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HET TOTSTANDKOMEN VAN DE STICHTING „CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBUKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATEE*'

De uitbreiding van het landbouwkundige onderzoek in de laatste halve eeuw heeft
geleid tot een toenemende specialisatie van de instellingen waar dit onderzoek
wordt verricht. Elk van deze gespecialiseerde instellingen tracht devraagstukken die
behoren tot haar werkterrein tot een oplossing te brengen. Maar met het afsluiten
van het onderzoek en het vinden van de oplossing is de taak van de instelling nog
niet geëindigd. Het doel van het onderzoek isimmers delandbouwproduktie te verbeteren. Daartoe is het nodig dat deze resultaten worden vastgelegd, hetgeen in het
algemeen wil zeggen dat zij moeten worden gepubliceerd. Dit heeft ten gevolge
dat elke onderzoekingsinstelling zich gesteld ziet voor de taak te publiceren.
Met dit publiceren streeft men twee oogmerken na:
Ie publikatie dient de basis te zijn voor de doorstroming van de resultaten naar
de praktijk;
2e men wenst een waarborg dat de gegevens toegankelijk zijn voor andere onderzoekers, die gebruik willen maken van de verkregen resultaten bij eigen
onderzoek.
Deze oogmerken roepen op zichzelf weer twee vraagstukken op: dat van het publiceren en dat van de literatuurdocumentatie. Het onderkennen van het feit dat aan
het publiceren en aan de literatuurdocumentatie een problematiek vastzit, is van
betrekkelijk recente datum. In ieder geval kan men wel stellen dat in ons land
hieraan in landbouwkundige kringen eerst na 1945 meer dan oppervlakkige aandacht is besteed. De totstandkoming van het Centrum voor Landbouwpublikaties
en Landbouwdocumentatie dient men te zien tegen de achtergrond van deze problematiek. Wij laten daarom een kort overzicht van deze ontwikkeling volgen.
HET PUBLICEREN

Bij een ministeriële beschikking van 1907 *) werd bepaald dat de Rijkslandbouwproefstations de resultaten van hun onderzoekingen moesten publiceren in een centrale reeks, die de naam kreeg „Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen"
en die werd uitgegeven door de Directie van de Landbouw. De verzorging van deze
reeks was opgedragen aan de afdeling van de Directie van de Landbouw, waaruit
later (bij ministeriële beschikking van 29 april 1957) de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties is voortgekomen.
De Directeuren van de Rijkslandbouwproefstations dienden de manuscripten in bij
de Directeur Generaal van de Landbouw, die de afwerking opdroeg aan deze afdeling. Tot de tweede wereldoorlog beschouwde deze afdeling haar taak slechts als
administratief. Eerst na 1945 kwam hierin geleidelijk aan verandering doordat meer
redactionele en typografische zorg aan deze publikaties werd besteed.
*) Reglement betreffende Mededeelingen der Rijkslandbouwproefstations, Beschikking van de
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 4 juni 1901, Dir. v. d. Landbouw, no. 2683,
afd. L.A.Z.
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In de jaren na 1945 voltrokken zich twee wijzigingen die de positie van deze reeks
veranderden. In de eerste plaats werd het meer en meer gebruikelijk dat ook andere
publikaties dan die van Rijksinstellingen in de reeks werden opgenomen. Reeds in
deoorlogsjaren had men enkele publikaties van particuliere zijde opgenomen, zoals
die van het laboratorium van de coöperatieve fabriek van melkprodukten te Bedum.
Na de oorlog werd het met name voor promovendi aantrekkelijk om in deze
reeks hun proefschriften te plaatsen, aangezien zij daardoor voor hun proefschrift
slechts overdrukkosten behoefden te betalen. In de tweede plaats veranderde de organisatie van de Rijkslandbouwproefstations, dievrijwel alle de stichtingsvorm kregen.
De reeks verloor daardoor haar exclusief en monopolistisch karakter.
Naast de reeks Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen verschijnen thans vele
grotere en kleinere reeksen wetenschappelijke en voorlichtende publikaties, terwijl
ook vele instellingen hun resultaten in hoofdzaak publiceren in tijdschriften, al of
niet gevolgd door eigen reeksen overdrukken. Men zie daarvoor de bijlage van het
Rapport Publicaties Landbouwkundig Onderzoek.
De verhoogde belangstelling voor het publiceren leidde er toe dat de directeuren
van de instituten zich gingen beraden over het gehele vraagstuk van het publiceren. Dit resulteerde in het instellen van een commissie ad hoc, die de opdracht
kreeg advies uit te brengen over de volgende punten:
a het vastleggen van het resultaat van verrichte onderzoekingen;
b het bekend stellen van deze resultaten aan zusterinstellingen en collegae-onderzoekers in binnen- en buitenland;
c het toegankelijk maken van de resultaten voor hen, die deze nodig hebben voor
voorlichtingswerkzaamheden en voor onderwijs.
Hierbij zou moeten aansluiten een advies over de beste wijze waarop de resultaten
van het onderzoek kunnen worden gedocumenteerd en gerefereerd in de daarvoor
aangewezen organen.
Als nevenopdracht werd aan de commissie de vraag voorgelegd hoe door de instellingen hun voorlichtende en direct op de praktijk gerichte publikaties het beste
kunnen worden verzorgd en werd advies gevraagd over opzet en wijze van uitgifte
van jaarverslagen van deze instellingen.
Op 5 april 1955 bracht de commissie haar advies uit aan de voorzitter van de
Landbouworganisatie T.N.O. Voor het advies van de commissie moge worden verwezen naar haar „Rapport Publicaties Landbouwkundig Onderzoek", Afd. Documentatie van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 's-Gravenhage 1955.
Een van de belangrijkste punten van haar advies was de aanbeveling te komen tot
de stichting van een „publikatiecentrum", dat hulp zou kunnen verlenen bij de
vormgeving (in uitgebreide zin) aan de publikaties van de instellingen van landbouwkundig onderzoek.

Het advies werd in de vergadering van directeuren en in die van het bestuur van
de Landbouworganisatie T.N.O. besproken. Met de conclusies van het advies en de
aanbevelingen kon men zich verenigen. Ook het bestuur van de Landbouwhogeschool betuigde zijn instemming met deze voorstellen. De Landbouwhogeschool
bleek bereid deel te nemen in het bestuur van de geprojecteerde stichting en ook
overigens haar medewerking te geven.
Op grond hiervan deed de Nationale Raad Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
een voorstel aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te
komen tot de oprichting van een stichting „Centrum voor Landbouwpublikaties en
Landbouwdocumentatie". Deze stichting zou tevens de taak van het Centrum voor
Landbouwdocumentatieovernemen. De Minister kon zichmet dit voorstel verenigen.
Op 30 oktober 1957 werd de stichtingsakte gepasseerd.
DE LITERATUURDOCUMENTATIE

In september 1945 kon een begin worden gemaakt met een centrale literatuurdocumentatie voor de landbouw. Op 22 september 1945 verscheen het eerste nummer van het weekblad „Mededeelingen van den documentatiedienst van de Directie
van den Landbouw", het latere weekblad „Landbouwdocumentatie". Dit blad had
als doelstelling meer bekendheid te geven aan het materiaal dat de bibliotheek
van het ministerie ontving. Het bevatte indicatieve referaten van dit materiaal. De
referaten werden tevens opgenomen in een volgens de UDC gerangschikt kaartsysteem.
Tot 1951 berustte de redactie bij de afdeling Documentatie van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in Den Haag. Na 1 april 1951 was de
redactie in handen van het Centrum voor Landbouwdocumentatie te Wageningen,
dat een zelfstandig onderdeel vormde van deafdeling Documentatie (thans de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties van de Directie van de Landbouw).
Per 1 juli 1957 werd in „Landbouwdocumentatie" opgenomen Keesings „Algemeen Agrarisch Archief". Het „Algemeen Agrarisch Archief" was eveneens een
referatenblad op het gebied van de landbouw, dat echter informatieve referaten
bevatte en niet was gebonden aan het materiaal van een bepaalde bibliotheek.
Dank zij de overplaatsing en de huisvesting op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool kon de band met deze bibliotheek en met de Wageningse instellingen
van landbouwkundig onderzoek nauwer worden aangehaald. Daardoor breidde de
taak van het Centrum voor Landbouwdocumentatie zich langzamerhand uit. Naast
het vastleggen van literatuurgegevens in „Landbouwdocumentatie", in kaartsystemen en in het z.g. brpnnenregister (de z.g. actieve documentatie), ontwikkelde zich
het verstrekken van inlichtingen uit de literatuur en het verrichten van literatuurrecherches (passieve documentatie).
De ontwikkeling van dit centrum heeft tevens stimulerend gewerkt op het ontstaan van gespecialiseerde literatuurdocumentaties op instituten en afdelingen van de f p ^ \

Landbouwhogeschool, waarbij het centrum coördinerend heeft kunnen optreden.
Het centrum onderhield goede betrekkingen met deze gespecialiseerde documentariesen tevens met een aantal buitenlandse instellingen op dit gebied, hetgeen in
het bijzonder ten goede isgekomen aan de diensten, die het centrum bij het geven
van literatuurinformaties kon verlenen.
Deze informaties werden zowel aan ambtelijke instanties en instituten gegeven als
aan het bedrijfsleven. Dit is mede aanleiding geweest het Centrum voor Landbouwdocumentatie op te nemen in de stichting,aangezienhet vooreenstichtinggemakkelijker isbetaaldeopdrachtenteaanvaarden danvoor een ambtelijke instelling.
Voor de ontwikkeling van het Centrum voor Landbouwdocumentatie moge overigens worden verwezen naar de volgende literatuur (chronologische volgorde):
Inleiding tot de Mededeelingen van den Documentatiedienst van de Directie van den Landbouw.
1 (1945) 1-2.
D. J. MALTHA: Documentatie en classificatie. Med. Dir. Tuinbouw. 9 (1946) 683—688.
D. J. MALTHA: Over boeken en tijdschriften. Maandbl. Landbouwvoorlichtingsdienst. 3 (1946)
497-502.
D. J. MALTHA: Landbouwdocumentatie. Maandbl.Landbouwvoorlichtingsdienst. 5(1948) 587—590.
TH. P. LOOSJES: Centrum voor Landbouwdocumentatie. Bibliotheekleven. 36 (1948) 587—590.
Verslag van de voorlichtingsmiddagen 1952. Commissie tot het houden van bibliotheekdagen
(stencil, 10 sept. 1952), waarin opgenomen voordrachten van:
F. JE. KOEKEBAKKER: Universele Decimale Classificatie.
G. KOSTER: Weekblad Landbouwdocumentatie.
— Bronnen.
TH. P. LOOSJES: Centrum voor Landbouwdoumentatie.
— Bronnen.
W. GLEISBERG, Der holländische landwirtschaftliche Dokumentationsdienst Schrifttum der Bodenkultur. 6 (1954) 2 5 - 2 8 .
TH. P. LOOSJES: Het Centrum voor Landbouwdocumentatie. Landbouwvoorlichting. 12 (1954)
259-264.
TH. P. LOOSJES: Centre for agricultural documentation in the Netherlands. FATIS Review. 2
(1955) 7 2 - 7 3 .
D. J. MALTHA: 10 jaren Landbouwdocumentatie, rede 4 nov. 1955 (stencil).
Inleidingen, gehouden op de Landbouwdocumentatiedag 6 sept. 1957 (stencil), waarin onder meer:
F. JE. KOEKEBAKKER;Hoe werkt het Centrum voor Landbouwdocumentatie.
G. KOSTER; De ontwikkeling van „Landbouwdocumentatie".
TH. P. LOOSJES: Literatuuronderzoek ten behoeve van landbouwkundig onderzoek van wetenschappelijke instellingen en bedrijfsleven.
TH. P. LOOSJES: Documentatie van wetenschappelijke literatuur. Amsterdam, 1957. p. 143—151.
Gids voor bezoekers van de Centrale Bibliotheek, der Landbouwhogeschool en het Centrum voor
Landbouwdocumentatie, Wageningen, 1957 (2e druk).
TH. P. LOOSJES: Documentatie en student in Wageningen. T. voor Eff. en Doe. 27 (313-315.
D. J. MALTHA: Literatuurdocumentatie op het gebiedvan de landbouw. Jaarboek 1956—1957. Ahj.
Bond van Oud-leerlingenvan Instellingen voor Middelbaar Onderwijs, Hoorn, 1958. p. 23—31.
Jaarverslagen van het Centrum voor Landbouwdocumentatie 1951 en volgende.
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DE ORGANISATIE VAN DE STICHTING

DOELSTELLING

Artikel 3 van de statuten van de stichting omschrijft de doelstelling van de stichting als volgt:
„De Stichting heeft ten doel de bevordering van de landbouw door:
a voor zover het publikaties betreft:
het verlenen van hulp aan instellingen van landbouwkundig onderzoek bij de
vormgeving, het uitgeven en verspreiden van hun publikaties;
het uitgeven van publikaties;
het adviseren omtrent het verlenen van subsidie aan wetenschappelijke tijdschriften, waarin de instellingen van landbouwkundig onderzoek plegen te
publiceren;
het verzorgen van vertaalwerk;
de vorming van landbouwkundige redacteuren;
b voor zover het de documentatie betreft:
het verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie op het gebied van de
landbouw en het onderhouden van contacten met gespecialiseerde literatuurdocumentaties;
het geven van inlichtingen uit de landbouwkundige literatuur;
het verrichten van literatuurrecherches;
het verzorgen van uit deze werkzaamheden voortvloeiende publikaties;
het geven van adviezen en instructie over literatuurdocumentatie;
het verbeteren en aanvullen van classificatiesystemen voor de landbouw en het
ontwikkelen van documentatietechnieken."
BESTUUR

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling schrijft art. 4 van de statuten het volgende voor:
1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven leden.
2 De bestuursleden worden benoemd door de Minister. Aanbevelingen voor benoeming van bestuursleden worden door het bestuur bij de Minister ingediend
door tussenkomst van de Nationale Raad T.N.O.
3 Aanbevelingen voor de benoeming van één bestuurslid worden gevraagd aan
de Senaat van de Landbouwhogeschool, aan het Koninklijk Genootschap voor
Landbouwwetenschap en aan het Landbouwschap. Voortsworden in het bestuur [***H1

door de Minister benoemd een vertegenwoordiger van de afdeling Documentatie en Publikaties van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en op voorstel van de Nationale Raad T.N.O. twee leden als vertegenwoordigers van de instellingen van landbouwkundig onderzoek.
4 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een
secretaris. Voor de eerste maal wordt devoorzitter aangewezen door deMinister.
Bij ministeriële beschikking van 10 februari 1958 werden voor de eerste maal in
het bestuur benoemd:
Prof. dr. V. J. Koningsberger
Aangewezen door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
te Bilthoven, voorzitter
Op aanbeveling van de Senaat van de
Prof. dr. E. Brouwer
Landbouwhogeschool
te Wageningen, ondervoorzitter
Op aanbeveling van het Koninklijk GeIr. J. A. Emmens
nootschap voor Landbouwwetenschap
te Rotterdam
Op aanbeveling van het Landbouwschap
Ir. D. S. Tuynman
te 's-Gravenhage
Vertegenwoordiger van de Hoofdafdeling
Ir. D. J. Maltha
Documentatie en Publikaties
te 's-Gravenhage, secretaris
Ir. J. Sneep
Vertegenwoordiger van de instellingen
te Alkmaar
van landbouwkundig onderzoek
Ir. G. Veldman
Vertegenwoordiger van de instellingen
te Wageningen
van landbouwkundig onderzoek
De Directeur-Generaal van de Landbouw, ir. A. W. van de Plassche, installeerde
het bestuur op 12 februari 1958.In zijn installatierede zei de Directeur-Generaal
onder meer:
„Wij leven in een tijd van een toenemende activiteit van alle instellingen, diezich
bezighouden met onderzoek. Al deze instellingen hebben een drang tot publiceren.
Het valt daarom niet te verwonderen dat men dagelijks de opmerking hoort dat
er veel te veel wordt gepubliceerd. Toch gaat de stroom van publikaties door en
wast nog dagelijks. Dit behoeft niet te verwonderen, want publiceren is vrijwel
de enige wijze waarop de resultaten van het onderzoek wereldkundig gemaakt
kunnen worden. Ookhet stimuleren van de vooruitgang geschiedt veelal door publikaties. Men kan er daarom niet aan ontkomen dat publikaties in toenemende
mate blijven verschijnen. Het publiceren is echter vakwerk.
De onderkenning van deze feiten heeft er toe geleid dat behoefte werd gevoeld
aan een bestudering van de hiermede samenhangende vraagstukken. Een daartoe
in het leven geroepen commissie bracht een rapport uit, waarin o.m. de instelling
van een centrum voor publikaties werd gepleit. Zowel de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek als het Ministerie hebben zich met dit denkbeeld kun-

nen verenigen. Uit het daarop gevolgde overleg is thans de stichting „Centrum
voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie" voortgekomen.
De stichting zal stellig niet de centralisatie van pubükaties al te veel primair
mogen stellen. Zou men deze kant opgaan, dan zou dit op tegenstand stuiten. Wel
echter is er behoefte aan hulp bij het verzorgen van publikaties van de verschillende instellingen van landbouwkundig onderzoek.
Gaat men artikel 3 van de statuten van de stichting na, dan blijkt deze gedachte
daarin ook te zijn neergelegd. Het doel van de stichting is gericht op hulpverlening bij het publiceren in verschillende vormen.
Voor de literatuurdocumentatie ligt het enigszins anders. Men is er algemeen van
overtuigd dat een centrale documentatie nuttig is. Zij het dan ook dat daarbij de
centrale documentatie zal moeten kunnen steunen op gespecialiseerde documentaries
bij de instituten en de afdelingen van de Landbouwhogeschool.
Door het Centrum voor Landbouwdocumentatie heeft de literatuurdocumentatie
reeds haar vorm gekregen. Op de ingeslagen weg kan worden voortgegaan. Hierbij
zullen zich, naar het zich laat aanzien, geen al te grote moeilijkheden van organisatorische aard meer voordoen. Ten aanzien van de publikaties zal de jonge stichting echter nog zijn weg moeten zoeken."
Hiermede was het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
geboren en kon derhalve met zijn werkzaamheden beginnen. Het gehele jaar 1958
zou echter nog heengaan met voorbereidingen.
PERSONEEL

Eerst op 27 januari 1959 kwam de benoeming van ir. D. J. Maltha tot directeur
van de stichting per 1 oktober 1958 af. De overgang van het personeel van het
Centrum voor Landbouwdocumentatie en van enkele personeelsleden van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties naar de stichting werd in 1958 nog niet
gerealiseerd.
Inmiddels werd de heer Th. P. Loosjes per 1 mei 1958 benoemd tot bibliothecaris
van de Landbouwhogeschool. In verband daarmede nam hij per 1 oktober 1958
ontslag als hoofd van het Centrum voor Landbouwdocumentatie. In zijn plaats
werd geen ander hoofd van deze afdeling benoemd.
De begroting voor 1958 liet geen uitbreiding van de personeelsformatie toe. De
werkzaamheden, die behoren tot de taak van de stichting werden, voor zover het
publikaties betreft, in 1958 verricht door personeel van de afdeling publikaties
van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties en, voor zover het de documentatie betreft, door het personeel van het Centrum voor Landbouwdocumentatie.
Het spreekt vanzelf dat onder deze omstandigheden de stichting nog geen nieuwe
taken op zich kon nemen. Voorbereidingen voor deze taken werden echter reeds
getroffen.

HUISVESTING

Het personeel van het Centrum voor Landbouwdocumentatie genoot ook in 1958
gastvrijheid in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Deze huisvesting is onbevredigend, te meer omdat ook de bibliotheek dringend behoefte heeft aan de
door het Centrum in beslag genomen kamers. In 1958 kon echter nog geen andere
oplossing worden gevonden.
Inleidende besprekingen vonden plaats met het bestuur van de Landbouwhogeschool. Zeer erkentelijk zijn wij voor de welwillendheid waarmee het bestuur de
huisvesting van de stichting beziet en de toezegging dat de Landbouwhogeschool
bereid is kantoorruimte in de aula af te staan, zodra het bestuur van de Landbouwhogeschool zijn nieuwe huisvesting in het hoofdgebouw kan betrekken.
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WERKZAAMHEDEN

PUBLIKATTES
HET VERLENEN VAN HULP AAN INSTELLINGEN VAN LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK

In 1957 bezochten ir. D. J. Maltha en ir. E. Denig 30 instellingen van landbouwkundig onderzoek, ten einde na te gaan welke hulp het centrum aan elk van hen
zou kunnen verlenen. De resultaten van deze oriëntatie zijn neergelegd in het
„Rapport betreffende de oprichting Centrum voor Landbouwpublikaties", rapport
1957 - nr. 1 van de afd. Documentatie van het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening. De conclusies van dit rapport waren de volgende:
Bij alle instellingen yan landbouwkundig onderzoek blijkt grote belangstelling te
bestaan voor het publiceren en juicht men de stichting van een centrum voor landbouwpublikaties toe. Dit betekent niet dat er grote uniformiteit bestaat in hetgeen
elke instelling wenst te publiceren. De doelstellingen van deze instellingen lopen
daarvoor te sterk uiteen. Men kent nl. wetenschappelijke artikelen (zowel op nationaal als internationaal niveau), vaktechnische artikelen, voorlichtende artikelen (zowel bestemd voor de voorlichting en het onderwijs als voor de praktijk), jaarverslagen en diverse rapporten. Deze grote verscheidenheid neemt echter niet weg dat
alle instellingen het als een van hun taken beschouwen door middel van publikaties naar buiten te treden.
Natuurlijk bestaan er ook grote verschillen in de wijze waarop men publiceert.
In grote lijnen doet men dit in Nederlandse of buitenlandse wetenschappelijke
tijdschriften, in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, in eigen reeksen, jaarverslagen of jaarboeken, in landbouwperiodieken op middelbaar niveau en
in de landbouwpers. Daarnaast bestaat er bij vele instellingen een zeer eenvoudig
verzorgde interne verslaggeving.
Vele instellingen, die zelf geen publikaties laten drukken, laten wel overdrukken
van de artikelen van eigen medewerkers in een apart omslag verschijnen, waardoor dus toch een eigen reeks ontstaat. Het is dan ook begrijpelijk, dat bijna alle
instellingen publikaties in een eigen reeks prefereren boven die in een algemene
reeks. Met behulp van een eigen reeks bestaat immers de mogelijkheid de naam
en het specifieke karakter van de instelling uit te dragen, onverschillig of het nu
gaat om een jaarverslag, een originele publikatie of een overdruk van een elders
verschenen artikel. Slechts één instelling, met name het landbouwproefstation te
Groningen, stelt publikatie in een algemene reeks meer op prijs dan in een eigen
reeks.
Bij deze oriëntatie bleek verder, dat er in het algemeen geen moeilijkheden bestaan met het financieren van de publikaties. Heel anders is het gesteld met de
verzorging van depublikaties. Sommige instellingen (zoals het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek, het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek,
de Plantenziektenkundige Dienst, de Stichting voor Bodemkartering, de Stichting
voor Plantenveredeling en het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)
11

bezitten voor hun publicistische arbeid een redacteur, soms zelfs een redactionele
afdeling, of althans iemand die bij zijn werk ook met de redactionele vormgeving
van de publikaties is belast. Andere instellingen, vooral de kleinere (zoals het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur), of die welke zich voornamelijk met routine-onderzoek bezighouden (zoals het Rijksproefstation voor Zaadcontrole), kennen een dergelijke figuur niet, maar hebben er ook geen directe
behoefte aan. Een derde, zeker niet onbelangrijke groep, voelt echter wel het gemis
van een redacteur. Sommige daarvan (zoals het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten, het Instituut voor Biologisch en Scheikundig
Onderzoek van Landbouwgewassen en het Proefstation voor Akker- en Weidebouw)
hebben zelfs behoefte aan een academisch gevormde kracht, die zich alleen met
het publiceren moet bezighouden, terwijl andere (zoals het Instituut voor Bewaring
en Verwerking van Landbouwprodukten, het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding) een kracht zoeken
die dit werk kan combineren met andere bezigheden, zoals het toezicht op de
bibliotheek en de public-relations.
Op de vraag of er behoefte bestaat aan meer publikatiemogelijkheden, kan in het
algemeen ontkennend geantwoord worden. Sommige instellingen (zoals het Rijksproefstation voor Zaadcontrole, de Plantenziektenkundige Dienst en het Instituut
voor Tuinbouwtechniek) zouden graag wat meer mogelijkheden op internationaal
niveau zien, andere (zoals de Stichting voor Bodemkartering, het Rijksinstituut
voor Pluimveeteelt en het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn) hebben nog behoefte aan kanalen, waarlangs de onderzoekresultaten kunnen doordringen tot de
praktijk.
De hiervoor beschreven heterogeniteit in aard en omvang van het te publiceren
materiaal maakt dat de behoefte aan hulp bij het publiceren eveneens zeer uiteenlopend is. Maar alle instellingen van landbouwkundig onderzoek achten de vorming
van een centrum voor landbouwpublikaties bijzonder belangrijk. Voor alle kan het
een contactpunt zijn, waar algemene problemen — samenhangende met het publiceren — besproken kunnen worden, zoals kwesties inzake formaten, kostprijzen,
esthetische vormgeving. Van tijd tot tijd kunnen dan alle redacteuren op een dergelijk centrum bijeenkomen.
Zeer vele instellingen hebben dringend behoefte aan goed vertaalwerk, vooral in
het Engels. Een aantal instellingen (b.v. het Instituut voor Rassenonderzoek, het
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek en het Bosbouwproefstation) stelt verder vrij vérgaande hulp op prijs; deze hulp kan zowel redactioneel als druktechnisch van aard
zijn. Soms zelfs zou het mogelijk zijn dat een belangrijk deel van de verzorging van
bepaalde uitgaven door het centrum voor landbouwpublikaties geschiedt.
Soms is men van mening, dat het mogelijk is voor een redacteur van het centrum,
na een gesprek met een onderzoeker, een artikel te schrijven over het betreffende
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onderzoek, terwijl men ook meent dat het centrum belangrijk werk kan doen bij
de scholing van redacteuren voor de instellingen. Ook aan de distributie van publikaties zou door het centrum aandacht kunnen worden geschonken.
Ten slotte zou men algemeen het oprichten van een centrale voor eenvoudige
offset-druk (rotaprint) zeer toejuichen. Een dergelijke centrale zou ongetwijfeld
binnen korte tijd zeer veel werk krijgen. Vele publikaties met kleine oplagen, die
nu gestencild worden, zouden dan met geringe kosten in een aanmerkelijk betere
vorm verspreid kunnen worden. Hieruit mag tevens blijken, dat door de oprichting van een dergelijke centrale geen concurrentie wordt aangedaan aan de particuliere drukkers, omdat de oplagen zo klein zijn dat men in geen geval tot drukken
zou overgaan.
Tot zover dit rapport.
In 1958 werd een begin gemaakt met het geven van de hierboven nader omschreven adviezen. Deze liepen uiteen van het ontwerpen van een vignet tot het
herschrijven van een jaarverslag. Tussen deze uitersten in lagen het overleg met
drukkers en uitgevers, het zoeken naar financieringsmogelijkheden, het geven van
algemene voorlichting en het houden van lezingen.
Vele besprekingen werden gevoerd met het bestuur van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap over de omzetting van het Landbouwkundig Tijdschrift van een maandblad in een blad dat twee maal per maand zou verschijnen.
Met deze omzetting zou tevens gepaard moeten gaan een wijziging van de inhoud
in die zin dat het tijdschrift meer het karakter van leestijdschrift zou moeten
krijgen.
Deze ingrijpende verandering betekende tevens dat de hoofdredactie niet meer gevoerd zou kunnen worden door één man, als nevenfunctie en met een kleine financiële tegemoetkoming. Besloten werd de redactie te delegeren aan een dagelijkse
redactiecommissie, bestaande uit vier leden, bijgestaan door een grote redactieraad
en de verzorging van het tijdschrift tegen betaling op te dragen aan het centrum.
Deze situatie werd per 1 januari 1959 gerealiseerd.
Voorts werden besprekingen gevoerd met dr. W. H. de Jong, als penningmeester
van de European Association of Potato Research. Deze organisatie wenste een
internationaal tijdschrift uit te geven. Ook van dit tijdschrift zal in 1959 de verzorging tegen betaling aan het centrum worden opgedragen.
Tevens vond overleg plaats tussen de Nederlandsche Heidemaatschappij, de uitgever Tjeenk Willink te Zwolle en ir. D. J. Maltha over de redactie en de verzorging van een boek over landhuishoudkunde. Dit boek, waaraan vele auteurs
zullen meewerken, is thans nog in een stadium van voorbereiding.
HET UITGEVEN VAN PUBLIKATIES

De reeks Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen werd door de stichting
overgenomen, waarvoor een bedrag van ƒ 42.000 — ƒ 4000 (doorberekening aan f^Si\
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derden) op de begroting voorkwam. De verzorging geschiedde echter nog door
personeel van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties. In bijlage 1 is opgenomen een lijst van de in deze reeks in 1958 verschenen publikaties. Hieronder
waren twee proefschriften.
Voor de publikaties, uitgegeven op het gebied van de documentatie, verwijzen wij
naar bijlage 2.
HET ADVISEREN OMTRENT HET VERLENEN VAN SUBSIDIES AAN WETENSCHAPPELIJKE
TIJDSCHRIFTEN

Ir. D. J. Maltha was ook in 1958 adviserend lid van het Nederlands Melk- en
Zuiveltijdschrift. Het ministerie draagt bij in het tekort op de exploitatie van dit
tijdschrift naar rato van het aantal pagina's dat door onder het ministerie vallende
instellingen daarin wordt gepubliceerd. Over de hoogte van dit bedrag werd geadviseerd.
Voorts werd geadviseerd bij het overleg met de uitgever Nijhoff over de verlenging van het contract tussen deze uitgever en het Genootschap ten aanzien van het
tijdschrift Plant and Soil. Dit tijdschrift wordt thans niet meer gesubsidieerd.
HETVERZORGENVANVERTAALWERK
Op de begroting 1958 werden hiervoor geen fondsen beschikbaar gesteld. In
enkele gevallen kon het Centrum als intermediair optreden voor het doorgeven
van vertaalwerk.
DE VORMING VAN REDACTEUREN

£p
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Ir. D. J. Maltha gaf in 1958 drie maal een cursus over het literatuuronderzoek en
het schrijven van publikaties aan studenten van de Landbouwhogeschool. Aan
deze cursus namen ook enkele medewerkers van instituten deel.
Een eerste volledig door het centrum georganiseerde cursus was een cursus over
publiceren aan medewerkers van het Landbouw Economisch Instituut. Er waren 22
deelnemers. De cursus werd gedurende 13 ochtenden gegeven. Behandeld werden
onder meer de techniek van het drukken, het voorbereiden van wetenschappelijke
publikaties en rapporten, het populariseren van rapporten, het maken van persberichten, het contact met de pers en leesbaarheid, leesbaarheidstests en onderzoek
van leesgewoonten ten plattelande. Aan de cursus waren opgaven voor zelfwerkzaamheid verbonden.
Voorts werd een cursus van 4 x 3 dagen gegeven voor personeel van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst onder de titel „Het geschreven woord bij de voorlichting" en een cursus „Publiceren" van 3 x 3 dagen voor leraren aan middelbare
en hogere landbouwscholen. Ir. D. J. Maltha verleende aan deze cursussen zijn
medewerking.

DOCUMENTATIE
HET VERZORGEN VAN EEN CENTRALE LITERATUURDOCUMENTATIE EN HET ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN MET GESPECIALISEERDE LITERATUURDOCUMENTATIES

De werkzaamheden die hiertoe behoren kan men verdelen in twee soorten: die,
welke zijn gericht naar buiten en die, welkeeenmeer intern karakter dragen. Tot
de eerste behoren deredactievan het weekblad „Landbouwdocumentatie"endez.g.
attendering. Onder de tweede vallen het bijhouden van het bronnenregister enhet
vijfjaar-documentatiesysteem.
Ook dit jaar ondervond het centrum grote medewerking van meer dan 50 specialisten, die allen op vrijwillige basis de zorg op zich namen een groot gedeelte
van de literatuur te verwerken tot lange of korte referaten voor „Landbouwdocumentatie".
„Landbouwdocumentatie"
Dit verscheen in de vorm die het sinds 1juli 1957 verkreeg door samensmelting
methet„AlgemeenAgrarischArchief".De praktijk heeft geleerd dat dit een goede
oplossing is geweest; de waardering voor deze nieuwe vorm is over het algemeen
groot. Het aantal lezers breidt zich langzaam uit,ondanks het feit datvoordienstabonnementen — om begrotingstechnische redenen — een vergoeding van ƒ 3
per jaar moest worden gevraagd en het blad dus niet meer gratis kon worden
verspreid.
De aard van de inhoud bleef dezelfde: per nummer ± 1 6 blz. lange referaten,
± 8 blz. korte referaten en 2—3 blz. Bulletin Catalogus van de bibliotheek van
de Landbouwhogeschool.
Getracht werd aandacht te besteden aan actuele onderwerpen of aan onderwerpen,
waarvan verwacht mocht worden, dat zij binnenkort extra aandacht zouden gaan
trekken. De belangstelling, die is gebleken over het opnemen van kleinere literatuurstudies in „Landbouwdocumentatie", heeft gestimuleerd tot hetdoorgaan hiermee. In de jaargang 1958 werden negen studies opgenomen. Voor de titels verwijzen wij naar bijlage 2.
Ook was de redactie attent op „nieuwigheden". Ook alsniet reedsvaststaat dateen
„nieuwigheid" ingang zal vinden, werd daarover een referaat opgenomen. Enkele
voorbeelden van dergelijke referaten waren die over kalmerende middelen voor
dieren, de Euroklok, het meten van de spekdikte bij het levende varken, coöperatieve boerderijen.
Met ingang van no. 6 (8 febr.) werd een nieuwe rubriek ingesteld: „Deze Week".
Deze rubriek bevat de belangrijkste inhoud van de Nederlandse landbouwweekbladen, samengevat in devorm van een overzichtsartikel.Van de afzonderlijke artikelen in dezebladen worden geen aparte referaten meer gemaakt. De redactie heeft
de indruk dat deze verandering een verbetering is en dat de nieuwe rubriek zich
in de belangstelling van de lezers mag verheugen.
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Gepubliceerd werden 5113 referaten (verleden jaar 6509), waarvan 700 lange
(verleden jaar 432) alsmede, de hierboven reeds eerder genoemde, 9 literatuuroverzichten. Hiervoor werden ruim 46.500 bladzijden tijdschriften e.d. doorgenomen, naast een groot aantal boeken, jaarverslagen e.d.
De opgenomen referaten waren over het algemeen wat langer dan vorige jaren.
Dit is een van de redenen dat het aantal referaten bij het zelfde aantal ter beschikking staande pagina's kleiner moest zijn dan verleden jaar. Andere oorzaken zijn
de nieuwe rubriek „Deze week" en een sterkere selectie van het materiaal. Voor de
verdeling in procenten over de vakgebieden zij verwezen naar bijlage 3.
De Bulletin Catalogus van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool, die in
„Landbouwdocumentatie" wordt opgenomen, besloeg 95 blz.
De afd. Reproduktie van de bibliotheekvan de Landbouwhogeschool leverde in
1958 ongeveer 100.000 kaartjes van referaten uit Landbouwdocumentatie en Tropical Abstracts aan ± 5 0 abonnees.
Attendering
Lang niet alle publikaties, die de redactie van Landbouwdocumentatie passeren,
worden in dit blad opgenomen. Het centrum biedt echter de mogelijkheid aan
belangstellenden om op dergelijke literatuur te worden geattendeerd door middel
van speciale briefkaarten. Het aantal personen en instellingen dat van deze gelegenheid gebruik maakte, steeg van 22 in 1957 tot 26 in 1958. Vooral bij commerciële instellingen nam de belangstelling hiervoor toe.
Bronnenregister
Het bronnenregister bevat, systematisch gerangschikt, een groot aantal bibliografische gegevens. Dit belangrijke hulpmiddel voor het literatuuronderzoek werd, evenals vorige jaren, regelmatig aangevuld met de eigen compilaties (van bijlage 2),
de literatuurlijsten van andere instellingen en personen in binnen- en buitenland,
verkregen door aankoop of ruil en gegevens over bibliografieën, literatuuroverzichten, literatuurlijsten, adresboeken, woordenboeken en dergelijk naslagmateriaal,
die in de landbouwliteratuur werden aangetroffen.
Uitbreiding van de ruil vond voortgang door persoonlijke contacten en door middel van het „Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural
Librarians and Documentalists", waarin titels van door het centrum gemaakte
compilaties worden opgenomen. Met enkele Commonwealth Agricultural Bureaus
(Engeland), het Bureau Interafrican des Sols et de l'Economie Rural (Parijs), de
Science Museum Library (London), de Forschungsanstalt für Landwirtschaft (Braunschweig-Völkenrode) en Imperial Chemical Industries (Brackneil) vindt uitwisseling van (niet gepubliceerd) bibliografisch materiaal plaats.
^Ky
fpSoïl
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Vijfjaar-documentatiesysteem
Dit documentatiesysteem bestaat uit kaartjes met referaten. Ten einde de omvang

van het systeem beperkt te houden, bevat het slechts de kaartjes over de jongste
vijf jaren. Dit komt tot uitdrukking in de naam van het systeem. In 1958 werden
± 42.000 kaartjes, die in 1952 en 1953 waren ingevoegd, uit het systeem gelicht
en elders (met het materiaal van de jaren 1949/1951) ter raadpleging opgesteld.
Ingevoegd werden =fc 23.500 kaartjes, afkomstig van:
Landbouwdocumentatie
7.000
Eigen aanvullingen daarop
3.000
Economische Voorlichtingsdienst
1.000
Institut National pour l'Etude du Congo Belge (Brussel) . . . . 2.000
Centre Technique d'Agriculture Tropicale (Nogent sur Marne) 2.500
Forschungsanstalt für Landwirtschaft (Völkenrode)
1.500
Library of Congress
1.000
Tropical Abstracts
4.000
Aanvulling op Tropical Abstracts
1.000
Scandinavische literatuur
500
Totaal .

~23.500

Al deze kaartjes moeten worden geclasseerd, gerangschikt volgens het UDC-getal
en in het systeem worden ingevoegd. De hieraan bestede arbeidstijd kan men schatten op IVi à 2 manjaren.
HET GEVEN VAN INLICHTINGEN UIT DE LANDBOUWKUNDIGE LITERATUUR

Hieronder moet men verstaan het geven van, in het algemeen kleinere, inlichtingen, die niet leiden tot het maken van een literatuurlijst, literatuuroverzicht of
literatuurrapport. Deze inlichtingen worden vaak telefonisch gevraagd, maar ook
in vele gevallen door bezoekers. In 1958 werden 410 literatuurinlichtingen gegeven
(vorig jaar 631), waarvan door de vertegenwoordiger in den Haag 273 (vorig jaar
300). Naar mate het materiaal gemakkelijker toegankelijk wordt en meer gebruikers van de documentatie op de hoogte zijn van de wijze waarop zij zelf hun literatuurinformaties kunnen verkrijgen, neemt het aantal te geven inlichtingen uiteraard af.
Voor de verdeling van de inlichtingen over de vakgebieden, zie bijlage 3.
HET VERRICHTEN VAN LITERATUURRECHERCHES

Literatuurrecherches kan men verdelen in de volgende categoriën:
Literatuurlijsten. Dit zijn op verzoek samengestelde lijsten van titels zonder commentaar. Een enkele maal worden referaten bij de titels opgenomen. In 1958
werden 130 literatuurlijsten samengesteld (vorig jaar 103), waarvan 30 door de
vertegenwoordiger in den Haag (vorig jaar 33). Afdrukken van deze lijsten zijn
beschikbaar tegen betaling van ƒ 0,12 per blz. In bijlage 2 is een lijst van de
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titels van deze literatuurlijsten opgenomen. Een van de lijsten is die over de Euromarkt. Hiervoor in het bijzonder bestaat grote belangstelling. Op deze lijst verschijnen van tijd tot tijd aanvullingen.
Literatuurstudies. Dit zijn samenvattende besprekingen van recente publikaties over
actuele onderwerpen, die in Landbouwdocumentatie worden gepubliceerd (zie bijlage 2).
Literatuuroverzichten. Literatuurstudies van grotere omvang, die als afzonderlijke
publikaties worden uitgegeven. In het verslagjaar verschenen:
no.20 TH. G. VAN ALPHEN: Bespuiting met koper op verschillende gewassen (65
blz. met 368 literatuuropgaven)
no.21 R. J. VAN DER LINDE: Het probleem van de houtopstanden in cultuurlandschappen (44 blz. met 151 literatuuropgaven).
Literatuurrapporten. Deze worden samengesteld in opdracht van derden en meestal
niet gepubliceerd. In 1958 kwamen vijf literatuurrapporten gereed. Gewerkt werd
nog aan een literatuurrapport over het stalklimaat voor varkens. De gereedgekomen
rapporten hadden als onderwerp: bodemvruchtbaarheid in verband met rubbercultuur; dry-farming; klimaat in kassen; eisen, die cacao stelt aan de bodem en voorlichtingsmiddelen.
Afdrukken van deze rapporten voor anderen kunnen slechts worden gemaakt indien de opdrachtgever daartegen geen bezwaar heeft.
HET VERZORGEN VAN PUBLIKATIES

In het voorgaande bespraken wij reeds het weekblad „Landbouwdocumentatie"
en de literatuuroverzichten als eigen uitgaven van het centrum. Daarnaast verleent het centrum medewerking aan andere publikaties. Regelmatig werden de
volgende lijsten gepubliceerd:
Nieuw verschenen boeken op landbouwgebied in het Landbouwkundig Tijdschrift
(maandelijks)
Recent publications on Agriculture in the Netherlands and Overseas in Netherlands
Journal of Agricultural Science (drie-maandelijks)
Nieuwe boeken op landbouwgebied in de Nederlandse taal in Landbouwvoorlichting (maandelijks)
Evenals vorige jaren verleende het Centrum medewerking aan de redacties van de
Landbouwgids en de Tuinbouwgids voor het samenstellen van een boekenlijst.
De in 1957 samengestelde lijst van dissertaties aan de Landbouwhogeschool werd
aangevuld.
De reeds bestaande lijst van publikaties over de Nederlandse landbouw in de
Engelse taal werd opnieuw bewerkt.
Op verzoek van de Fédération Internationale de Documentation werd de 4e druk
van de Index Bibliographica aangevuld voor zover het de landbouw betreft.
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Medewerking werd verleend aan de samenstelling van een proefnummer van een
nieuw uit te geven internationaal referatentijdschrift „World Economies and
Rural Sociology Abstracts".
Voor een overzicht van gepubliceerde artikelen over literatuurdocumentatie verwijzen wij naar bijlage 2.
HET VERBETEREN EN AANVULLEN VAN CLASSIFICATIESYSTEMEN
Aan de volgende instellingen en personen werd advies gegeven:
Ir. J. G. Veldink, lector ia de algemene landbouwkunde aan de Landbouwhogeschool
Afd. Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
P.T.T., den Haag
Documentatiedienst Interuniversitair Contact Orgaan, Amsterdam
Centraal Planbureau, den Haag
Centraal Bureau voor de tb.c-bestrijding, den Haag
Universiteitsbibliotheek, Utrecht
Instituut voor Landbouwwerktuigen en Rationalisatie, Wageningen
Internationale Handelscombinatie, Delft
Cultuurtechnisch Centrum i.o., Wageningen
Ned. Algemene Keuringsdienst voor de N.O.P., Emmeloord
Afd. Personeel van de Gemeentepolitie, Amsterdam
Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw, Wageningen
Kon. Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Nederlands Graancentrum, Wageningen
Prof. Lanjouw, Utrecht
Rijkstuinbouwconsulentschap, Zwolle
Afd. Volkenkunde van dé Gemeente Universiteit, Amsterdam
Kunststoffeninstituut, den Haag
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen, Wageningen
Departement van Landbouw, Visserij en Veeteelt, Suriname
Algemene Kunstzijde Unie, Arnhem.

Een vijftiental buitenlanders bezocht het centrum.
De deelnemers aan de cursus „Het geschreven woord in de voorlichting" en die
aan de cursus „Publiceren" voor leerkrachten bij het landbouwonderwijs maakten
een excursie naar het centrum. Ongeveer 25 studenten bezochten deinstructiedagen
over het gebruik van bibliotheek en documentatie en het verrichten van literatuuronderzoek. De belangstelling was minder danvorige jaren. De heren Koekebakker,
Loosjes en Maltha gaven lessen aan de cursussen A en C van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen en het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur.
HET VERBETEREN EN AANVULLEN VAN CLASSIFICATIESYSTEMEN

Dank zij de door F. AE. Koekebakker samengestelde Landbouwcode enhet daarbij
behorende register is thans meer eenheid gekomen in het classeren van landbouwkundige publikaties volgens de UDC. Van deze code en het register werden ruim
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400 exemplaren ter beschikking gesteld van de lezers van „Landbouwdocumentatie". In no. 24 (14 juni) van „Landbouwdocumentatie" werden wijzigingen en
aanvullingen op het register gepubliceerd.
De werkgroep „Zuivel" van de Centrale Classificatie Commissie bracht in 1957
een voorstel uit over deze rubriek van de UDC. Kritiek hierop kwam binnen van
verscheidene buitenlandse belanghebbende instanties. Deze kritiek is behandeld. Tot
een z.g. projet d'extension (P.E.) is het echter nog niet gekomen.
De rubriek 631.6 (cultuurtechniek), die in internationaal overleg aan Nederland
voor bewerking werd toegewezen, is nog niet in behandeling genomen.
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BIJLAGE 1

IN 1958 GEPUBLICEERDE VERSLAGEN VAN LANDBOUWKUNDIGE
ONDERZOEKINGEN

Na

Auteur

Titel

Instelling

64.1

DIJKSTRA, N. D.

64.2

DIJKSTRA, N. D.

Rijkslandbouwproefstation, Hoorn
idem

64.3

HENKENS, CH. H.

De verteerbaarheid en voederwaarde
van Nederlandse spiritusbostel
Vergelijkende proefnemingen omtrent winning en voedering van
melassesilage, voordroogsilage en
schuurgedroogd hooi
De waarde van de koperbepalingen
met Aspergillus niger op bouwland

* 64.4

SONNEVELD, F.

De bodemkartering van Nederland.
DeelXVIII. Bodemkartering endaarop afgestemde landbouwkundige onderzoekingen in het Land van Heusden en Altena
De betekenis van vitamine E voor
mestvarkens

64.5

DAMMERS, J.,
K. STOLK en G.

64.6

WIT, C. T. DB

Transpiration and crop yields

64.7

SLUYSMANS,C M. J.

De reactie van de biet op kalk-kaliverhoudingen in de grond

LUITJES, J.

Over de economische betekenis van
Insektenplagen in bossen

64.9

DRAISMA, M.

64.10

FRANSSEN, C. J. H.

64.11

DIJKSTRA, N. D.

64.12

DIJKSTRA, N. D.

Het produktiniveau-onderzoek. I.
Teelt en bemesting op bouwland in
de praktijk
De levenswijze en de bestrijdingsmogelijkheden van de vroege akkertrips (Thrips augusticeps Uzel)
Vergelijkende proefnemingen omtrent winning en voedering van
voordroog- en melassesilages
Vergelijkende proefnemingen over
het ensileren van licht en zwaar gekneusd gras

VAN W I E R I N G E N

• 64.8

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,
Groningen
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen

Instituut voor Veevoedingsonderzoek,
Hoorn
Instituut voor Biologisch en Scheikundig
onderzoek van Landbouwgewassen
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,
Groningen
Instituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur (Itbon), Arnhem
Proefstation voor de
Akker- en Weidebouw,
Wageningen
Instituut voor Plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen
Instituut voor Veevoedingsonderzoek,
Hoorn
idem

* Tevens verschenen als proefschrift
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BIJLAGE 2

PUBLEKATIES VANDE AFDELING DOCUMENTATIE
De publikaties zijn vermeld in chronologische volgorde. In dit eerste jaarverslag zijn ook publikaties uit voorgaande jaren opgenomen.
1 Literatuuroverzichten (sedert 1954)
a Verschenen in de serie literatuuroverzichten:
No. 10: DIJKSTRA, J.: Nederlandse literatuur over debiologie vandegrond. 1954, 66 blz.
No. 11: ABELL, L. F.: De literatuur over de biologie van de grond, in hetEngels, Duits
en Frans. 1954,12blz.
No. 12: LOEFF, J. V. VAN DER: Publicaties en rapporten van dr. S.B.Hooghoudt, 1954,
23 blz.
No. 13: ABELL, L. F.: De zoutgevoeligheid van zaadteeltgewassen. 1954,23blz.
No. 14: ABELL, L.F.enV.H. HAAG: Een literatuuronderzoek naar de voor- en nadelen
van de open loopstal voor melkvee. 1955, 38blz.
No. 15: ALPHEN, TH.G. VAN: Bespuiting metborium op verschillende gewassen, 30 blz.
No. 16: GROOT, TH. DE:Het voeren van antibioticum bevattende rantsoenen aan herkauwers, 52 blz.(ookverschenen als literatuurstudie).
No. 17: ALPHEN, TH. G. VAN: Bespuiting metmangaan op verschillende gewassen, 43blz.
No. 18: DAMMERS, J.: Literatuurstudie over de waarde vanrogge als varkensvoeder.1957,
8 blz.
No. 19: SNEEPELS, F. A. en J. H. INDEWEY GERLINGS: Register op de Nederlandse Tijdschriftenliteratuur op het gebied van hetlandbouwkundig onderzoek 1926—1945.
1957, 215 blz.
No. 20: ALPHEN, TH.G. VAN: Bespuiting met koper op verschillende gewassen. 1958,
65blz.
No. 2 1 : LINDE, R. J. VAN DER: Het probleem vanhoutopstanden in het cultuurlandschap.
1958, 44 blz.
Verschenen in Landbouwdocumentatie (sedert 1955):
ANKERSMIT, G. W.: Over de toepassing van radio-isotopen bij het onderzoek naar de verplaatsing van insecten. 11 (1955) 1263—1271.
KRYTHE, J. M.: Tien jaren onderzoek over de bestrijding van appelmeeldauw. 11 (1955)
169-186.
KLEY, F. K. VAN DER: Methoden ter bepaling van de voedselopname door weidend vee.
12 (1956) 169-186.
ABELL, L.F.: De voor- en nadelen van houtzaagsel als organische meststof. 12 (1956)
357-367.
ABELL, L F.:Chelaten ter bestrijding vangebrek aansporenelementen. 12 (1956) 643—650.
GROOT, TH. DE: Het voeren van antibioticum bevattende rantsoenen aan herkauwers. 12
(1956) 849-867 en 957-988.
ABELL, L.F.:De betonnen of uit baksteen opgetrokken gleufsilo. 12 (1956) 1545-1548.
DAMMERS, J.: Literatuurstudie over de waarde van rogge als varkensvoeder. 12 (1956)
1737-1744.
ABELL, L. F.:Het voor en tegen van melken met de „melkexpres". 13 (1957) 1—5.
ABELL L. F.: Het meten van het effect van agrarische voorlichtingsmiddelen. 13 (1957)
225-234 en 269-274.
BEKEDAM, M.: Electro-ejaculatie. 13 (1957) 409-415 en 489-494.
ABELL, L.F.: De waarde van de graszaadstoppel. 13 (1957) 2e h.j. 5—11en 35-40.
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Betaling van de melk naar eiwitgehalte in Nederland. 13 (1957) 2e h.j. 146.
ESSENBURG, J. F. W.: Gibberelline. 13 (1957) 2e h.j. 259-266.
ABELL, L. F.: Het wintermelkvraagstuk heden ten dage. 13 (1957) 2e h.j. 387-394.
ABELL,L.F.Wettelijke regelingen ter voorkoming van een ongunstige verkavelingstoestand
van landbouwbedrijven. 13 (1957) 2e h.j. 657-681.
KOSTER, J.: De jaarboeken vanhet Amerikaanse Ministerie vanLandbouw. 14 (1958) 3—6.
FRIEDERICH, J. G: Factoren, die tot de crisis in de vlasindustrie hebben geleid. 14 (1958)
67-70.
SNEEPELS, F. A.: Overzichten van de verschillende sectoren van de Nederlandse landbouw
in 1957. 14 (163-164.
STROOKER, E.: Precisiezaaimachine. 14 (1958) 291-293.
SNEEPELS, F. A. Vierkante kaas. 14 (1958) 547-555.
BEKEDAM, M.: Het Pietrain-varken. 14 (1958) 707-712.
ABELL, L. F.: Hakseldorsen. 14 (1958) 835-844.
BOON, J. VANDER: Bespuiting met stikstofmeststoffen in de fruitteelt in het bijzonder met
ureum. 14 (1958) 1107-1116.
KOSTER, H. M.: Engelse regering steunt 90.000 kleine boeren. 14 (1958) 1587-1592.
2 Rapporten (sedert 1953)
MALTHA, D. J.: Bezoek aan de Land- und Hauswirtschaftliche Auswertungs- und Informationsdienst (A.I.D.) te Bad Godesberg (W.-Duitsland) op 19 en 20 November 1953. 12 pp.
Werkgroep Voorlichtingsmiddelen in deLandbouw. Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, afd. Voorlichting.
MALTHA, D. J.: De krantenbak van de Amerikaanse boer. 1953.
LOOSJES, TH. P.en D. J. MALTHA: Landbouwdocumentatie in Engeland. Rapport over het toegankelijk maken van de resultaten van landbouwkundig onderzoek. Afd.Documentatie van
het Ministerie van Landbouw, Visserij enVoedselvoorziening, den Haag. 1954,28 blz.
LOOSJES, TH.P.: Rapport over de eerste bijeenkomst van het Initiatief Comité ter oprichting
van een International Committee of Agricultural Librarians and Documentalists en een
korte oriëntering op het gebied der documentatie, Wageningen. 1955,22 blz.
LOOSJES, TH. P.: Rapport betreffende een studieverblijf te Gent, Brussel en Parijs. Bibliotheek
van de Landbouwhogeschool, Wageningen, 1955,22blz.
MALTHA, D. J.: Rapport Publicaties Landbouwkundig Onderzoek. Stencil 1955, 22 blz.
MALTHA, D. J., TH. P. LOOSJES en G. KOSTER: Rapport over het internationale Bibliotheek-

en documentatie-Congres, Brussel, 11—18 september 1955. Afd. Documentatie van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, den Haag. 1955,28 blz.
MALTHA, D. J. e.a.: Rapport over de Stichtingsbijeenkomst van de „International Association
of Agricultural Librarians and Documentalists". Gent, 8—10 september 1955.Afd. Documentatie van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, den Haag.
1955, 18blz.
MALTHA, D. J.: De biologische tijdschriften in Nederland; resultaten van een door de Biologische Raad van Nederland ingestelde enquête. Amsterdam, 1956. 10 blz., grfkn., tab.
Bijlage van het Vakblad voor Biologen (1956) (jan.).
LOOSJES, TH. P.en F.JE. KOEKEBAKKER: Rapport betreffende bijwoning van een aantal bijeenkomsten op het gebied van de landbouwdocumentatie te Parijs. Centrum voor Landbouwdocumentatie, Wageningen. 1957,36blz.
MALTHA, D. J.: Rapport betreffende de oprichting Centrum voor Landbouwpublikaties. Stencil. 1957, 15blz.
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3 Andere afzonderlijk uitgegeven publikaties (sedert 1955):
KOEKEBAKKER, F. JE.: Register op de Universele Decimale Classificatie voor gebruik bij het
classeren van landbouwliteratuur. Afd. Documentatie van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening, den Haag. 1955, 80 blz.
MALTHA, D. J.: 10 Jaar Landbouwdocumentatie. Rede, uitgesproken te Wageningen op 4 november 1955, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Landbouwdocumentatie. Centrum voor Landbouwdocumentatie, Wageningen. 1955, 8 blz.
Gids voor bezoekers van de Centrale Bibliotheek der Landbouwhogeschool en het Centrum
voor Landbouwdocumentatie, 2e druk. Wageningen. 1956, 24 blz. (een derde druk is in
bewerking).
KOEKEBAKKER, F. JE.: Landbouwcode voor het classeren van landbouwliteratuur, samengesteld
uit de Universele Decimale Classificatie.Afd. Documentatie van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, den Haag. 1956, 78 blz.
Lijst van lopende buitenlandse tijdschriften en series, aanwezig in de autonome instituten op
het gebied van de landbouw te Wageningen en omstreken. Centrum voor Landbouwdocumentatie en Bibliotheek der Landbouwhogeschool, Wageningen. 1956, 3 din. 48, 48 en
20 blz.
MALTHA, D. J.: Het geschreven woord als overdrachtsmiddel. Stencil. 1956, 6 blz.
Inleidingen, gehouden op de landbouwdocumentatiedag 6 september 1957. Centrum voor Landbouwdocumentatie, Wageningen. 1957, 36 blz.
KOSTER, G.: Bibliographieën en referaattijdschriften. 3e druk. Centrum voor Landbouwdocumentatie. 1957, 12 blz.
Liste de quelques publications en langue française sur l'agriculture des Pays-Bas. Centrum voor
Landbouwdocumentatie, Wageningen. 1957, 21 blz.
LOOSJES, TH. P.: Documentatie van wetenschappelijke literatuur. Noord-Nederlandse Uitg. Mij.
Amsterdam. 1957, 184 blz.
MALTHA, D. J.: Literatuurdocumentatie op het gebied van de landbouw. Jaarboek 1956—1957
van de Algemene Bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs, blz. 23—31.
Agriculture in the Netherlands. Centrum voor Landbouwdocumentatie, Wageningen. 1958,
16 blz.
4 Tijdschriftartikelen (sedert 1952):
MALTHA, D. J.: De invloed van onderzoek, onderwijs en voorlichting op de productiviteit in
de Nederlandse landbouw. Economisch Statistische Berichten. 37—1823.30-4-'52.339—341.
MALTHA, D. J.: Het publicatiewezen in de Verenigde Staten. Landbouwkundig Tijdschrift.
65-6. 6-6'53. 363-367 afbn.
KOSTER, G.: De jaarboeken van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Landbouwvoorlichting. 11 (1954) 310-311.
LOOSJES, T a P.: De ideograaf. Bibliotheekleven. 39 (1954) 163-165.
LOOSJES, TH. P.: Literatuuronderzoek en documentatiedienst. Symposium over literatuuronderzoek, ten dienste van de techniek der wetenschappelijke research. Ned. Instituut voor Documentatie en Registratuur, den Haag. 1954. 7—17.
LOOSJES, TH. P.: Het Centrum voor Landbouwdocumentatie. Landbouwvoorlichting. 11 (1954)
259-264.
LOOSJES, TH. P.: Van spinrag tot spoedgeval; documentalist van wetenschappelijke literatuur
als beroep. Beroepskeuze (1954) 2: 2—8.
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LOOSJES, TH. P.: Onderzoeker en literatuurdocumentatie. Wetenschap en samenleving. 8 (1954)
625-628.
MALTHA, D. J.: Hoe geven andere landen voorlichting aan de landbouw? Maandblad voor de
Landbouwvoorlichtingsdienst. 11 (1954) 5 (mei) 206—209.
LoosjES, TH. P.: Documentatie in Engeland; enige reisindrukken. Tijdschrift voor Efficiency
en Documentatie. 25 (1955) 171-173.
LOOSJES, TH.P.: Centre for Agricultural Documentation in the Netherlands. FATIS-Review
1 (1955) 7 2 - 7 3 .
LOOSJES, TH. P.: Some problems in the organisation of a national agricultural documentation
Centre. Communication International Congress of Libraries and Documentation Centres.
Brussel, 11-18 september 1955. vol. 2 A. 340-345.
LOOSJES, TH. P.: Short note about the International Committee of Agricultural Librarians and
Documentation Centres. Brussel, 11—18 september 1955. vol. 2 B. 162—163.
MALTHA, D. J.: Landbouw en Nederlandse taal. De Pootaardappelhandel. 9 (1955) 6 (febr.)
1299 en 1300.
LoosjES, TH. P.: Documentatie en wetenschappelijke bibliotheken. Bibliotheekleven. 42 (1956)
97-105.
LoosjES, TH. P.: De microkaart, een nieuw hulpmiddel bij wetenschappelijke studie. Wagenings Hogeschoolblad. 13 (1956) 9 (dec.) 7.
MALTHA, D. J.: De gemeentelijke commissies van bijstand voor de landbouwstatistiek 1800—
1955. Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst. 13 (1956) 2 (febr.) 56—64.
LOOSJES, TH. P.: The Delta Card. ASLIB Proceedings. 9 (1957) 5: 142-143.
LOOSJES, TH. P.: Die Deltakarte. Eine weitere Entwicklung der Stichlockkarte. Nachrichte für
Dokumentation. 8 (1957) 2: 90.
LOOSJES, TH. P.: Documentatie en student inWageningen. Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie. 27 (1957) 313-315.
MALTHA, D. J.: Worsteling met papier. Openingsrede van het 28e Bibl. Congres te Haarlem.
Bibliotheekleven. 42 (1957) 245-248.
Periodieke publikaties:
Het weekblad Landbouwdocumentatie
KOSTER, G.: Lijst van nieuw verschenen boeken in het Landbouwkundig Tijdschrift (maandelijks).
KOSTER, G. Nieuwe boeken op landbouwgebied in Landbouwvoorlichting (maandelijks).
KOSTER, G.: Recent publications on agriculture in the Netherlands in het Netherlands Journal
of Agricultural Science (driemaandelijks).
KOSTBR, G.: Lijst van Nederlandse boeken in de Landbouwgids (eenmaal per jaar).
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BIJLAGE 3

OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN, INGEDEELD NAAR
VAKGEBIED (IN <>/0)
Rubriek
Algemeenheden
Maatsch. wetenschappen ..
Onderwijs
Handel en Verkeer
Taalwetenschappen
Natuurwetenschappen . . . .
Toegepaste wetenschappen
Geneeskunde, hygiëne . . . .
Diergeneeskunde
Ingenieurswetenschappen ..
Landbouw in het algemeen
Landbouwbedrijfsleer
Gebouwen en werktuigen ..
Bodemkunde
Landbouwwerkzaamheden ..
Cultuurtechniek
Bemesting
Diverse vraagstukken . . . .
Planteziekten
Landbouwplanteteelt
....
Tuinbouw in het algemeen
Fruitteelt
Groenteteelt
Sierteelt
Bosbouw
Veeteelt
Veevoeding
Zuivel
Technologie en Industrie ..
Diversen

Lange
ref.
0,12
6,07
0,88
0,88
—
2,53
—
—
2,27
0,50
5,82
3,54
11.01
2,27
3,41
1,39
4,17
—
2,91
14,30
1,89
5,44
1,89
0,88
—
7,59
11,64
6,45
0,75
1,24

Korte
ref.
0,36
6,98
0,84
1,47
0,14
2,41
0,07
0,25
2,16
0,93
5,72
3,01
4,86
3,13
2,28
1,51
2,02
0,02
3,44
15,32
1,54
4,02
3,75
3,27
2,65
9,61\
9,97 ƒ
5,13
0,7.2
3,83

Literatuurlijsten
—
10 —
1,53
10,76
—
6,15
2,30
—
—
—
6,15
5,38
3,07
4,61
2,30
0,76
2,30
—
3,07
19,23
—
—
7,69
2,30
1,53
11,53
5,38
—
1,53

Inlichtingen
C.V.L.

den Haag

—
4,64
—
—
—
1,64
—
—
1,64
—
7,82
1,64
1,95
3,17
1,95
2,93
6,60
—
5,13
19,55
2,69
2,68
2,68
3,42
0,97
6,11
8,31
3,42
5,37
6,35

0,65
15,37
0,65
10,20

Van de lange referaten werd 77 % door medewerkers geschreven; van de korte 82 %.
Het aantal door eigen personeel vervaardigde referaten daalde dus sterk (vorige jaren ± 40
Dit is op zichzelf een verheugend verschijnsel. Het corps medewerkers werd uitgebreid met:
Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen
Rijksconsulent voor Boerderijenbouw te Wageningen
Rijksconsulent voor Landbouwwerktuigen te Wageningen
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw te Wageningen.
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• —

0,98
—
—
0,98
—
18,36
4,26
2,62
0,98
0,65
2,29
1,96
—
1,96
6,55
3,28
2,62
2,94
2,62
0,65
6,23
1,96
4.98
2,29
1,90

BIJLAGE 4

DOOR DE AFDELING DOCUMENTATIE IN 1958VERVAARDIGDE LITERATUURLIJSTEN
Datum van
afsluiting
1958
31 oktober

Onderwerp

Code nr.

Maatschappelijke Wetenschappen
Tijdschriften op het gebied van economie en so30:05
ciologie, aanwezig in de bibliotheek van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
24 januari
Titels van boeken over de vermeerdering der be312(492)
volking in Nederland
27 september
Landbouwers met nevenberoep
323.325
28 april
Landarbeiders
323.333
16 september
"Vertical integration" of "contractfarming"
330.2:63
9 mei
Landbouwkrediet in Denemarken
332.7(489)
12 februari
Socialisatie en nationalisatie van cultuurgrond
333
24 oktober
333.013.6(45)
Land reform in Italië
337.3(100)
15 december
General Agreement on Tariffs and Trade *
Vestigingseisen in de landbouw (aanvullende lijst)
338.6:63(492)
6 augustus
29 januari
Sociale achtergrond van de industrialisatie van
338.92
plattelandsgemeenten
10 mei
Streekverbetering
338.984.3
6 november
"Special United Nations Fund for Economie
338.984.4(100)
Development" (Sunfed) *
Opvoeding, onderwijs
31 maart
Instellingen voor hoger landbouwonderwijs in
37
Europa
23 januari
Zuivelvakopleiding
373.68
Handel en Verkeer
Veilingen en veilingwezen ten behoeve van tuin31 januari
381.17
bouwprodukten (fruit en groenten)
De Euromarkt
De Euromarkt VIII
4 januari
38(4):63
25 februari
38(4):63
»
»
IX
12 maart
38(4):63
»
»
X
38(4):63
23 april
»»
»
XI
23 juni
Landbouwkundige aspectenvan de Euromarkt XII
38(4):63
De Euromarkt XIII
23 juni
38(4):63
XIV
9 september
38(4):63
XV
9 september
38(4):63
27 oktober
XVI
38(4):63
27 oktober
XVII
38(4):63
XVIII
27 oktober
38(4):63
* Enkele publikaties
Fotocopieën van deze lijsten kan men bestellen bij het Centrum voor Landbouwpublikaties
Landbouwdocumentatie, Generaal Foulkesweg la, Wageningen, telefoon 08370 - 2660.
Prijs ƒ 0,12 per pagina. Bén pagina bevat 15—20 titels.

Aantal
titels
11

10
8
30
18
7
15
36
22
20
26
15
13

3
21
40

19
22
20
19
21
22
19
25
21
20
16
en
ipudoel

27

Datum van
afsluiting

Onderwerp

Code

1958
6 december
6 december

De Euromarkt XIX
»
»
XX

38(4):63
38(4):63

17
17

502.7
519.2
539.16

8
10
18

550.35
576.1

46

581.11

88

581.14:577.1

62

10 december

Natuurwetenschappen
Behoud natuurschoon en recreatiegebieden
De methode van de polyfactoranalyse
De toepassing van radio-activiteit in de tuinbouw *
Aardstralen en wichelroede *
Boeken over evolutie, aanwezig in de bibliotheek
van de Landbouwhogeschool
Plant and Soilmoisture-relationships (1955—
maart 1958)
De toepassing van groeistoffen bij tropische en
subtropische gewassen ter bevordering van de
wortelvorming bij stekken en ter bestrijding van
late val
Bladanalyse (1955 en later; algemene artikelen)

14 november
17 maart
17 mei

Toegepaste Wetenschappen
Ongevallen in de landbouw
Varkensziekten
Spierdegeneratie

24 januari
19 september
15 november
29 april
11 maart
18 januari
10 februari

24 maart
20 maart
25 februari
22 februari
19 november
12 november
29 augustus
1 augustus

19 december
31 juli
24 oktober
20 januari
19 december

Landbouw in het algemeen
De landbouw in Zweden *
Vergelijking tussen de landbouw in België en die
in Nederland *
De landbouw in Drenthe
Het Kromme-Rijngebied *
Het Kromme-Rijngebied *
De landbouw op het Deccan-plateau
Landbouwvoorlichting op langere termijn
De organisatie van het algemeen landbouwkundig
onderzoek in Nederland
Landbouwbedrijjsleet
Tijdschriften, waarin artikelen voorkomen over
arbeid in de landbouw
De nieuwe pachtwet
Het kleine boerenbedrijf in Nederland
Soorten landbouwbedrijven in Nederland *
Boeken over landarbeid

Enkele publikaties
28

581.192:631.8
614.8
619:636.4
619.2

30

6
32
144
12

63(485)
63(492)

60
25

63(492.73)
63(492.83)
63(492.83)
63(540)
63:061.66
63.001.5(492)

29
9
13
8
9
25

631.1:658.532

38

631.115.3/.4
631.116.3
613.14
631.153.4

27
22
14
97

Datum van
afsluiting
1958
24 december
7 oktober
4 december
30 mei
10 september
28 juli
30 oktober
30 oktober
3 september
10 december
18 april
18 april
19 maart
25 juli
20 maart

4 december
8 maart
10 juni
18 april

5 september
1 april
29 juli
22 maart

Onderwerp

Invloed van mechanisatie en rationalisatie
De Wet Vervreemding Landbouwgronden
Gebouwen en werktuigen
Nederlandse literatuur over boerderijenbouw
over de jaren 1945—1958
Arbeiderswoningen in Nederland
Boeken over trekkers
Kasklimaat
Bodemkunde
Het klimaat van Ghana *
De bodem van Ghana *
Zilte gronden *
Methoden van grondanalyse, speciaal van tropische grondsoorten
Ontsmetting van de grond door middel van elektriciteit (na 1945)
idem (vóór 1945)
Landbouwkundige werkzaamheden
Gewicht en volume van zaden
Drogen en bewaren van granen
Dorsbeschadiging van granen, zaden en peulvruchten
Cultuurtechniek
Irrigatie met zoutwater in Israël
Bemesting
Tijdschriften op het gebied van meststoffen
Bespuiting met ureum
Overbemesting van land- en tuinbouwgewassen
(geen grassen) met behulp van vliegtuigen
Planteziekten en plagen
Stormschade aan graan en fruitgewassen
Nederlandse literatuur over rookgasschaden aan
gewassen
Bodemmoeheid en de voorkoming daarvan
(aaltjes)
De mol en zijn bestrijding *

* Enkele publikaties

Code nr.

631.153.46
631.164.25(492)
631.2

Aantal
titels

12
93
U5

631.2:728.6(492) 17
631.372
22
631.544
279
551.58(667)
631.4(667)
631.416.5
631.42

3
8
30
17

631.462

33

631.462

10

631.531.1
631.563.2
631.567

23
285
18

631.67(569.4)

10

631.8
631.816.3

12
28

631.816.3:629.135 39
632.183
632.19

6
36

632.651
28
632.958.3
12

29

Datum van
afsluiting
1958
19 november
28 april
7 augustus
13 februari
10 juni
2 september
8 mei
1 november

Onderwerp
Landbouwplantenteelt
Chemische analyses van maiskorrels (geteeld in
de Balkan)
Teelt van graszaad
Moderne hooiwinning; machinaal drogen en
persen
De invloed van kali op de botanische samenstelling van grasland
Kalibemesting bij aardappelen
Glazigheid van aardappelen en de methoden tot
bepaling van deze glazigheid *
Nachtvorstschade bij aardappelen
Ziekten en plagen

26 november

Soil fumigations for control of cotton diseases

18 december
20 februari
8 maart
8 november
2 april
13 februari
4 maart
10 december
17 juli
17 juli
17 juli
20 oktober
13 maart
19 september

Marktorganisatie in de vlasverwerkende industrie
Riet
Tankauto's voor transport van suiker in bulk
Suikerbietenaaltje
Nederlandse literatuur over Coffea Arabica
Koffie *
Nootmuskaat
Peper
Kruisingstechniek van de aardnoot
Bladanalyse bij de aardnoot
Bladvlekkenziekte van de aardnoot
Bladanalyse bij Hevea Brasiliensis
Bodemeisen van Hevea Brasiliensis
De invloed van macro- en micro-elementen op de
houdbaarheid van de appel en de peer
Gebreksverschijnselen, bladanalyse en bladapplicatie bij bananen
De druiventeelt in Nederland

31 januari
6 februari

19 oktober

Bosbouw
Dutch periodicals and serials on forestry and
wood
Enrichment plantings in tropical rainforest

25 april
10 oktober
17 juli

Groenteteelt
Genetica van uien
Onkruidbestrijding in spinazie
Aminozuren in witte kool

21 oktober

Enkele publikaties
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5
633.834
40
633.841
63
633.852.52:631.52 17
633.852.52:631.8 11
633.852.52:632
54
633.912.1:58
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634.771

9
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43

634.91

21
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635.41:632.5
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100
26
6

Datum van
afsluiting
1958
8 november
27 juni
28 juni
7 november
10 oktober
17 juli
9 juli

Aantal
titels

Onderwerp

Code nr.

Wortelontwikkeling van sla
Slateeltin deEuropeseMiddellandse-Zee-landen *
De teelt van sla in het gebied rond de Middellandse Zee
Virusziekten bij komkommers
Onkruidbestrijding in bonen
De kruisingstechniek van Phaseolus Ratiatus en
Vigna Simensia
Bestrijding van champignonvliegen

635.52
635.52(4-015)
635.52

6
23
11

635.63:623.388
635.651:632.5
635.65:631.5

36
45
9

635.82

19

16 december
25 november

Teelt van siergewassen
De invloed van de chemische samenstelling van
de grond op de kleur van de bloemen
Bloemen (part. tuinen) in subtropen
Nerine

635.9
635.966

17
17

4 december
17 september

Veeteelt en veevoeding
Voeding in verband met de voortplanting *
Opvoering van de verteerbaarheid van stro

636.084.51
636.085.2

42
45

636.1

16

636.1.082
636.1.082
636.16

14
9
21

636.2.083

65

636.2.083.1
636.2.084.1
636.2.084.1

8
41
14

636.4.084

13

636.4.084

33

636.4.084

50

636.91
636.91.004

26
14

24 maart

16 oktober
4 juli
4 juli
18 november
30 juni
28 november
11 augustus
31 januari
19 december
18 juli
28 april

Paarden
De proef met kleine paarden op kleine bedrijven.
Bericht van het Landbouwschap (1955) 134:1—4
De fokkerij van Shetlandse pony's
De fokkerij van Arabische paarden
De Noorse fjordenpaarden
Vetweiden, het weiden van jongvee, melkend
mesten
De grupstal
Kunstmatige kalvermelken
Kunstmatige kalvermelken
Varkens
Voeding van varkens in verband met de kwaliteit
van het slachtprodukt
Droogvoermethode en weivoeding van varkens
(Ned. Ut.)
Varkensvoeding in verband met varkensziekten

Andere huisdieren
Nederlandse literatuur over konijnen
29 november
Voeding van konijnen
3 november
* Enkele publikaties

635.9

31

Datum van
afsluiting

Onderwerp

1958
26 september
25 mei
27 augustus
5 september

Zuivel
r
Het zuivelvraagstuk
Tussenmelktijden
Melkpoeder (Ned. lit.)
Voedingswaarde van margarine en boter

637.1
637.126
637.143
637.28

16
48
10
11

6 februari
16 mei
5 februari

Andere dierlijke Produkten
Het slachten van schapen
Pluimveeslachterijen
Destructiebedrijven in Nederland (Ned. lit.)

637.513.2
637.517.5
637.53

7
7
10

20 maart
20 maart

Teelt van Insekten en Reptielen
Teelt van zijderupsen
Teelt van zijderupsen

* Enkele publikaties
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