Plantarum 2 (1949): 217-234.
Dr VAN DER VEEN, verbonden aan het Laboratorium der N.V. PHILIPS te Eindhoven bericht hier over een onderzoek, dat hij verrichtte gedurende zijn verblijf
alsgast in het Lab.v. Plantenphysiol. Onderzoek der L.H.S.Met behulp van een
door laatstgenoemd laboratorium voor ademhalings- en photosynthesemetingen
aangeschafte diaferometer van NOYONSvoerde VAN DER VEEN een gedetailleerde
analyse uit van de aanloopkromme der photosynthèse (C02-opname) bij 't begin
van een belichting. Een „initiële opname", een „lichtaanpassingshelling" en secundaire oscillaties traden op voor 't bereiken van de constante assimilatiesnelheid.
De initiële opname is onafhankelijk van de temperatuur en de lengte van de
voorafgaande donkerperiode, de licht-aanpassingshelling issterk afhankelijk van
deze factoren. Door warmtebehandeling van bladen kan de initiële opname worden geïsoleerd. Opmerkelijk is, dat onder deze condities de opgenomen hoeveelheid koolzuur na verduistering weer wordt afgegeven, hetgeen bijv. in normale
bladen bij lage temperaturen niet het geval is. De consequenties van de beschreven waarnemingen voor de theorie der photosynthèse worden besproken.
VEEN, R. VAN DER, Induction phenomena in photosynthesis II. Physiologia
Plantarum 2 (1949): 287-296.
Voortzetting van het bovengenoemde onderzoek; de thans beschreven waarnemingen werden grotendeels met een analoge apparatuur verricht in het Laboratorium der N.V. PHILIPS te Eindhoven. De secundaire maxima werden nader
bestudeerd, deze treden alleen op als photosynthèse lichtverzadigd is of althans
ten naaste bij.
WASSINK, E. C ; J. E. T J I A ; J. F. G. M.WINTERMANS. - Phosphate exchanges
in purple sulphur bacteria in connection with photosynthesis. - Proceedings Kon.
Ned. Akad. v. Wetensch., Amsterdam 52 (1949):412-422.
Onderzoekingen van VOGLER es. over de koppeling van energieproductie en
energieconsumptie (C02-assimilatie) bij kleurloze (oxydatieve) zwavelbacteriën
hadden aangetoond, dat bij deze koppeling een wisseling tussen anorganische en
organische (energierijke) fosfaatbindingen optreedt. Het bovengenoemde onderzoek had ten doel na te gaan of bij het photosyntheseproces een analoge fosfaatwisselingzou optreden. Dit kon in het bovengenoemde geval met vrij eenvoudige
middelen (colorimetrische fosfaatbepaling) worden aangetoond. Dit was enigszins opmerkelijk daar verschillende onderzoekingen in dit gebied niet tot eenduidige resultaten hadden geleid. De oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk worden
gezocht in de omstandigheid, dat een duidelijke opname van fosfaat tijdens belichting slechtsoptreedt bij afwezigheid van C0 2 , gelijk verwacht zou mogen worden indien lichtenergie werkzaam zou zijn bij opbouw van energierijke fosfaten.
Ingeen dervroegereonderzoekingen warenbelichtecellen inafwezigheid van C0 2
bestudeerd. Het onderzoek wordt voortgezet, waarbij ook groene cellen worden
onderzocht.
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WASSINK, E.C. Een en ander uit devergelijkende physiologie van delichtzin
enzijnphotochemischeproblemen.- Ned. Tijdschr. Natuurk. 15 (1949):106-114.
Voordracht gehoudenophet Symposium over Hedendaagse problemen betreffendedegezichtszin,vandeStichtingvoorBiophysica,teUtrechtop26Juni1948.
Debedoeling van devoordracht was als inleiding tot bovengenoemd Symposiumtelatenzien,hoeineencelligeorganismen,plantenenlageredierenlichtzinreacties (phototropie, phototaxis, gezichtszin) voorkomen, die naar mechanisme
en spectrale gevoeligheid (eigenschappen van het lichtgevoelig apparaat) overeenkomstvertonenmetdegezichtszinderhogeredierenenvandemens.Eenaantalaandeliteratuurontleende„werkingsspectra"wordenvergelijkend besproken.
WASSINK, E.C. W. C. H. Staring als Nederlandse pionier der phaenologie. Vakbl. v.Biologen29(1949):149-151.
Deaandacht wordt er op gevestigd, dat STARING in zijn in 1860verschenen
„Huisboek voor den Landman in Nederland" een uitvoerige phaenologischelijst
gaf - lang voor het officiële begin der phaenologie in Nederland. Uit STARING'S
lijst worden eenaantal karakteristieke voorbeelden geciteerd.

LABORATORIUM VOOR ERFELIJKHEIDSLEER
Beheerder: Prof.Dr R. PRAKKEN
PRAKKEN, R. Debrouwgerstveredeling in Zweden. - Intern. Tijdschr. v. Brouwerij en Mouterij (1947):1-18.(IndeFranseoplage: L'amélioration desorgesde
brasserie enSuède).
Gedurendezijn bijna zesjarigverblijf inZweden (1940-1945)maakte deschrijver kennismet de gerstveredeling aldaar. De gersttypen in Zweden zijn tot
eenzestalgroepen tebrengen,vijf zomergersttypen (1-5)enwintergerst:
1. Brouwgerst van het tweerijige nutans type, inZ.-Zweden.
2. Voedergerst van ditzelfde type, in Z.-en Midden-Zweden.
3. Voeder-enpelgerst van het tweerijige eredum type, Midden-Zweden.
4. Zesrijige gerst voorMidden-Zweden, voornamelijk voedergerst.
5. Zesrijige gerst voor N.-Zweden,broodgraan envoedergerst.
6. Zes(vier) rijige wintergerst voor Zuid-Zweden.
Vooraldebrouwgerstveredelingwordtinhetartikelbehandeld,waaraanechter
direct toegevoegd moet worden, dat de typen 1en 2tot nu toe meestal weinig
scherpofhelemaalnietwordenonderscheiden.Besprokenwordendegeschiedenis,
de methoden (selectie, kruising, chromosoomverdubbeling en kunstmatige mutatie) en deresultaten. Enkelevan deallernieuwstetypen kunnen ookvoorNederland vanbetekenisworden.
PRAKKEN, R. Iets overdebewegingvan chromosomen.- Erfelijkheid in practf/7c9(1947):9-ll.
Hetzelfde onderwerp uitvoeriger behandeld in:
PRAKKEN, R. Debewegingenvandechromosomengedurendede kerndeling. Vakbl. v.Biologen28(1948): 89-96.
Bijdekerndelingscycluszijn devolgendestadiateonderscheiden,waarbijmen
letteopdesymmetriet.o.v.demetaphase:
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1. interphase
ruststadium
chromosomen vrijwel onzichtbaar
2. prophase
structuurverandering
„
korter endikker
3. prometaphase beweging
„
naar aequator
4. metaphase
evenwicht
„
inaequator
5. anaphase
beweging
„
(helften) vanaeq.n.polen
6. telophase
structuurverandering
„
langeren dunner
7. interphase
ruststadium
„
vrijwel onzichtbaar
Inhet artikelworden deverschillendeopvattingen omtrent bewegingenevenwichtvan destadia3,4en5besproken. Erwordtvooralgewezenopdevoorstellingen ontwikkeld doorÖstergren, volgenswelkeereen met de afstandtoenemende
„aantrekking" bestaat tussen ieder centromeer en de pool(of: de beidepolen) „waarheenhetgericht is".Deargumententengunstevandezevoorstellingwordenvooral ontleend aan de vorm en ligging van de chromosomen in de somatische metaphaseplaat, de liggingvan trivalenten in demetaphaseplaat van deeerstereductiedeling,endevormenliggingvaneenbepaaldabnormaalchromosomenpaar
bijrogge(T-chromosoom, PRAKKENenMÜNTZING,1942, ÖSTERGRENen PRAKKEN
1946).
PRAKKEN, R. De phasencontrast-methode van Zernicke endebewegingender
chromosomen.- Vakbl. v.Biologen 28(1948):129-130.
Eenkortebesprekingvan het mooiewerkvan HUGHESen SWANN, „Anaphase
movementsinthe livingcell.A study with phasecontrast and polarized lighton
chicktissuecultures"(JournalofExp.Biol. 25,1948,p.45-70).Erwordt daarbij
vastgesteld, dat de voorstellingen omtrent beweging en evenwicht der chromosomen waartoe H.enS.komenopgrondvan deanaphase-beweging derchromosomen inlevendmateriaal,vrijwel geheelovereenstemmen metdevoorstellingen
zoals die door ÖSTERGREN ontwikkeld zijn op grond van de metaphase-evenwichtspositie derchromosomen ingefixeerd engekleurd materiaal.
PRAKKEN, R. Het achtste internationale genetische congres, Stockholm, Juli
1948.- Vakbl.v.Biologen28(1948):177-186.
In dit verslag worden de hoofdtrekken weergegeven van het vijfdaagse
„voorcongres" in Zuid-Zweden, waar de belangrijkste centra van erfelijkheidsonderzoek en van veredeling werden bezocht, en van het eigenlijke congres in
Stockholm, van 7-14 Juli, dat ruim 600deelnemers uit een40-tal landen telde.
PRAKKEN, R. Karyologie. Hoofdstuk 6in dl Ivan het „Leerboek der algemene
plantkunde". Amsterdam, 1949,Scheltema en Holkema; p. 390-459.
Debij destudie van kern en chromosomen bereikte resultaten worden inelf
paragrafen weergegeven. 1. Historisch overzicht en inleiding.2. Generatiewisseling.3. Derustendekern.4. Desomatischekerndeling(mitose).5. Hetnormale
karyotype.Vormenstructuur vandechromosomen.6. Afwijkingen vanhetnormalekaryotype.7. Dereductiedelingen (méiose).8. Dechromosomenalsdragers
van de erfelijke factoren. De chiasmatypie-theorie. 9. Dereductiedeling bij afwijkende karyotypen. 10. Dechromosomen van verwante soorten envan soortbastaarden. 11. Het onderzoek naar defijnste structuur der chromosomen.
PRAKKEN, R. Parthenogenesis enapogamie. Paragraaf 3van Hoofdst. 7, dl I
van het „Leerboek der algemene plantkunde". Amsterdam, 1949;p. 558-565.
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Ontwikkeld worden debegrippen parthenogenesis en apogamieen in verband
daarmeeookdebegrippen diplo-enaposporie. Daarnaast worden verbreiding en
betekenis van deze verschijnselen beknopt weergegeven.
PRAKKEN, R. Chromosoomperspectieven.Wageningen, H.Veenman &Zonen,
1949; 19blz. Inaug. rede.
In deze inaugurele rede worden deresultaten en verdere mogelijkheden van
eentweetalrichtingenvanchromosomenonderzoekbesproken.-Cytogeneticaisde
combinatievan cytologisch onderzoek (hierbedoeld alsdestudievan dechromosomen met alle mogelijke physische en chemische methoden) met genetisch of
erfelijkheidsonderzoek. Opwelke wijze het cytogenetisch onderzoek geleid heeft
tot een nauwkeurige bepaling van de ligging (localisatie) der verschillende erfelijkefactoren ofgenenindechromosomenwordtinheteerstegedeeltevanderede
ontwikkeld,waarbij echtertevensblijkt, dat eroverhetwezenvan degenennog
slechts weinig met zekerheid bekend is.- Bij de bevruchting versmelt steeds de
kern van eenmannelijke met dievan eenvrouwelijke geslachtscel ofeicel.Beide
kernen hebben eenzelfde stel chromosomen, het zogenaamde enkele of haploïde
stel. Debevruchte eicelofzygotebevat beidestellen chromosomen, zeheeft het
dubbele of diploïde aantal, constant voor iedere soort en aangeduid als 2n. Bij
iedere celdelingvan de zygote en van het zich daaruit ontwikkelende embryo
splitstiedervande2nchromosomenzichoverlangs,waardoorhetdiploïdeaantal
inallecellenvan plant ofdierblijft gehandhaafd (tot aan devormingdernieuwe
geslachtscellentoe). Indecolchicineisnusedertruim 10 jareneenstofgevonden,
die, bij bepaalde concentratie, de overlangse splitsing van dechromosomen laat
doorgaan, denormaal daarbij aansluitende celdelingechter verhindert. Hierdoor
ontstaan duscellen, enook hele planten, met het verdubbelde aantal chromosomen (4n). Deze verdubbeling en de nieuwe mogelijkheden die zulke tetraploïde
vormen voor de plantenveredeling opleveren worden in het tweede gedeelte besproken.

LABORATORIUM VOORMICROBIOLOGIE
Beheerder: Prof.DrJ. SMIT
SMIT,J.'Microbiologievanden akkerenderlandbouwproducten.3dedr.Gorinchem,1948;95blz.,23afb.- Noorduyn's Wetenschappelijkereeksno12.
Beknopt overzicht der bacteriologie en haar toepassingop landbouwbedrijven
en -producten.
SMIT,J.

Ons drinkwaterenwij. Water, 33(1949): 41^45; 4afb.
Beschouwingoverderolvanhetwaterindenatuurenoverdeoorzaakvanzijn
bijzonder gedrag. Toekomst der drinkwatervoorziening.
SMIT,J. Microbiologyofdrinkingwaterandsewage.Ann.ReviewofMicrobiology,2(1948):435-452.
Besprekingdernieuwsteliteratuuroverditonderwerp.
SMIT,J. Colibacteriëninrauweengepasteuriseerdemelk.Nederl. Melk- enZuiveltijdschrift, 3(1949):255-266.
Besprekingvan derolvan colibacteriën inrauweengepasteuriseerde melken;
hun quantitatievebepaling.
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LÖHNIS, MARIE P. Roldermicro-organismen inhetdagelijksleven. Gorinchem,
J. Noorduyn en Zoon, 1948;98blz.
Een populaire behandeling van de rol, die microben bij de bereiding en bewaring van voedingsmiddelen en dranken spelen. Hiermee is bedoeld een voorlichtingte geven aan leraressen bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes.
LÖHNIS, MARIE P. Injury through excess of manganese. In WALLACE et al.:
Rothamsteadinternational symposium ontraceelements. Lotsya. Chronica botanica
Waltham (Mass). (In press). Ingestuurd December 1947;4fotogr., 8 grafieken.
Voordracht, gehouden op het in 1947door U.N.E.S.C.O. uitgeschreven symposium over spoor-elementen. Bij een reeks kalkpercelen in de proeftuin van het
Laboratorium voor Microbiologie te Wageningen kon in de zure percelen een
duidelijkebeschadiginginbruine-enprinsessenbonenworden waargenomen, welke
veroorzaakt werd door een overmaat van mangaan in debodem. Beschadigdloof
had steedseenhogermangaangehalte dan gezond loofen invoedingsoplossing kon
door toevoeging van mangaansulfaat dit verschijnsel opgewekt worden. Ook de
voederwikke is vatbaar voor mangaanvergiftiging.
WIERINGA, K. T. Onamethod forisolating and counting pectolytic microorganismsinsoil,waterandothermaterials- 4th Internationalcongress of microbiology.
Copenhagen 1947, Reportof Proceedings, Copenhagen, 1949, p.482-483.
Referaat van een voordracht, gehouden voor het congres te Kopenhagen. Er
werd eenmethode aangegeven omeenvaste pectineplaat temaken. Opeen onderlaag van agar met voedingszouten en Ca-ionen wordt een 2% pectineoplossing,
waarin het te onderzoeken materiaal in een geschikte concentratie van te voren
gemengd is, gegoten.Doordiffusie van deCa-ionenindepectine-oplossingstoltde
pectine. Pectine splitsende microorganismen veroorzaken ter plaatse vervloeiing.
Een ongeveer gelijkluidend artikel verscheen in: Comptes rendus du VIIe congrèsinternational technique et chimique des industriesagricoles, Paris, 1950.
WIERINGA, K. T. Verslag van een studiereis naar Zwitserland - Landbouwk.
Tijdschr.61 (1949):418-421.
Bezoekaan Unipektin teZürich; onderzoeknaarhetvoorkomen vande BANG'SE
ziekte in Zwitserland; bezichtiging der Versuchskäserei Uetlingen bij Bern; bezoekaan deAnstalt für Obstverwertung teWäderswill.

LABORATORIUM VOOR MINERALOGIE EN GEOLOGIE
Beheerder: Prof. Dr Ir C. H. EDELMAN
EDELMAN, C. H. Rapportoverdelandbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden
indeLiemers.- Tijdschr.Nederl.Heidemij 59(1948): 145-149.
Sehr, bespreekt een op initiatief van de Heidemij uitgebracht rapport over de
landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van de Liemers en vergelijkt dit
met het Agrarischebestemmingsplan van de Bommelerwaard.
EDELMAN, C. H. De betekenis van researchwerk in de landbouw. - Voordracht
Research-congres, 16eniy Oct.IQ47, te Utrecht, p. 14-19.
EDELMAN, C. H. De bodemkartering in verband met de belangen van de tuinbouw. Resumé van een voordracht. - TuinbouwenPlantkunde 1(1948) (10).
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EDELMAN, C. H. Laclassification et l'estimation delavaleur desterrains agricoles aux Pays-Bas et aux Indes Néerlandaises. - Comptes Rendus d. séances de
l'Acad.d'agriculturedeFrance 34(1948):636-641.
Sehr, wijst er op, dat degrondanalyse in het laboratorium geen inzicht geeft in
de waarde als cultuurgrond. De uiterst belangrijke physische eigenschappen als
doorlatendheid van de grond, ligging van het phreatisch oppervlak, komen naar
voren bij de bodemkartering. Deze is uiterst belangrijk voor de bestemming van
degrond. Alsvoorbeeld bespreekt sehr,het Westland. Ten aanzien van Indonesië
worden in het kort de overwegingen weergegeven, die in het volgende artikel
(EDELMAN en BEUKERING) te vinden zijn.
EDELMAN, C. H.en J. A. BEUKERING. OverarmegrondeninWest-Europa enin
deTropen.- Landbouwk.Tijdschr.60(1948): 76-83.
Schrijvers wijzen er op,dat het verschiltussen arme enrijke gronden bestaat in
de hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen, het verschil tussen goede en slechte
gronden daarentegen gelegen is in de physische eigenschappen. Arme gronden
kunnen door bemesting tot productieve gronden worden, terwijl slechte gronden
slechtsdoor dikwijls zeerkostbare cultuurtechnische maatregelen tot betere gronden kunnen worden gemaakt. Dit geldt voor de tropische gebieden zo goed als
voor de West-europese. Voor Indonesië, waar de inheemse landbouw mestloos is,
dochdat overveelnatuurlijke phosphaten beschikt, isdemogelijkheid gegeven de
arme,dochgoedegronden met betrekkelijk geringekosten aanzienlijk te verrijken
en daardoor de productie enorm te verhogen. Daartoe isechter noodzakelijk een
vergroting van debedrijfsgrondslag, gepaard met het uittreden van eengroot deel
der agrarische bevolking en een scholing van de blijvende boeren. Voorts zijn
grond- en bedrijfscredieten onmisbaar.
EDELMAN, C. H. Over de betrekkingen tussen de eigenschappen en de kristalstructuur van enkelekleimineralen.- Landbouwk.Tijdschr.60(1948):221-227.
Sehr, bespreekt de eigenschappen der kleimineralen kaoliniet, pyrophylliet en
montmorrilloniet aan de hand van hun kristalroosters. Hij vermeldt het onderzoek van BERGER, die de analytische methoden der organische chemie benutte
voor het kleionderzoek. Vervolgens geeft hij beschouwingen over het ontstaan
der kleimineralen.
EDELMAN, C. H. De Conférence internationale de Pédologie Méditerranéennete
Montpellier enAlgiers 1-20 Mei 1947.- Landbouwk.Tijdschr.60(1948): 128-131.
Verslag over bodemkundig congres, waarop sehr, een korte mededeling deed
over het bodemkundig onderzoek van dezoute inundaties in Nederland.
EDELMAN, C. H. Het kleicongres te Brussel, 19-24 Mei 1947. - Landbouwk.
Tijdschr. 60 (1948): 131-132.
Verslag over een congres, waarop EDELMAN de volgende voordracht heeft gehouden:
EDELMAN, C. H. Lesrecherchespédologiques desterresinondéesauxPays-Bas.
- Extrait desComptesrendusdu CongrèsdePédologie (Montpellier-Alger) 9-20 Mai
1947, p. 109-114.
EDELMAN, C. H. and A.C. SCHUFFELEN. Onthe origin

of some clay minerals
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Insoils.- Extrait desComptes rendusdu Congrès de Pédologie (Montpellier-Alger)
9-20 Mai 1947, p. 116-118.
EDELMAN, C. H. Inleidingtotheteerstedeel(van)-

BoorenSpade (1948): 1-2.

EDELMAN, C.H. Bodemkartering ten behoeve van detuinbouw. - Groenten en
Fruit 4(1948)(5):61-62.
Een lonende tuinbouw isslechts op debeste tuinbouwgrond mogelijk. Als gemiddeldekostprijs-verhouding vandeproducten, ingoedgeleidebedrijven geteeld
op gunstige en ongunstige grond, geeft schrijver aan 1:2. Door bodemkartering
kan menvaststellen,welkegronden hetmeestgeschikt zijn; hetisvanhethoogste
belang, datzulkegronden voor detuinbouw bewaard blijven endatdetuinbouwbedrijven van de ongunstige naar degunstige gronden worden verplaatst. Sehr,
wijst ophet onderzoek van Van Liere (Westland), K. VAN DER MEER (bloembollengebied) en voorts op deinstelling van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor
bodemaangelegenheden en het Tuinbouwvestigingsplan.
EDELMAN, C. H. Dejuisteplantopdejuistegrond.Nederl. Studieblad10(1948):

101.
EDELMAN, C.H. Slokt destad degoede landbouwgronden op?- Nederl.Studieblad10(1948): 164-165.
EDELMAN, C.H. De conferentie over tropische en subtropische gronden. Harpenden, 14-19Juni 1948.- Landbouwk.Tijdschr.60(1948):294-297.
Bespreking dezer conferentie, waarvan de eerste dagen gewijd waren aan de
morphologie en declassificatie dersubtropische en tropischegronden, delaatste
aan de bodemvruchtbaarheid.
EDELMAN, C.H. Samenvatting vandenieuwe resultaten vanhetsediment-petrologisch onderzoek in Nederland en aangrenzende gebieden. - Tijdschr. Kon.
Nederl. Aardr. Gen. 45(1948):753-780;8fig.
Overzichtvanderesultatenvan een50tal publicatiesuitdeperiode 1937-1947.
EDELMAN, C.H. Landclassificatie. - Landbouwk. Tijdschr. 60(1948): 564-571.
Met het nieuwe begrip „landclassificatie" wordt bedoeld: het indelen van de
bodemnaarzijngeschiktheid omcultuurgewassen voorttebrengen. Bijdebodemkartering van Nederland, waaraan thans al enige jaren wordt gewerkt, tracht
men ookaante geven, voor welke teelten bepaalde bodemtypen inhet bijzonder
geschikt zijn. Enkelevoorbeelden uit verschillende delen vanonsland wordengegeven.
EDELMAN, C.H. HetPoolse rapport van de F.A.O. - Landbouwk. Tijdschr.60
(1948): 580-584.
ReportoftheF.A.O.missionforPoland.Washington, 1948; 159 biz.,metafb.
In dit verslag van de F.A.O.-commissie, waarin o.m. zitting hadden prof.
M.J. L. DOLS en prof. C.H. EDELMAN, wordt een uitvoerig overzicht gegeven
van deverschillende aspecten vandePoolse landbouw envoedselvoorziening.De
commissie isvanmening,datvaneennoodtoestand sprake isendatgrote veranderingen in productiemethoden, hulp voor de aanschaffing van vee, machines,
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zaaizaad en kunstmest en verbetering van onderwijs, onderzoek en voorlichting
nodig zijn.
EDELMAN, C. H. Over Ieemgronden. - Maandbl.Landbouwvoorlichtingsdienst 5
(1948): 571-575.
In verschillende delen van het land wordt aan het woord „leem" een verschillende bodemkundige betekenis toegekend. De ervaring van de Stichting voor de
Bodemkartering is, dat de door de plattelandsbevolking met leem aangeduide
grondsoorten zowel van aeolische (lossendekzand)-, fluviatiele- als glaciale oorsprong kunnen zijn. Determ klei isin Nederland gebonden aan dejonge afzettingen van de rivier (fluviatiel) en van dezee (marien). Dewijze van ontstaan en de
ouderdom is niet karakteristiek voor de term „leem", evenmin de korrelgrootte.
Daarentegen geldt voor alle door een slibgehalte gekenmerkte gronden en afzettingendeterm leemwel(metuitzonderingvan dejongerivier-enzeekleigebieden).
EDELMAN, C. H. Conferencias del Prof.Edelman en el Instituto Espanol de
Edafologia, ecologiayfisiologia vegetal.- AnalesdelInstituto EspanoldeEdafologia,ecologiayfisiologiavegetal7(1948):229-242; met portr.
Samenvatting van eenaantal lezingen inApril 1948voor het indetitel vermelde instituut gehouden.
EDELMAN, C. H.

Kunstmestenorganischemest.- Plattelandspost(1949)No13,

26 Maart.
EDELMAN, C. H. Deconferentie vandeF.A.O.overbodembescherming.- Landbouwk.Tijdschr.61 (1949): 8-18.
Verschillende mededelingen over deze conferentie, welke was bedoeld om na te
gaan, of debodembescherming zich inverschillende landen opbevredigende wijze
ontwikkelt. De conferentie werd gehouden in Sept. 1948te Florence.
EDELMAN, C. H. Présentation desdeuxpremières cartes pédologiques desPaysBas.- BulletindelaSoc.Belgedegéol., depaléontol. etd'hydrol.57(1948):607-608.
EDELMAN, C. H. Betekenis van goede grond voor demaatschappij.Alarm! Nederlandse cultuurgrond in gevaar. Amsterdam, 1949;2blz.
EDELMAN, C. H. en W. J. VAN LIERE. Over woudgronden op de zeeklei van
westelijkennoordelijkNederland.-Tijdschr.Kon.Nederl. Aardr.Gen.66(1949):257
-263.
De woudgronden in enkele zeekleigebieden van Nederland worden gekenmerkt
door een ongeveer 45 cm dikke bovenlaag van donkere humeuze klei. De uitstekende eigenschappen dezer gronden zijn te danken aan het moerasbos, dat in de
vroege Middeleeuwen hier groeide op de verlande, in voorhistorische tijden door
inbraken van uit de Maasmond gevormde, geulen. Een groot gedeelte van het
geulensysteem werd echter door Jonge zeeklei, het zogenaamde Westlanddek, bedekt.
EDELMAN, C. H.enG.C. MAARLEVELD. DeasymmetrischedalenvandeVeluwe.
- Tijdschr. Kon. Nederl. Aardr. Gen.66 (1949): 143-146.
Onder deerosiedalen der Veluwekomt eensterk asymmetrisch typevoor. Steu-
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nend op een publicatie van BUEDEL verklaren de schrijvers de asymmetrie dezer
in het Würm-tijdperk gevormde dalen als een periglaciaal verschijnsel. Door de
overheersende Westenwinden vonden bij de veelvuldige sneeuwstormen overvloedigeasymmetrische sneeuwafzettingen aan deluwezijde der dalen plaats. Bij
het smelten dersneeuw zijn deerosieensolifluctie het sterkst aan de sneeuwzijde.
EDELMAN, C. H. en R. TAVERNIER. Discussie op voordracht van Kirk Bryan:
„Thestudy of permanently frozen groundand intensive frost-action". - The military engineer 40 (1948):307.

ANDEL, Tj. H. VAN. Houtwallen en onkruidhaarden. - Natuur en landschap3
<1948):89-93.
ANDEL, Tj. VAN. Pollenanalytische datering van een holocene transgressie in
Noord-west Friesland. - Geologie enMijnbouw 11(1949) (5): 171-173.Met 2 diagrammen.
Sehr, bepaalde de ouderdom van een dunne veenlaag, bedekt door marine afzettingen, aangetroffen bij Kiesterzijl (Friesland) op een diepte van 3.50 m onder
N.A.P. Deouderdom isatlantisch. Deveenlaag isvergelijkbaar met diein NoordHolland op 15-25m diepte gevonden.
DOEGLAS, D.J. Detextuurvanrivierafzettingen.-T(/'dsc/zr.Kon.Nederl.Aardr.
Gen.66 (1949): 34-40.
FAVEJEE, J. Ch. L. Demineralogische samenstelling van dekleifractie vanNederlandse grondsoorten.- Tijdschr. Kon. Nederl. Aardr. Gen. 66 (1949): 167-171.
Besproken worden de mineralen van de kleifractie van de Nederlandse grondsoorten. Illiet domineert hierin, muscoviet speelt een ondergeschikte rol, zulks in
tegenstelling met vroegere opvattingen en wordt niet gevonden in de fractie 0.5 /i
en weinig in dievan 0.5-2fi. Verder wordt een en ander medegedeeld over kaoliniet, montmorilloniet, glaukoniet en montroniet. Sehr, voert tenslotte argumenten aan, die er voor pleiten om bij het grondonderzoek een deeltjesgrootte van
0.5 n in plaats van 2fj, als bovenste grensvan de kleifractie te kiezen.
HOEKSEMA, K. J. Debodemkartering in de Bommelerwaard.- Boor en Spade1
(1948): 26-29.
Beschrijving van de bodemkartering in de Bommelerwaard van Mei 1943 tot
einde 1946,verricht door Prof. EDELMAN en een groot aantal studenten, vnl. ten
dienste van een voorgenomen ruilverkaveling en herbestemming der gronden. De
Bommelerwaard isde bakermat der Nederlandse bodemkartering, waar vele studenten hun practische opleiding ontvingen.
LIERE, W. J. VAN. DebodemgesteldheidvanhetWestland.'s-Gravenhage,1948;
152blz., met afb. en 10losse kaarten.
De toegepaste methode van het bodemonderzoek wordt beschreven. Veel aandacht isbesteed aan de vorming, de ontwikkeling en de bewoning van het Westland. Een hoofdstuk isgewijd aan decorrelatietussen groeienopbrengst van verschillende gewassen endebodemtypen. Onder detalrijke kaarten welkezijn bijgevoegd noemen wij dievan eenaantal bodemprofielen, depraehistorische envroegmiddeleeuwse bewoning in het Westland, eenoverzichtskaart, de uitbreiding van
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de Westlandse tuinbouw indeloopder eeuwen, eenfotokaart vanhetWestland
en eenbodemgesteldheidskaart.
PIJLS, F.W. G. Een gedetailleerde bodemkartering van degemeente Didam.
's-Gravenhage, 1948;116blz.Mettien bijlagen (Gekl.enongekl. kaarten, tabellen
en afbeeldingen) inafzonderlijke map. Summary opblz. 104-112: A detailedsoil
surveyofthecommunity Didam.
VINK, A. P. Â. Bijdrage tot dekennis van loess endekzanden inhet bijzonder
vandeZuidoostelijkeVeluwe.Metsamenvatting inhet Engels.Wageningen, 1949;
147blz.Metafb., krtn entabn en6losse bijlagen.
Na een bespreking van demethoden van onderzoek wordt de geologie vanhet
Veluwe-löss-gebiednabij Middachten besproken. Indit gebied gaan de dekzanden
geleidelijk over inloss. Een speciaal hoofdstuk isgewijd aan dedekzanden in verschillende delen van Nederland enineenaantal naburige landen. Hierna volgt
een bodemkundig deeleneen bodemkundige detail- enoverzichtskaart van Middachten enomgeving metbeschrijving. Hetboek wordt besloten metalgemene
beschouwingen over lossendekzanden.

VINK, A. P. A. en J. E. M. VAN NISPEN TOT PANNERDEN. Proeve van bodem-

karteringineenbosgebied.- Nederl.bosbouw-tijdschr.20(1948):222-229.Met fign.
Deze kartering, opgezet alsveldpracticum voor studenten, betreft bosterrein
van het landgoed Middachten. Debodem isdoor FLORSCHUTZ beschreven alsVeluweloess.Debegroeiingbestaat uitbeuken enverschillende coniferen. Debodemverschillen zijn zogroot, datgroeiverschillen van verover de 100% voorkomen.
Opgrond der kartering kon voor enkelekaalgekapteterreineneenrationeelbebossingsplan worden gemaakt.

LABORATORIUM VOOR LANDBOUWSCHEIKUNDE
Beheerder: Prof. DrA. C. SCHUFFELEN
EDELMAN, C. H., ana A . C. SCHUFFELEN: Onthe origin ofsome clay minerals
in soils. C.R.Conf. Pédologie méditerranéenne, 1947;p. 109-114.

Steunende opde „isoelectrische praecipitatie" theorie van Mattson voor de
vorming van kleimineralen enopdeveronderstelling dathetisoelectrische punt
van de kleimineralen min ofmeer samenvalt met één van debuigpunten van hun
titratie-curves, terwijl demineralen juist bijditbuigpunt maximaal stabiel zijn,
wordt afgeleid dat kaoliniet bij een pHvan4tot5enmontmorilloniet bij eenpH
van 8gevormd wordt.Alssteun voordezeopvattingen beschouwen beide auteurs
het voorkomen vanzuur reagerende laterieten (metkaoliniet als kleimineraal)
opdehellingen envan neutraletot alkalische zwarte gronden (met montmorilloniet als kleimeneraal) aan de voet van recente vulkanen met andesitische of
basaltische samenstelling.
HUDIG, J. Hooghalense ziekte in granen inhetvoorjaar van 1947. Voorlichtingsbl.Stichting Ned. Landb. Kalkbureau, No.2, 1947.
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LEHR,J.J.,enJ. HUDIG. Chilisalpeter.Den Haag, 1947.

Het boekiseen monografie overdemeststof chilisalpeter, waarin allebelangrijkeliteratuurendeervaringenenonderzoekingenvanbeideauteurszijn bijeengebracht. Hetonderwerp isopeenzobreed mogelijke basisgesteld,zoals blijkt
uit dehoofdstukken, waarin hetboek isingedeeld. Zijzijn devolgende: Hoofdstuk 1. Voorkomen, ontstaan en winning; Hoofdstuk 2. Samenstelling, physischeenchemischeeigenschappen; Hoofdstuk 3. Algemenebeschouwingenover
werking van meststoffen, chilisalpeter in het bijzonder; Hoofdstuk 4en5. Invloed opdebodem,hetphysiologisch alkalisch effect endeplant; Hoofdstuk 6,
7en8. Debetekenisvannatriumvoordeplantendenatriumwerkingvanchilisalpeter;Hoofdstuk9. Dewerkingvandeverontreinigingen;Hoofdstuk 10. Over
de werking vanchilisalpeter; Hoofdstuk 11. Vergelijking van chilisalpetermet
anderestikstofmeststoffen; Hoofdstuk 12. Chilisalpeter endepractijk.
SCHUFFELEN,A.C. Uwtuin binnenshuis - dewatercultuur vanplanten. Vrij
Nederland, 15Nov. 1947.
SCHUFFELEN,A.C. Het onderwijs in de bodemkunde aan de LandbouwhogeschoolteWageningen. Prae-adviesNederl. Bodemk. Ver., November 1947.
SCHUFFELEN, A.C. Kunst- of natuurmest. Maandbl. Landbouwvoorlichtingsdienst, 4(1947): 413-420.
Schrijver komttotdeconclusiedatzowelnatuur-alskunstmestnodigzijnvoor
het instand houden van devruchtbaarheid van degrond. Afhankelijk vande
aard vandegrond zalnueensdenadruk moeten vallen opdevoorzieningmet
kunstmest, danweeropdiemetorganischestof. Uiteen zeerglobale becijfering
van dehoeveelheden N,PenK,dieperjaar aandebodem worden onttrokken
endietoegevoegd wordenalsstalmest engier,blijkt datereenaanzienlijk tekort
is. Voordeoorlogwerd dittekort vrij goed genivelleerd door hettoedienenvan
kunstmest. Devraag ofvan deze bemesting kanworden afgezien door opvoeringvandeorganische bemesting, werdopgrond vanbecijferingen over'dehoeveelhedenorganischestof, diegeproduceerd zouden kunnen worden,ontkennend
beantwoord.
SCHUFFELEN, A.C. De grondslagen van het bemestingsadvies. Openbare les
gehouden bij het aanvaarden van het ambt van lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 5 Februari 1947, Veenman en Zonen, Wageningen.
Naeenoverzicht vandeontwikkeling vandelandbouwscheikunde tehebben
gegeven, wordt overgegaan totdebehandelingvanhetprobleem vandegrondslagenvanhetbemestingsadvies.Doorstrenglogischeredeneringkomtdeauteur
tot deconclusiedathetbemestingsadvies gebaseerd moet zijn op: le. dekennis
van devoedingsbehoefte vanhetgewas;2e. dekennisvandegrond envan de
meststof;3e. deboerenervaring.
SCHUFFELEN,A.C. en P.H. DAL. Over de wetder massa-werking. I. Chem.
Weekblad 43(1947):297-301.
Een algemene formule voor dewetvandemassa-werking werd afgeleid, die
ookinelectrolythoudendeheterogenesystemenkanwordengebruikt. Insommige
gevallen blijkt hetevenwicht niet alleen afhankelijk tezijn vandeactiviteitvan
dedeeltjes,maartevensvooreenbelangrijkdeelvanhetelectrische potentiaalver-
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schil aan het grensvlak. Het evenwicht wordt dan niet meer alleen bepaald door
de massawerking, zodat de uitdrukking „wet van de massawerking" dan onvolledigis.
Voor het systeem: H Z ^ i H ' -j- Z' geldt dan de evenwichtsconstante:

K = °n'CCz' e~^-E
HZ

waarin cH- = cone, van de H-; cz' = conc. van de anionen; c H Z = cone, van
het niet-gedissocieerde zuur; E= potentiaalverschil aan het grensvlakzuur-evenwichtsvloeistof; F = het electrochemisch aequivalent; R = de gasconstante;
T = absolute temperatuur.
SCHUYLENBORGH, VAN J.

A study on soil structure. Diss. Wageningen, 1947Een exacte behandeling van het structuurvraagstuk werd gegeven. Daartoe
werd denomenclatuur herzien. Het bleek noodzakelijk te onderscheiden destructuur (te splitsen in actuele en intrinsieke structuur) als de physische opbouw van
de bodem en de structuur-activiteit als het samenstel van factoren, dat de structuur bepaalt en omgekeerd door de structuur wordt beïnvloedt. Een en ander
werd toegelicht aan de hand van een critische bespreking van de methoden ter
bepaling van de structuur (zowel veld- als laboratorium-methoden). Vervolgens
behandelde de schrijver, voor een deel experimenteel en voor een ander deel aan
de hand van de literatuur, de invloed van de verschillende factoren op de stuctuur, welke laatste daartoe gesplitst werd in vlok-, micro- en macro-structuur.
Tenslotte werd het verband tussen de structuur en de water- en lucht huishouding van de bodem besproken en tevens dat tussen structuur en opbrengst van
de grond.
DUYVERMAN, J. J. De landbouwscheikiuidige basis van het streekplan. Diss.
Wageningen, 1948.
De hoofdproblemen in het onderzochte gebied zijn de irreversibele indroging
van degronden en de klink. Dedaarop van invloed zijnde factoren werden opgespoord, waarbij aandacht moest worden geschonken aan het ontstaan van de
veengronden en menggronden van veen en klei. Aangegeven worden de mogelijkheden tot opheffing en voorkoming van de indroging en reductie van de klink.
HUDIG, J. Samenvattende beschouwing over de betekenis van de grond als onderdeel van het productieproces in de bosbouw. Voordr. 15e BijeenkomstSectie
NederlandvandeInt. Bodemk. Ver.- Uitg. Ned. Bosbouw Ver., 1948.
De tentfiguur van HUDIG, voorstellende de wisselwerking tussen bodem, die
bestaat uit deminerale reserve, het organisch- en anorganisch adsorptie complex,
de biologische buffer en de bodemoplossing met de kat- en anionen, en plant
wordt uitvoerig behandeld. Vooral de kennis van bodemskelet door vaststelling
van de minerale samenstelling, de scheikundige en mechanische analyse van de
fracties, als ook de kennis van de biologische buffer zijn voor de bosbouw van
primair belang.
HUDIG, J. De betekenis van de organische stof voor destructuur van degrond.
Landbouwk.Tijdschr.60 (1948):349-358.
De werking van de organische stof op de structuur van de grond kan volgens
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schrijver in drie delen worden gesplitst, ni.: Ie. de zuiver mechanische, dieelk
poreus materiaal heeft door wat vast zit mechanisch te verdelen;2e. een physisch-chemische,waarbij bepaaldeorganische lichamen deelnemen aan deoppervlakte-verschijnselen van kolloidale delen; 3e.eenbiophysischeofbiochemische,
waarbij de micro-lichamen, die op of aan de organische stof groeien, de gronddelen samenhoudt.
Dezewerkingen maken het begrijpelijk, dat deorganische stof de basis-factor
isvoorhet onderhoud van destructuur, diekruimelstructuur genoemd wordten
die alleen instaat isomdegrond tot een goed geaëreerd, goed producerend orgaantemaken.
HUDIG,J. en J. J. DUYVERMAN. Decultuurderzgn.laagveengrondenen hun
moeilijkheden.Meded. Ned. Heidemij No.7,1948.
SCHUFFELEN, A.C. Over de vruchtbaarheid van de bodem. Chem. Weekbl. 44
(1948): 146-153.
Devruchtbaarheid van de bodem wordt bepaald door: Ie. de physischetoestand van de grond, die de lucht-, warmte- en waterhuishouding regelt;2e. de
chemischetoestand, diedekationenomloopregelten3e. debiologischetoestand,
die vooral de anionen-omloop regelt. Er wordt op enkele calamiteiten gewezen,
o.a. de erosie, die teruggebracht kunnen worden tot een verwaarlozing van de
physischetoestand van degrond alsgevolgvan eenonvoldoende organischestof
voorziening.
SCHUFFELEN, A.C. Nieuwe phospaat-meststoffen. Chem. Weekbl. 44 (1948):
238-239.
In het kort wordt een overzicht gegeven van de bereiding van de nieuwere
phosphaat-meststoffen. Dezezijn: „calcined phosphate"„fused phosphaterock"
en metaphosphaat.
SCHUFFELEN, A.C. Over de interpretatievanderesultatenvanhet grondonderzoek.Meded. LandbouwhogeschoolendeOpzoekstationsvandeStaat 13(1948): 169—
192.
Momenteelzijnertweestromingentebemerken indewijzevan uitvoeringvan
het chemischgrondonderzoek.Teneersteisditdeouderemethodevande„single
value",diegekarakteriseerd werdalsdemethodevandequantiteit enwaarbijde
meet-methodiek zo nauwkeurig mogelijk gemaakt wordt. In de tweede plaats
ontwikkeltzichnuhetsnellegrondonderzoek, waarbij eengrootaantalelementen
tegelijkertijd bepaald wordt. Dezemethodewerdgenoemd demethode derqualiteit.
SCHUFFELEN, A.C. Plantengroei,ionenabsorptieenionenverhouding. AgiculturaNo.2, 1948.
Na een inleidende bespreking over enkele bodemziekten wordt een hypothese
ontwikkeldoverdevoedingvandeplant. Indezehypothesewordtonderscheiden
een pompfunctie, geregeld door de temperatuur en zuurstofdruk, en een wandfunctie, afhankelijk van de ionen-activiteiten van het milieu en de plant. Het
essentiëledeelvan dewandfunctie isdeadsorptievan ionen aan dewortelwand.
Deadsorptieisafhankelijk vandeionenverhouding inhetmilieuendaardoorbe-
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palendvoordeionen-opname.Ditwordtgedemonstreerd meteenproefserieover
deinvloed van dezeverhoudingopdekorrelopbrengst van haver.
SCHUFFELEN, A. C. Growth substance and ion absorption. Plantand Soil 1
(1948):121-126.
Het bleek dat bij lage concentraties van groeistoffen de ionen-opname onafhankelijk wasvan die concentratie. Verondersteld wordt dat de invloed van de
groeistof op de ionen-opname een indirecteisenmogelijkgaat viahaarinvloed
op het glucose transport in de plant.
SCHUFFELEN, A.C. Overhet selecterend vermogen van deplant. Vlaams Natuurwet. Tijdschr. 30(1948): 65-72.
Desamenstelling van de plantenas verschilt van de ionensamenstelling in de
grond. Dit isenigszins begrijpelijk wanneer men de ionen-adsorptie reactiesbestudeerd. Deplant absorbeert dieionen hetgemakkelijkst, diein het natuurlijke
systeem van de plant voorkomen, omdat dan zonder extra energie, het physiologischevenwicht bewaard wordt.Aandeanderekant echterisdeionen-opname
onafhankelijk vandeplantalsgevolgvandediffusie-wetten. Deplantkomtdaardoor in disharmonische toestand en heeft energienodigomdezetoestand ineen
harmonischete doen overgaan. Daarom ishet voor het verkrijgen van eengoed
gewas nodig dat de ionen in de grond in een zeer bepaalde verhouding voorkomen.
SCHUYLENBORGH, VANJ. Kationen- en anionen-evenwichten in de bodem.
Landbouw 9(1948):76-86.
Eenzeerkorteendaardooronvolledigebeschrijving vandeprocessen,diezich
indegronden kunnen afspelen nabemestingvan kunstmeststoffen.
ARENS, P. L. Het drogen vanklei. Keramisch Instituut, Meded. 10, T.A. 257
van deA.T.A. - T.N.O.
Dedroogeigenschappen van kleizijn een functie van debetrekkingtussenklei
en water. Dekolloidale bestanddelen (kleimineralen, menggelen en humus)vormen de zetel van de wateradsorptie en kationenadsorptie. De grovere deeltjes
(zand enstof) bepalen deporiënwijdte endaarmededebeweeglijkheid van water
in de gevormde klei. Deconsistentiewaarden volgens Atterberg wordenvoorgesteld alseeneenvoudige maat voor deklei-water betrekkingen.
Het droogprocesvan klei omvat eenzgn.„constante-rate" periode,waarin de
droogsnelheideenlineairefunctie isvanhetwaterverzadigingsdeficit vandelucht
eneen„falling-rate" periode,waarindedroogsnelheidafneemt metdedieptevan
het droogfront indeklei.Deovergangvalt samenmet dekrimpgrens. Dekrimp
tijdens „constant-rate" is gelijk aan het verdampte watervolume en kan onder
bepaalde omstandigheden deoorzaak zijn van scheurvorming; de voorwaarden
hiervoorwordenbesproken.
Eenoverzichtwordtgegevenvandefactoren, diehetdroogprocesbeïnvloeden.
Dezedroogfactoren wordendeelsdoordekleizelf bepaald, deelsdoorkeuzevan
de droogomstandigheden en van de voorbewerking. Tenslotte worden enige
drooginrichtingen beschreven, die.in de practijk gebruikt worden voor het drogenvan keramisch materiaal.
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HUDIG, J. Görbings oordeel over dekalkbehoette onzer gronden. Voorl. blad
Stichting Ned. Kalkbureau No.3,1949.
Een bespreking van Görbings boek: Die Grundlage der Gare in praktischen
Ackerbau.
HUDIG, J.

Hetcyclusbedrijf.Landbouwk. Tijdschr. 61 (1949):447-456.
Nawederomtehebbenaangetoond dat devoorzieningvanonzegrondmetorganischestof onvoldoende is,wordt het bouwplan van een cyclus-bedrijf behandeld,waarvan degegevensvooreen deelontleend zijn aan het bedrijf van Lady
Balfour inEngeland.Daarnawordtenigecritiekgeleverdopditbouwplan,waarbij in twijfel getrokken wordt of men werkelijk buiten kunstmest zal kunnen.
Tenslottewordtgewezenophetbelangvanhetinstellenvaneencyclus-bedrijf in
Nederland.
HUDIG,J. Nieuwe inzichten inzake de bemestingsleer. Meded. Inl. Bur.
Chilisalpeter No.3,1949.
HUDIG,J. Crop deficiencies inHolland. FarmingJ. of Agr.Progress 3 (1949)
153-154, 172-174.
SCHUFFELEN, A.C. Rondomhetbemestingsbeleid.Inauguralerede28Oct. 1949,
Veenman en Zonen, Wageningen.
Hetorganischestofprobleemwordtuitvoerigbehandeld enrichtlijnen gegeven
voorhetonderzoekindemeestuitgebreidezin.
SCHUFFELEN, A.C. Devruchtbaarheid van degrond,in hetbijzonderdeluchtenwaterhuishouding.Landbouw9(1949): 5-21.
De bodemvruchtbaarheid is samengesteld uit twee delen, ni. de chemische
vruchtbaarheid en de physische. Deze laatste wordt ook de structuur van de
grondgenoemd.Destructuur bepaalt ophaarbeurt weerdezuurstof-, dewaterendewarmteactiviteitvandegrond.Dezedriefactoren nubepaleninhogemate
deplantengroei. Elkvan deze factoren wordt nader behandeld.
SCHUFFELEN, A.C. Bemestingsproblemen in verband met bodemtypen. Landbouw9(1949): 112-124.
Daar destructuur van degrond eenbelangrijk hulpmiddel isbij deonderkenningvanverschillendebodemtypen, zalmenmetbemestinghiermedeernstigrekening moeten houden. Zozal men bijv. op de natte gronden (bijv. tengevolge
van een ondoorlatende laag of lage ligging van het land t.o.v. het grondwater)
met nitraat-zouten als N-bron moeten bemesten, omdat bij N03-N-voedingveel
mindereisenaandeaëratievanhetmilieugesteldwordendanbijNH4-N-voeding.
Bij te droge gronden zal bijzondere aandacht aan een evenwichtige K-voorzieningvandeplantbesteedmoetenworden,omdat K-ionenhetwaterverbruik van
deplantregelen.Eenanderkenmerk,vanbelangvoordebodemademhaling,isde
aardvan hetadsorptievemateriaal.Zobevatten onzerivierkleigronden vaakeen
K-arm kleimineraal(illiet),dat deeigenschap heeft K-ionente fixeren. Het verschijnsel isnietwegtenemen,maarmenkanhetverminderendoor: Ie. eenkalizout met laaggehalteaante wenden,ofbeter nogstalmest; 2e. N-bemestingin
devormvan NH4-Nte geven;3e. met kalkbemestingzozuinigmogelijkte zijn;
4e. K-zout inrijen te zaaien.
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SCHUYLENBORGH, VAN J. Destructuur van debodem.Landbouwk. Tijdschr.61
(1949): 96-111.
Een korte weergavevan dedissertatie van de schrijver.
SCHUYLENBORGH, J. VAN., and A.M. H. SANGER. The electrokineticbehaviour
of iron- and aluminium-hydroxides and-oxides. Ree. trav. chim.68 (1949):9991011.
Metingen werden gedaan van de electrophoretische snelheden van ferri- en
aluminium-oxyden en -hydroxyden in suspensie's van verschillende pH; een en
ander om het isoelectrisch punt van dezemineralen vast te stellen. De resultaten
zijn: Goethiet, isoelectrisch bij pH 3.2; „limoniet" bij pH 3.5; lepidocrociet bij
pH 5.4; haematit bij pH 2.1; hydrargylliet bij pH 4.8; korund bij pH 2.2;
böhmiet en diaspoor steeds electronegatief.
Bovenvermelde resultaten worden besproken aan de hand van de kristalstructuur van de mineralen. Tenslotte wordt gewezen op het feit dat, in het licht van
deze vindingen, bepaalde verweringstheoriën herzien moeten worden.

ORGANISCH-CHEMISCH LABORATORIUM
Beheerder: Prof. Dr H. J. DEN HERTOG
Dr G. B. R. DE GRAAFF. Het wetenschappelijk werk van Prof.DrIrS.C.J.
Olivier. Chem. Weekblad45 (1949): 387-389.

LABORATORIUM VOOR PHYSISCHE EN COLLOIDCHEMIE
Beheerder: Prof. Dr H. J. C. TENDELOO
TENDELOO, H. J. C. Landbouwkundig onderzoek in de Verenigde Staten. T.N.O. Nieuws 2(1947):305-306.
Verslagder ervaringen, gedurende eenreisdoor deVerenigde Staten, ophetgebied van landbouwkundig onderzoek, in het bijzonder betreffende het onderzoek
van zetmeel.
TENDELOO, H. J. C. The potential of ion-exchanging substances. - TransactionsoftheFaradaySociety, 44 (1948) :293-298.
Overzicht van oudere onderzoekingen over de glas-elektrode en over de potentialen van planten-wortels. De potentialen van plantenwortels in oplossingen
van kaliumchloride van verschillende concentraties konden worden behandeld en
beschreven met behulp van een uitbreiding van de theorie van membraan-potentialen, zoals deze door DONNAN was ontwikkeld.
TENDELOO, H. J. C. Atoomsplitsing. - Hogeschool en volk 1 (1947) (1): 13-17;
2afb.
Overzicht van de ontwikkeling onzer kennis der radio-activiteit, vanaf de ontdekking door BECQUEREL in 1896 tot aan de atoombom toe. Behandeld wordt
onder meer de atoomstructuur, isotopie, atoombouwstenen, transmutatie van
elementen en kunstmatige radioactiviteit.
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TENDELOO, H. C.J. Kolloidchemie. 2de dr. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon
N.V. 1947; 156 blz.
TENDELOO, H. J. C. Prof.Dr Ir S. C. J. Olivier.-Chem. Weekbl. 45(1949):385387.
Levensbeschrijving ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van OLIVIER.
TENDELOO, H. J. C, A. E. MANS and MissG. DE HOOGH. Titration of adsorbed
acids.- Proc. Kon. Nederl. Akad. v. Wetenschappen 51 (1948): 37^0. Ree. Trav.
Chim.desPays-Bas 67(1948): 397^03.
Voor dekolloidchemie in het bijzonder, voor allegrensvlakverschijnselen in het
algemeen isadsorptie belangrijk. Over de eigenschappen van stoffen, die aan het
grensvlak vast-vloeibaar uit de oplossing geadsorbeerd worden, iszeer weinig bekend. Daarom werd een onderzoek verricht over de titratie van oplossingen van
sterke organische zuren als pikrinezuur, salicylzuur, maleinezuur en ook van fosforzuur, zonder en met toevoeging van een adsorbens, waarvoor adsorptie-kool,
norit gekozen werd. Uitditonderzoek isgebleken,dat desterktevan geadsorbeerdezuren vermindert en dat sterke zuren met hun zouten integenwoordigheid van
een adsorbens buffer-systemen vormen, wat zonder adsorbens niet het geval is.
Deze uitkomst blijkt vergaande consequenties te hebben.
TENDELOO, H. J. C, A. E. MANS and Miss G. DE HOOGH. Titration of adsorbed
acidsII.Ree.Trav. Chim.des Pays-Bas 67(1948):397-403.
Zelfde inhoud alsvoorgaande.
TENDELOO, H. J. C, A. E. MANS and MissG. DE HOOGH. Titration of adsorbed
acids III.- Recueil Trav. Chim.d. Pays-Bas 68(1949):253-260.
Theoretische behandeling van de resultaten verkregen bij de titratie van aan
norit geadsorbeerde sterke zuren. Toepassing van deze theorie op de titratie van
z.g.polyzuren, bijv. polymethacrylzuur.Voortsbleek dat dezelfde beschouwingen
toegepast kunnen worden op de titratie van gelatine en ondermelk (over de titratie van ondermelk verscheen een afzonderlijke publicatie in het Nederlands
Melk en Zuiveltijdschrift, 3, 178, 1949, Juli-September).
MOLEN, W. H. VAN DER, en H. J. C. TENDELOO. Elektrochemisch gedrag van
ionen-wisselende stoffen. Potentiaalmetingen aan plantenwortels. III. Metingen
aanSinapisalba.- Proc.Kon. Nederl.Akad.v. Wefensch. 50(1947):763-764.
Volgens de eerder gegeven theorie werden de potentialen van wortels Van
sinapis alba, in verdunde oplossingen van KCl gemeten, ook berekend. Er blijkt
goede overeenstemming tussen theorie en experiment te bestaan. De constanten
konden berekend worden.
TJIA, J. E. (TJIA BING-SIEN). Electrometrisch onderzoek der Thee-fermentatie
inverbandmetdekwaliteit.Wageningen,Gebr.Verwey, 1948;129blz. Proefschrift,
Wageningen.
Sehr, heeft een methode uitgewerkt om de fermentatie van één afzonderlijk
theeblad te onderzoeken, nl. door de bepaling van de redoxpotentiaal. Hij vond
o.a. dat peccoactiever fermenteert dan oudere bladeren envoorts, dat de fermentatie bevorderd wordt door zwaarder verflensen, beter aëratie, zwaarder kneuzing.Deoptimumtemperatuur isca26°C.Vervolgensginghij nawelke fermenten
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bij het fermentatieproces eenrolspelen engeeft daarvoor een fermentatieschema.
Hijvondverder, dat defermentatie versneld wordt doortoevoegingvan spoortjes
Cu++ en (of) Fe++.
LABORATORIUM VOOR NATUURKUNDE
Beheerder: Prof. Dr W. R. VAN WIJK
PRINS, J. A. en J. J. M. REESINCK. De totale globale straling te Wageningen
endeBilt.Med. L.H.S., 49,(1948)(2): 15-16.
De resultaten van vergelijkende metingen van de totale globale straling te
Wageningen ente de Biltoverhettijdvak 1 April 1943tot 1 October 1947worden
in grafische vorm gegeven. De dagelijkse gangte Wageningen heeft een iets continentaler karakter dan diete de Bilt, vooral in demaanden Maart t/m Augustus.
W I J K , W. R. VAN. Fractional distillation of multicomponent mixtures at variablereflux ratio.- Physica, 15,(1949):634-648.
Een methode wordt gegeven om destillatieberekeningen te kunnen uitvoeren
voor het geval van een veranderlijke terugloop (reflux). Hierbij wordt verondersteld, dat de verhoudingen der vluchtigheden van de componenten constante
waarden hebben, zowel in het gedeelte van de kolom dat beneden, als in het gedeelte dat boven devoeding isgelegen. Dewaarden van dezeverhoudingen in het
eerstgenoemde gedeeltemogen echter van dieinhet laatstgenoemde gedeelte verschillen.
De molaire warmte-inhoud van de componenten wordt in het temperatuurgebied van de destillatie bij benadering door een hyperbool voorgesteld, welke, zo
nodig, wordt geëxtrapoleerd tot het kookpunt van de betreffende component.
Er worden zgn. gegeneraliseerde stromingssnelheden der componenten gedefinieerd. De behandeling van de destillatie met veranderlijke terugloop is dan geheel analoog aan die met constante terugloop, indien in het laatste geval de normale stromingssnelheden worden vervangen door de gegeneraliseerde. Dezelfde
analytische of graphische methoden tot oplossing van het probleem kunnen in
beidegevallen worden toegepast.
Voor het geval men met slechts twee componenten te doen heeft, mag ook de
verhouding dervluchtigheden veranderlijk zijn.

WIT, C.T. DE. Het verloop van degrondwaterstand ten Westen van de IJsel in
zomerenherfst 1947.- Med. L. H. S., 49,(1949)(7):239-242.
Gedurende de droge zomer van 1947gaven een groot aantal pompen in Brummen,gelegen op deWestelijke zijde van het diluviale IJselterras, geen water.
Uit het verloop van de waterstand in de rivier en de data, waarop de pompen
ophielden en weerbegonnen met water geven, bleek dat destand van de rivier en
de hoeveelheid zakwater van de Veluwe beide een grote invloed hebben op de
grondwaterstand.
VRIES, D.A. DE. en G. H. BOLT. Enige beschouwingen omtrent het gedragvan
detensimeter.-Afed. L.H.S., 49,(1949)(8):245-254.
Theoretische beschouwingen omtrent de energetische toestand van het water
in de grond, aangevuld door enkele laboratoriumproeven, worden toegepast op
het meten met detensimeter. Conclusies zijn:
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1. Het meten van de relatieve vochtigheid mét de tensimeter nabij het verzadigingspunt is theoretisch mogelijk met zeer grote nauwkeurigheid, mits de
temperatuur tot op 0.001° Cconstant wordt gehouden. Aan deze voorwaarde
is practisch zeer moeilijk te voldoen.
2. Detensimeter reageert alleen snel op veranderingen van de grondwaterstand,
indien de pot zich in of beneden de capillaire zone bevindt.
3. Wateruitwisseling tussen de tensimeterpot en de grond geschiedt zeer langzaam, zodra dezuigspanning (gemeten in cm'swaterdruk) groter wordt dan de
capillaire stijghoogte van de grond.
4. Indien de zuigspanning langs de pot niet constant is,wijst detensimeter i.h.a.
niet een gemiddelde waarde aan. Het verdient daarom aanbeveling de pot
horizontaal te plaatsen, indien men de zuigspanning op een bepaalde diepte
wil meten.
INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN -GEBOUWEN
Beheerder: Prof. Ir P. A. VAN DEN BAN jBAN, P. A. VAN DEN. Het maken van betonsilo's op boerderijen voor het inkuilenvangrasengroenvoer.Wageningen, 1949;6blz.- Stencil.
Verbeterde uitgavevaneen in 1940verschenen handleidingvoor het maken van
I betonsilo's.
BAN, P. A. VAN DEN. Het ploegen op wintervoor. Wageningen, 1949; 18blz. Inaug.rede.
De meest gewenste ploegdiepte wordt behandeld, evenals de voor- en nadelen
van het vroeg of laat ploegen van verschillende gronden in de herfst.
BAN, P. A. VAN DEN. Landbouwwerktuigen. 4de dr. Zwolle, Tjeenk Willink,
1949;341blz.
Een met ongeveer 70blz. vermeerderde uitgave van het bekende boek.
BAN, P. A. VAN DEN. Melkmachines. 2de dr. Doetinchem, C.Misset, 1949; 89
blz.
BAN, P. A. VAN DEN. Verslag van een demonstratie met werktuigen voor de
stoppelbewerking teEist.- DeBoerderij (1949),7en 14Sept.

AFD. LANDMETEN EN WATERPASSEN
Beheerder: Prof. A. KRUIDHOF
KRUIDHOF, A. De kartografische grondslag van de bodemkartering. - Boor en
Spade 1(1948):258-275.
Sehr,gaat nawelkkaartmateriaal in Nederland ter beschikkingstaat, en noemt
als belangrijkste kaartwerken: de topografische kaarten, de kadastrale kaart en
de rivierkaart. Daarnaast worden de eisen opgesomd, waaraan een kaartwerk
moet beantwoorden, wil het geschikt zijn voor de diensten, die de landbouw in
het algemeen en de bodemkartering in het bijzonder vragen. Geen der bestaande

82a
kaartwerken voldoet hieraan. Derivierkaart iseenvoorbeeld vaneengoed kaartwerk, maar bestrijkt slechts eenklein gedeelte van onsland. Daarom stelt sehr,
voor, datervandezijde derStichting voor Bodemkartering moeite voor gedaan
wordt te komen tot een nieuwe kaart 1: 10.000,samengesteld uit luchtfoto's en
gekarteerd in stereografische projectie.

AFD. WISKUNDE
Beheerder: Prof. DrM.J. VAN UVEN
HAMMING, G.Hetsamenvatten vanrassenproeven enhettoepassen vanvruchtbaarheidscorrecties met niet-orthogonale methoden. 's-Gravenhage, 1949; 197
blz. Proefschrift.
i

AFD. CULTUURTECHNIEK
Beheerder: Prof. Ir F. HELLINGA
HELLINGA, F. De cultuurtechniek als samenhangend geheel. Wageningen, H.
Veenman & Zonen, 1947; 16blz.- Inaug. rede.
Tot de cultuurtechniek rekent men alle maatregelen en werken, dievoor een
reeks van jaren leiden tot eenhogere gebruikswaarde vandebodem. Menkanin
een landbouwgebied niet eenbepaalde cultuurtechnische verbetering ten uitvoer
leggen, zonder een volledig cultuurtechnisch onderzoek toe te passen. Blijft dit
onderzoek achterwege dankunnen moeilijk te herstellen fouten gemaakt worden.
Om deze reden worden uiteenlopende onderwerpen als bijv. ontginning, afwatering enruilverkaveling tot ééngeheel, de cultuurtechniek, samengevat.
HELLINGA, F. Veen, water en lucht. Waterschapsbelangen 34, (1949): 50-52.
63-64, 73-74.
Deverschijnselen, diezich voordoen bijdeverlagingvanhetpeilvaneenveenpolder, worden besproken en wel achtereenvolgens: de samendrukking van de
veenondergrond, de inkrimping door waterverlies van de bovengrond, en ten
slotte deontleding van debovenste veenlagen.

AFD. LANDHUISHOUDKUNDE
Beheerder: Prof. Dr Ir G. MINDERHOUD
MINDERHOUD, G. Inleiding tot de Landhuishoudkunde. De Erven F. Bohn,
Haarlem, 1948;230blz.,metafb.
In deze Inleiding wordt achtereenvolgens behandeld: watonder landhuishoudkunde wordt verstaan; debetekenis vandelandbouw alstakvan volksvlijt, vergeleken met industrie en handel; de vraagstukken, verband houdende met intensiveren enextensiveren; delandaanwinning enontginning; de rationalisering;
de leer van VÖN THÜNEN; deruilverkaveling en de inrichting van het kadaster.
Devoor- ennadelen vangroot-enkleinbedrijf indelandbouw worden besproken,
alsmede degrond- en pachtvraagstukken. Vandeorganisatie en coöperatie inde
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landbouw wordt eenbeknopt overzicht gegeven, alsmedevan debemoeiingen van
de Overheid met de landbouw.
MINDERHOUD, G. Landbouwcoöperatie in Nederland,J. B. Wolters, GroningenBatavia, 1949; 2de dr., 193blz., met grafieken.
Nadat deCoöperatiewet isbesproken, worden achtereenvolgens de geschiedenis
van het ontstaan en de groei van de crediet-, aankoop-, afzet- en verwerkingscoöperaties behandeld. De betekenis van de belangrijkste coöperaties uit iedere
rubriek wordt uiteengezet. Uitvoerig wordt ingegaan op de inwendige organisatie
der coöperaties. Met name wordt nagegaan aan welke eisen de statuten moeten
voldoen,inhet bijzonder ten aanzien van deregelingvan het kapitaal, deaansprakelijkheid, de afschrijving en reservering, detoe-en uittreding van leden, de verplichte gebruikmaking van de coöperatie, deeventuele uitstrekking van dewerkkring tot derden, en het beheer met het toezicht daarop.
MINDERHOUD, G. Welke maatregelen moeten worden getroffen teneinde een zo
doelmatigmogelijk gebruikvanlandbouwgrondentewaarborgen?-Correspondentieblad van deBroederschap der NotarisseninNederland 52, (1949)(7) ;23blz. Praeadvies, uitgebracht voor deop 21 Sept. 1949te Utrecht gehouden jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der Notarissen in Nederland.
Na een historisch overzicht van de denkbeelden ten aanzien van de bemoeienis
van de Overheid met de landbouwgrond worden de thans op dit stuk bestaande
denkbeelden critisch besproken en worden enkele nieuwe suggesties aan de hand
gedaan.
MINDERHOUD, G. Landbouw en Veeteelt. In: Vijftig Jaren, Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van het gouden jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina,
Scheltens en Giltay, Amsterdam, 1948,p.408-417; met illustr.
Een overzicht van de ontwikkeling van de landbouw tijdens de regering van
Koningin Wilhelmina.

VONDELING, A. De bedrijfsvergelijking in de landbouw. Een economischstatistische studie.Wageningen, 1948; 180blz. Proefschrift.
In deze dissertatie geeft de auteur uitvoerige beschouwingen over de economische bedrijfsvergelijking als middel tot verhoging van de doelmatigheid van de
bedrijfsvoering. De uniforme boekhouding van ca 25.000 bedrijven door de landbouwboekhoudbureaux vergemakkelijkt de vergelijking. Schrijver bepleit verder
de stichting van studieclubs van boeren- groepjes van tenminste 5,ten hoogste
15leden,- die door uitwisseling van bedrijfsgegevens lering zouden kunnen trekken uit elkanders resultaten. In Friesland werken reedsenkele dergelijke groepen.
Deoverheid kan doorvoorlichting in dezerichtingstimulerend werken.
AFD. LANDHUISHOUDKUNDE VAN INDONESIË, SURINAME EN
NED. ANTILLEN, HET INDONESISCH AGRARISCH RECHT
EN HET STAATS- EN STRAFRECHT VAN INDONESIË
Beheerder: Prof. Dr E. DE VRIES
VRIES, E. DE. Life and work of SirJohn Boyd Orr.Wageningen, H. Veenman
& Zonen, 1948; 14blz.
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Levensbeschrijving van Sir John BOYD ORR, de eerste Directeur-Generaal van
de Voedsel- en Landbouw-organisatie der Verenigde Naties. Hij verrichtte veel
baanbrekend werkophet gebied van devoedingderhuisdieren (Rowett Instituut)
en vervolgens ook op dat der menselijke voeding.
Rede,waarmee BOYD ORR op9Maart 1948werd geïnstalleerd alseredoctor der
Landbouwhogeschool, alsmede volledige lijst van publicaties, samengesteld met
hulp van de Universiteit van Edinburgh. Tussen 1914 en 1947 verschenen 120
titels van boeken, brochures en artikelen.
VRIES, E. DE. Vijftig jaar economische wetenschap in Nederlands-Indië,1898—
1948.- In: Wetenschappelijk appelvanhet Indisch Instituut, 1 Sept. 1948, p.3040.
Verslag van een feestrede in het Indisch-Instituut te Amsterdam. Beschrijving
van studies op economisch terrein in Nederlandsch-Indië gedurende de regeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina, beginnende met J. H. F. SOLLEWYN
GELPKE en S. P. HAM. Daarop volgde de „Mindere Welvaarts-commissie", de
stichtingvan hetdepartement van Landbouw ende Landbouwvoorlichtingsdienst
J. H. BOEKE en J. C. KIELSTRA over koloniale en dualistische economie.
De commissie WELLENSTEIN c.s. en het departement van Economische Zaken
luiden de nieuwe periode van brederewelvaartspolitiek in. Beschouwing over de
invloed van de oorlog en de toekomst verwachtingen.
VRIES, E. DE. Voedingsproblemen in Nederland. -

Vrij Nederland, Nov. 1948.
Statistische vergelijking tussen de voor consumptie beschikbare hoeveelheden
voedselin 1934/38endie(volgens het plan) in 1940/50.Vooreenaantal producten
daalt de productie sterk (peulvruchten met 53%,eieren met 51%), voor andere
stijgt zij meer dan de 19% bevolkingstoename (aardappelenmet 63%,fruit 66%).
Vooral de veehouderij-producten blijven nog beneden het vooroorlogse peil.
De conclusie is, dat een grote krachts-inspanning nodig is. Bepleit wordt een
betere outillage, ook van de Landbouwhogeschool.
VRIES, E. DE. De invloed van dewereldhuishouding opdelandbouw, in het bijzonder opdievan Nederland.- In: Defunctie vandelandbouw indemaatschappij.
Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1948;p.42-54.
Destellingwordt verdedigd, dat reeds indeMiddeleeuwen het landbouwbedrijf
minder gesloten was dan velen menen. Tussen 1300en 1500 isingeheel West-en
Centraal-Europa de geld-economie doorgedrongen.
Dewereldscheepvaart bracht steeds meer invloed van overzeese graanmarkten,
hetgeen gunstigwerkte alsstabilisator bij oogst-verschillen, doch de conjunctuurgevoeligheid verhoogde.
Thansstaat het landbouwbedrijf inopenrelatiezowelbij aanschaf van veevoer,
als verkoop van product. Nationale en internationale prijsstabilisatie wordt bepleit.
VRIES, E. DE. De landbouw in de Benelux-landen in verhouding tot de landbouwoverzee.- In: RijkslandbouwhogeschoolGent, 25jarigjubileum, 1949, p.26-44.
Redebij hetzilveren jubileum der Rijkslandbouwhogeschool op5October 1948.
Deovereenstemming tussen Belgiëen Nederland isvoldoende groot omte kunnen
streven naar een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. De boeren, vooral in de
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kustprovincies, zijn altijd vrij geweest en hadden al zeer vroeg internationale inen uitvoerhandel.
Bij het kleine bedrijf ligt de kracht in de vakbekwaamheid, de liefde tot de
grond en het fiere beroepsbewustzijn. De boerenstand is een nationaal belang en
verdient het invloed te kunnen uitoefenen op het algemene regeringsbeleid. De
landbouw overzee onderging belangrijke structurele wijzigingen, die nieuwe aanpassing onzerzijds vereisen.
VRIES, E. DE. Deaardebetaalt.Derijkdommen deraardeenhunbetekenisvoor
wereldhuishouding en politiek. Den Haag, Albani, 1948;244blz., 11 pltn.
Behandeling in 21 hoofdstukken van devraag of de groeiende wereldbevolking
in voldoende mate met voedsel en industriële grondstoffen kan worden voorzien.
Achtereenvolgens wordt gesproken over landbouw en voeding, de cultuurplanten
en de huisdieren, de noodzaak van het paal en perk stellen aan bodemvernieling,
de betekenis der bossen en zeeën, het water in veelvormig gebruik als grondstof.
Buiten direct landbouwkundig terrein liggen beschouwingen over het energievraagstuk, de metalen en niet-metalen. Enkele algemene hoofdstukken over industrie en grondstoffen, grondstoffen en wereldpolitiek, de Amerikaanse conserverings-beweging en de actie van de Volkenbond.
In het tweede gedeelte, dat als titel draagt: „de toekomst", wordt gesproken
over de vooruitzichten inzake het wereldvoedselvraagstuk, het energie- en metalenverbruik en deverhouding tussen landbouw en industrie. Hierop volgt een balans, allereerst van Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen
en voorts een wereldbalans.
Het boek eindigt met hoofdstukken over detaak van de Ver. Naties inzake het
grondstoffen-vraagstuk endehoudingvandemensheidtegenover dezeproblemen,
de verantwoordelijkheid over beheer en gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.
Een literatuur-lijst, alsmede een zaak- en personenregister sluiten het boek af.

VRIES, E. DE. De organisatie van het landbouwonderzoek in verband met de
landbouw-productie - in het bijzonder in Indonesië. Met bespreking. - In: De
voedselvoorzieningderwereld, congresverslag Verenigingv. WetenschappelijkeOnderzoekers.Leiden, 1949, blz.80-86. (Ook: Voeding 9 (1948) (7): 275-280).
Verslag van eenvoordracht, gehouden op het congresvan het V.W.O. over het
wereldvoedsel-vraagstuk te Wageningen. Korte geschiedkundige beschouwing
over dephasen in het landbouw-onderzoek in Indonesië,te beginnen met deCommissies voor de landbouw in 1926. De val van 's Lands Plantentuin, de particuliere en gouvernements-proefstations. Organisatie van de onderlinge samenwerking.
VRIES, E. DE.

Weivaartzorg in Indonesië. - Wending4 (1949) (3): 136-138.
Besprekingvan hetwerkvan A. JONKERS onder deze titel. Aangegeven wordt,
dat JONKERS een „derde" weg meent te kunnen aanwijzen tussen behoud ofherstelder dorpshuishouding en een individuele dynamisering dermillioenen massa's
in Zuid-Oost- en Oost-Azië.
VRIES, E. DE. Freerubberproduction-Competition orchaos.- Pacific Affairs
22(1949)(1):75-78.
Critische bespreking van het boek van Prof. P.T. BAUER onder de titel - The
Rubber Industry, a study in Competition and Monopoly. BAUER valt op onge-
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rechtvaardigdewijzedewerkwijzevanhet InternationalRubberRegulationCommittee en van de Nederlands Indische Regering in de periode 1934-1941 aan.
De beweerde verregaande elasticiteit van het aanbod van bevolkingsrubber
wordt tot kleinere proporties teruggebracht en een aantal andere primaire factoren van invloed opdenatuurrubber in het kort besproken.
VRIES, E. DE. Problems of agriculture in Indonesia. - Pacific Affairs 22
(1949) (2):130-143.
Na-oorlogsemoeilijkheden inzake debevorderingvan devoedselproductie.De
wijzigingvandedorpsstuctuur. Deschijnbare tegenstellingtussen bevolkings-en
ondernemings-landbouw. Deaflopende erfpacht-termijnen.
Deplaatsder Indonesischeproducten opdewereldmarkt inverband metsynthetica (rubber, kina)enhet prijsverloop. Procuctie-cijfers van federaal enrepublikeinsgebied.
VRIES, E. DE. De omvang derinternationale investeringen.- Economisch-statistische Berichten 34(1949): 593-596.
Bespreking van een rapport over dit onderwerp, uitgebracht door de F.A.O.
Indejaren 1946-48werd indewereld $100milliard nettobespaard,waarvan
in deVer.Staten, Canada enhet Verenigd Koninkrijk alleen reeds $70milliard.
Deinternebesparingen indezgn.onontwikkelde landen zijn perhoofd derbevolking2-5%vandieindehoogontwikkelde.
Internationale financiering, langsdriekanalen (internationale organenvanregering tot regering en particulier) isessentieel voor een evenwichtige ontwikkeling.
VRIES, E. DE, en J. A.VAN BEUKERING. Reclamation ofnewlandsforagriculture;potentialitiesandproblems.LakeSuccess,Aug.1949,UnitedNations.
Werkstuk voor deV.N.-conferentie inzake het gebruik endebescherming der
natuurlijke hulpbronnen. Het behandelt speciaal detropen. Drie methoden van
blijvend gebruikvan degrondworden beschreven- irrigatie,hetaanplanten van
boomgewassen en een gemengd bedrijf (wisseling van gras- en bouwland). Dit
wordt toegelicht met voorbeelden uit Indonesië enSuriname.
VRIES, E. DE, en C. J. BOTTEMANNE. Latent fisheries resources andmeansfor
theirdevelopmentin Indonesia. LakeSuccess,Aug. 1949,United Nations.
Werkstuk voor de V.N.-conferentie inzake het gebruik endebeschermingder
natuurlijke hulpbronnen.
Behandeld worden de zeevisserij, devisvangst en devisteelt in meren.
Dezout-enzoet-water-visvijvers endeteelt vanvisopgeïnundeerdegronden.
Voordeeiwitvoorzieningder Indonesischebevolkingzijn devisvangstenvisteelt
onontbeerlijk.Veelkannogwordengedaanaanverbeteringdermethoden.
Internationale samenwerking is geboden.

AFD. VOLKENKUNDE VAN INDONESIË
Beheerder: Dr F. H. VAN NAERSSEN
NAERSSEN, P.H.VAN. Culture contacts and social conflicts in Indonesia. Southeast Asia Institute, Occasional Papers no1,1947.
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VertalingvandeOpenbare les,getiteld:Cultuurcontacten ensociale conflicten
in Indonesië, opverzoek vanhetSoutheast Asia Institute (NewYork) door Prof.
Dr A. J. BARNOUW vertaald.
NAERSSEN, F.H. VAN. De aanvang van het Hindu-Indonesische acculturatieproces.- OrientaliaNeerlandica,Avolume of Oriental Studies, 1948,p.414-422
(With summary).
Na summier de verschillende bestaande hypothesen over de Hindu-Indonesische acculturatie te hebben besproken wijst deschrijver op desociologische factoren, die oudtijds de eerste Hindu-nederzettingen de oorspronkelijk besloten
Indonesische gemeenschappen open stelden voor invloeden vanbuiten.
NAERSSEN, F.H.VAN.The Çailendrainterregnum.- Indiaantiqua. Avolumeof
oriental studies presented by hisfriends and pupils to J. Ph. VOGEL, C. I. E.on
the occasion ofthe fiftieth anniversary ofhisdoctorate, 1947,p.249-253.
Door een nieuwe interpretatie te geven van twee Sanskrit oorkonden uit de
achtsteeeuw,opJava gevonden,tracht deschrijver aantetonen,datdeÇailendra
dynastie (welker vorsten debouwers waren van degrote Hindu-Javaanse bouwwerken inMidden-Java)eenvreemdewas,terwijl Sanjaya's dynastie deoorspronkelijk Javaanse was;2°datdelaatstegenoemde, hoewel geheelopde achtergrond
gedrongen, is blijven bestaan. Blijkens ettelijke oorkonden, daterend uit de tijd
na het Çailendra interregnum, trachtten de Sanjaya-vorsten de economisch ongunstige toestand van het rijk door landbouwintensivering te verbeteren.
NAERSSEN, F.H. VAN. Hetsociaalaspectvanacculturatiein Indonesië.- Zaire,
Revue Congolaise 2 (1948):625-639.
Verwantschap tussen de Indonesische cultuur en de Hinduse cultuur vanNalanda heeft hetprocesvan Hindu-Indonesischeacculturatie mogelijk gemaakt en
deweggebaand voor de daarop volgende acculturatie tussen (mystiek) Islamen
de Indonesische cultuur. Daarbij deed zich in de historie sociale opportuniteit
voor.

AFD. SOCIALE ÉN ECONOMISCHE GEOGRAFIE EN SOCIALE STATISTIEK

Beheerder: Prof. Dr E.W. HOFSTEE
HOFSTEE, E.W. Deregionale bevolkingsprognose als onderwerp van toegepast
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. - Tijdschrift voor Economischeen Sociale
Geografie, 38(1947) (11): 297-311.
De bevolkingsprognose isdebasis van elkuitbreidings- enstreekplan. Detoekomstige ontwikkeling vandebevolking wordt, behalve door denatuurlijke aanwas, bepaald door vestiging en vertrek. Zaleen landelijke prognose in de eerste
plaats gericht zijn op een raming van de natuurlijke aanwas, bij een regionale
prognose dient deschatting van vestiging en vertrek voorop te staan, aangezien
dezevoornamelijk bepalen inhoeverre debevolkingstoename binnen eenbepaald
gebied, vandievan het Rijk alsgeheel zalafwijken. Richting enomvang vande
binnenlandse migratie worden in de eerste plaats bepaald door deregionale verschillen indeontwikkeling vandebestaansmiddelen. Ditbetekent, dateenregionalebevolkingsprognose zaldienen teberusten opeenprognosevandeontwikke-
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ontwikkeld, dat grote diensten blijkt te bewijzen aan dit practische onderzoek.
Erwordenconclusiesgetrokkentenopzichtevaneengewensteontwikkelingvan
deagrarischevoortbrengingendemaatregelen,diegetroffen dienentewordenom
het gesteldedoeltebereiken.
KOOYMAN,P. Het toekomstige aantal studenten aande Landbouwhogeschool.
Afdeling Sociale enEconomische Geografie der Landbouwhogeschool, 1949;5blz.,
tabellen.
Opgrondvandeontwikkelingvan hetaantalstudenten inhetverleden,isgetrachtomlangsstatistischewegtekomentoteenredelijkeschattingvanhettoekomstigetotale aantal envan deverdelingover deverschillendephasenvan de
studie.
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Maart 1948. N.V. Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1949,
dl II,p. 11-36.
Het maatschappelijke leven in kolonisatiegebieden wordt in zeer belangrijke
mate bepaald door het cultuur-ideaal, waarmee de kolonisten de nieuwegebiedenbetreden.Wanneer dekolonisatieplaatsvindt indetijd, datzichinhetoude
landeennieuwcultuur-ideaal ontwikkelt,zaldit nieuwecultuur-ideaal, doorhet
ontbrekenvandeinhetoudelandbestaanderemmen,zichinhetnieuweland bijzonder scherp en duidelijk demonstreren. Het nieuwe land zal dus daardoor een
van het oude land afwijkend karakter vertonen. Vertoont echter het oude land
eenstatisch cultuur-ideaal, danzalhet nieuweland van het oudeland weinig afwijken.
Dekolonisatie van de Drents-Groninger Veenkoloniën vond plaats in de tijd,
dat het moderne cultuur-ideaal, met alseconomisch aspect het kapitalisme,zich
indeomgevendegebieden ontwikkelde. Het gevolghiervan was,dat indeVeenkoloniën, evenals in verschillende andere kolonisatiegebieden, welke de laatste
eeuwen zijn bevolkt, de kenmerken van het moderne cultuur-ideaal bijzonder
sterk opdevoorgrond traden.
HOFSTEE, E.W. Beschouwingen over de economische structuur van de stad
Groningen en haartoekomstige industriële ontwikkeling. VanGorcum &Comp.
N.V.,Assen, 1948;86blz.
Dezestudiewerdoorspronkelijk opgezetomeenschattingtemakenvandetoekomstigebehoefte aanindustrieterreinen vandestad Groningen.Aandezeschattingdiendeeenbevolkingsprognoseten grondslagteliggen.Debestaandemethodes voor regionale bevolkingsprognoses, bleken echter weinig te voldoen, zodat
werd gezochtnaar een nieuwemethode,welkewerd gevonden indelater alssociaal-economisch aangeduide methode. Deze methode van bevolkingsprognose
eist een grondige analysevan deeconomische structuur van het betreffende gebied.Hetgrootstegedeeltevanhetboekwordtdanookingenomendooreenontledingvan deeconomische structuur van destad Groningen en haar historische
ontwikkeling. Deconclusieluidt, dat Groningen steeds het karakter heeft gehad
van een regionaal verzorgend centrum van hoge orde en dit in feite nogsteeds
heeft. Nagegaanwordt,welkeverwachtingenmenmagkoesterenomtrent deverdereontwikkelingvandezefunctie, waarbijwordtuitgegaanvaneenparallelisme
tussen deontwikkelingvan het verkeer en deontwikkeling van de afzonderlijke
functie. De uiteindelijke conclusie luidt, dat de bevolkingsgroei van Groningen
betrekkelijk bescheidenzalzijn enookdeontplooiingvan haarindustrievermoedelijk geengroteomvangzalaannemen.
LOUWES,A. J. Voorlopig rapport betreffende onderzoekingen ten behoevevan
een uitbreidings- en ontwikkelingsplan van de gemeente Huissen. 1949;37blz.,
12bijlagen.
Het eigenlijke onderzoekwerk isgedaan door IrA.J. LOUWES, onder toezicht
vanProf.DrE.W. HOFSTEEenmetmedewerkingvaneenaantalstudenten, dat
hetenquetewerkverrichtte.Enigedeskundigenverleenden,iederophuneigengebied,bovendien noghunmedewerking.
De ontwikkeling van de huidige economische structuur van Huissen wordt
nauwkeurig nagegaan, waarbij de plaats en de functie van de tuinbouw in het
middelpunt staan. Dearbeidsproductiviteit wordt bestudeerd aan de hand van
deuitkomsten van een enquête. Bij deze studie wordt het begrip standaarduur
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ontwikkeld, dat grote diensten blijkt te bewijzen aan dit practische onderzoek.
Erwordenconclusiesgetrokken ten opzichtevaneengewensteontwikkelingvan
deagrarischevoortbrengingendemaatregelen,diegetroffen dienentewordenom
het gesteldedoelte bereiken.
KOOYMAN,P. Het toekomstige aantal studenten aande Landbouwhogeschool.
Afdeling Sociale en Economische Geografie der Landbouwhogeschool, 1949;5blz.,
tabellen.
Opgrondvan deontwikkelingvan hetaantal studenten inhetverleden,isgetracht omlangsstatistischewegtekomentot eenredelijkeschattingvanhettoekomstigetotale aantal envan deverdeling over deverschillende phasen van de
studie.

