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WOORD VOORAF
De uitrusting van het instituut werd in het afgelopen jaar wederom uitgebreid.
Door devoltooiingvan debouwvanhet Droogtechnisch Laboratorium endeplaatsingvanenigemodeldrogerswerddemogelijkheidvoorexperimentenoverhetdrogen
vangras, klaver,granenenanderezadenbelangrijkgroter.Debouwvandelysimèterkelderwerdeveneensbeëindigd,delysimeterszijngeplaatstzodatin 1952kanworden
begonnen met dewegingen, Waarvanwij verwachten, dat meer inzicht inhet waterverbruik-van grasland zal worden verkregen.
De gronden van de proefboerderij te Randwijk werden in gebruik genomen en
enige proeven konden hier reeds ondergebracht worden. De onderhandelingen over
de uitweg kwamen ten einde en er werden plannen gemaakt voor de bouw van een
bedrijfsgebouw. De eigendom werd verkregen van een terrein van 23 ha tussen de
Bornse steeg en de Dijkgraaf waar het in de bedoeling ligt nieuwe gebouwen te
stichtenvoor hetinstituut;-met deegaliseringwerd eenbegin gemaakt.
Doordeonderzoeker overonkruidbestrijding IrH.J. ÉGGINKwerdeen betrekking
aanvaard bij het Rjjksproefstation voor Zaadçontrôle. In devacature bij het onderzoek overdegraslandverbetering opkomgrondett werdvoorziendoor debenoeming
van Ir J. W. MINDERHOUD. Het aantal onderzoekers kon wórden uitgebreid, mede
door de toekenning van E.C.A.-gelden voor bepaalde projecten. In functie traden:
Ir P. RIEPMA WZN voor peulvruchten, zodat Ir W. R. BECKERZijn aandacht geheel
aanmaisehHieuwegewassenkangeven;IrJ.CvPAPEvooreenstreekonderzoek over
hetproductieniveau van akkerbouwgewassen; Drs C. POSTMA voor statistische verwerking van gegevens over het productieniveau; Ir A. EVERS voor graszaadtéelt;
.Ir C. BAARSvoor kunstmatige beregening en Ir G. P, WIND voor waterverbruik en
opbrengst van grasland.
Er werden voorbereidingen getroffen om in 1952 het chemisch onderzoek van
gewasmonsters,intezendendoorconsulenten,particulierenenveevoederbureaux,over
te doen gaan naar het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek te
Oosterbeek.
Op verzoek van de Commissie van Advies is in dit verslag bij iedere groep van
projecten een korte uiteenzetting gegeven van inhoud en doel van het te verrichten
onderzpek.
De verslagen der afdelingen geven wederom steekproeven van de resultaten der
onderzoekingen; aan het eind van het verslag'is een opsomming te vinden van alle
in 1951 versehenen publicaties. Het artikel „Factoren van bloem- en knolvorming
bij topinambour" is helaas de laatste van de vele publicaties, waarmede Dr H. L.
VAN DE SANDE BAKIIUYZENdewetenschappelijke literatuur heeft verrijkt; op 17April
1952werd hij geheel onverwacht door de dood aan zyn gezin en werk ontnomen.
Wijzullen hem node missen,zowelzijn mondelinge uiteenzettingen alszijn gedegen
:schriftelijke bijdragen.
,
De samenstelling van dit verslag heeft van verschillende medewerkers veel werk
gevraagd; een woord van erkentelijkheid hiervoor komt in het bijzonder toe aan
Dr J. WILCKEenDrsP. VERKERK,diederedactiehebbenverzorgd,endeamanuensis
T. KLAASSEN,diealletekeningen heeft gemaakt.
'
,
. ' • ' • ' . ' '
/

DewndDirecteur vanhet
Centraal Instituut voor
LandbouwkundigOnderzoek,
i

Wagenirfgen, Juli 1952

Ir J. WIND

ORGANISATIESCHEMA
DECEMBER1951

COMMISSIE VANADVIES
Dr IrC.K. VAN DAALEN teBilthoven, Voorzitter
Prof. IrW.J.DEWEZ teWageningen
Prof. DrW.R.VAN WIJK teWageningen
H. NOTEBOOM te Nieuw-Beerta
J. VAN DER KOOY te Maasland
J. BRUINSMA te Naaldwijk

PERSONEEL
Wnd Directeur
Administratie

Ir J. WIND
I. F. FLDPSE

Technische Dienst
Interprovinciale veldproeven

S. SEVENSTER
T.F.HOPMA

Statistisch Onderzoek
Bibliotheek

C. LUGT en G. CHR. J.F. NIELEN
. Drs P. VERKERK

I. AFD. WEIDE- E NVOEDERBOUW, hoofd . . . IrM.L.'T HART
a. Plantkundigonderzoek, metinbegripvanhetlaboratoriumvoor botanischgraslandonderzoek . . . DrD . M. DEVRIES
1. Sociologisch, oecologisch en morphologisch
onderzoek

Dr D . M. DE VRIES en Ir T H . A. DEBOER

2. Graslandkartering enonkruidbestrijding . . .
3. Physiologisch onderzoek
b. Dierkundig onderzoek

Ir TH. A.DE BOER
DrsW.D . MARGADANT
Dr IrJ. DOEKSEN en D r J. WILCKE

c. Aanlegvangraslandenteeltvangraszaad . . . . Ir A. SONNEVELD, Ir G. C. ENNIK en
Ir A. EVERS
Drs G. F. MAKKINK, Ir C. BAARS en
Ir G. P. W I N D

d. Waterhuishouding

e. Graslandverbetering
1. Indragende veengronden . .

IrD . VAN DER WOERDT

2. Komgronden . . i

Ir J. W. MINDERHOUD

ƒ. Gebruik enproductieniveau vangrasland . . . . IrM.L.'T HART enIr T H .A.DE BOER
g. Kuilvoederbereiding

;

Ir D . KAPPELLE

h. Beweidingsproeven, hooiwinning engrasdrogen . IrS.BOSCH
i. Voedergewassen . . . . . . . . . . ; . . . .

IrJ. C. BOSMAN en Ir W. A. P. BAKERMANS

II. AFD. AKKERBOUW, wnd hoofd . . .
a. Granen

DrW.H.VANDOBBEN
.

Dr W. H. VAN DOBBEN

b. Productieniveau vanakkerbouwgewassen . . . . DrW.H. VAN DOBBEN, Ir M. M. DE
LINT, Ir J. C. PAPE en Drs C. POSTMA

c. Peulvruchten

IrP. RIEPMA W Z N , gedetacheerd bij de
Peulvruchten-Studie-Combinatie
d. Mais ennieuwe gewassen
- IrW.R.BECKER
e. Aardappelen entopinambour
IrA.J.REESTMAN
ƒ. Vezelgewassen
IrJ.C. FRIEDERICH, gedetacheerd bij
het Nederlands Vlasinstituut
g. Fijne zaden
IrP. GAASTRA
h. Bewaring van oogstproducten, in het bijzonder DrIrW.H. DEJONG enB.G. OUDE
van aardappelen

6

OPHUIS

Physiologisch onderzoek
i. Bestrijding van onkruiden
j . Voedingsonderzoek

Mej. Ir N. Krijthe, gedetacheerd bij
deLandbouwhogeschool (Laboratorium
voor Plantenphysiologisch Onderzoek)
IrP. RIEPMAKZN
Mej.A. VEENBAAS

Hl. AFD. SCHEIKUNDIG LABORATORIUM, hoofd Dr W. B. DEUS, scheikundige Mej.Ir
C. L. HARBERTS. Onder deze afdeling
ressorteert tevens de werkplaats, H.
DmKSE

IV. AFD. PLANTKUNDIG LABORATORIUM . '. . Dr H. L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN en
Drs H . G. WlTTENROOD

V. AFD.DROOGTECHNISCH LABORATORIUM,
hoofd

Prof.IrJ.J.I.SPRENGER

r

OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)

AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
ö/PLANTKUNDIG ONDERZOEK, Dr D. M. DE VkŒS
In het laboratorium wordengrasmonsters op botanische samenstelling onderzocht volgens
verschillendewerkwijzen:
proefveldmonstersvanCentraalInstituut,Landbouwproefstation enBodemkundigInstituut,
Rijkslandbouwconsulenten, Wieringermeerdirectie, andere onderzoekingsinstellingen en
kunstmestmaatschappijen, meest volgens de drooggewichtsanalytische methode, maar
eenvoudig samengestelde monsters, zoals die van kunstweiden, doorschattingvan degewichtsverhouding;
practh'kmonstersvoor eigen onderzoek en dat vanRijkslandbouwconsulenten, Dienst van
Grond-enPachtzaken,CultuurtechnischeDienstenandereinstanties,benevensvoorparticulieren,voorzoverhettyperingvangraslandbetreft, volgensdegecombineerdefrequentieen rangordemethode.
'
Voorts bestaat de mogelijkheid onkruidmonsters van akkerland te onderzoeken.
«
Hiernaast vindtoefening indedeterminatievanweideplàntenplaatsdoorstudentenvan de
Landbouwhogeschool, assistenten van Rijkslandbouwvoorljchtingsdienst, Dienst van
Grond- en Pachtzaken en Cultuurtechnische Dienst, leraren aan landbouwscholen en
anderen.
Behalve het-monsteronderzoek en de meer of minder intensieve scholing van krachten,
worden wetenschappelijke onderzoekingen op verschillend terrein verricht, als volgt verdeeld:
1. SOCIOLOGISCH, ©ECOLOGISCH EN MORPHOLOGISCH ONDERZOEK, Dr D. M. DE VRIESerf
Ir TH. A. DEBOER
•
' ,

Ditonderzoekheefttendoelnategaan,welkesoortengraslandinNederlandvoorkomen,
hunsamenstellingtebeschrijven,inzichtteverkrijgenin deeisen,welkedetalrijke plantensoorten, die er deel van uitmaken, aanhet milieu stellen en ten slotte delandbouwkundigewaarde,zowelvandeafzonderlijke graslandplantenalsvantietypengraslandte
bepalen.Noodzakelijkevoorwaardehiervoorisvervolmakingvandeonderscheiding'der
verschillende graslandbestanddelen, vooral in vegetatieve toestand.
,>
De Nederlandsegraslandenwordenopverschillende wijzeningedeeld, namelijk sociologisch volgens kenmerkende, overheersende of herhaaldelijk voorkomende (=frequente)
soortenenmeerlandbouwkundig'door, behalvemetdefrequentie, ookrekeningtehouden met de landbouwkundige waarde der soorten. De subjectieve soortencombinaties
vandeplantensociologie wordengetoetstdoorlangswiskundigstatistischewegdecorrelatie dersoortenteberekenen.
Sanienstelhng,kwaüteitenoecologievandediverseassociaties,combhiaties,dominantiegezelschappenengraslandtypen worden nagegaan, evenzo deoecologie van deplantensoortenafzonderlijk.Watditlaatstebetreft, wordentweewegenbewandeld,t.w.deproef• veldmethode en de statistische(bemonstering van bedrijfspercelen). Geprobeerd wordt,'
o.a. door toekenning van indicatiecijfers aan de graslandplanten, milieufactoren te berekenen. Ook wordt gedacht aan de bepalingvan een algemenevruchtbaarheidswaardeV
naast dievandehoedanigheidsgraad uit debotanischesamenstelling.
Alsonderdeelvanhetoecologischonderzoek zijnogvermelddebestuderingvanhetverband tussen graslandvegetatie en bodemtype, die zowel geschiedt door middel van
detailopnamen binnen één perceel, als door statistische studie van percelen, die in hun
geheel opéén bodemtypeliggen.
Sociologisch en oecologisch onderzoek van de akkeronkruidbegroeiing wordt verricht
naarhetvoorbeeldvanhetgraskndonderzoek.De methodiek wordtbestudeerd,waarbij
insterkematerekeninggehoudenwordtmetfrequentieenmassaverhouding dersoorten.
.Verder wordt de dynamiek der onkruidvegetatie nagegaan en is een aanvang gemaakt
metkarteringswerkzaamheden.
- Hetmorphologisch onderzoek richtzichvooral op devegetatieve herkenning vangraslandplantenenakkeronkruiden,waarbijookaandachtwordtbesteedaandekiemplanten.
1: OnderzoeknaardebotanischetypenvanhetgraslandinNederland.
2: Onderzoek vankiemplanten dergraslandonkruiden. >
4: Bestuderingvanhetverbandtussenbodemprofielensamenstellingvandegrasmat.

ÏM

'

\

i,

217: Toetsing van een nauwkeurige onderzoekingsmethode der akkeronkruidvegetatie.
218: Onderzoek naar de verandering der onkruidvegetatie in de loop van het seizoen.
2. GRASLANDKARTERING ENONKRUIDBESTRUDINO, Ir TH. A. DEBOER

, Degraslandvegetatiekarteringheefttotdoeltelcomentoteenkwantitatieveinventarisatie
van landbouwkundig verantwoorde vegetatie-eenheden, die niet slechts iets zeggen omtrentdegebruikswaardedergekarteerdepercelen, dochtevensomtrentdemilieufactoren,
welke dezegebruikswaardebepalen.Het iszodoende mogelijk aantegeven of en zoja,
welkemaatregelepterverbeteringmoetenwordengenomenentetaxeren,welkeoperengstvermeerderingzijzullengeven.
Onderscheiden
worden overzichtskarteringen en detailkarteringen. Bij<deeerste wordt
1
alleen de vegetatie-eenheid van gehele percelen, gelegen op bewust gekozen raaien, bepaald; deze vegetatie-eenhedenworden samengevoegd tot grotere groepen, degraslandgrpepenendezewordenopdekaartingekleurd.Bijdedetailkarteringenvindt deinventarisatie perceelsgewijze plaats en worden de vegetatie-eenheden zelf in kleuren op de
kaartaangegeven. ,
f De onkruidbestrijding ingraslandisineersteinstantieeensociologisch probleem.Daaromwordtaanhetmateriaalvanhetonderzoek ondera-\. desamenhangvanhetpercentage der verschillende onkruidsoorten met bemesting, gebruik en bodemfactoren bestudeerd.Tevenswordtstudiegemaaktvandebestrijding met synthetische groèistorfen,
metenkeleanderechemischeenmetmechanischemiddelen.
7: Graslandkartering inhetSUphorsterVeld.
10: Interprovinciale onkruidbestrijdingsproeven op grasland(serie503).
11: Invloedvangroeistoffenopdeopbrengstvangrassen(Cl417).
12: Inundatieproefvelden (Cl 406t/m 412en41Çt/m419).
13: Inundatie-onderzoek op obseryatievelden,
14: Practijkcontrôlevangeïnundeerdgrasland(Cl456).
151: Onderzoek betreffende de productieniveau's in de Nederlandse landbouw (zie 1-/,
U-b).
219: Botanische overzichtskartering vanhet Nederlandsegrasland.
241: Onderzoek naar de opbrengst-taxatiemogehjkheid op grasland (onderdeel vanhet
vruchtbaarheidsonderzoek Midden-GelderscheVallei).
252: Verzamelprojectkleineregraslandkarteringen.
253: Graslandvegetatiekartering van de Vijfherenlanden.
3. PHYSIOLOGISCHONDERZOEK VAN GRASLANDPLANTEN, Drs W. D. MARGADÀNT

'

DitonderzoekwordtgrotendeelsverrichtinhetLaboratoriumvoorPlantenphysiologisch
Onderzoek derLandbouwhogeschool, Dir. Prof.DrE.C.WASSINK.Deplantenphysiologie heeft speciale laboratoriurnmethoden ontwikkeld, waarbijalle factoren, behalve die
waarvan men de invloed op de levensprocessen wenst na te gaan, constant worden gehouden.Dit verschaft demogelijkheidinhetlaboratoriumverbandenoptesporen,diein
depractijk zekernieteninveldproeven zeermoeilijk kunnenwordengevonden.
Het onderzoek is gerichtop die levensprocessen, welke de stofopbouw bevorderen, ten
einde doorbeïnvloeding vandezeprocessen opbrengstverhogingen tot stand tebreiigen.
Deproblemeninonderzoekgroeperenzichomdeinvloedvandefactorenlichtentemperatuur. Het licht is de energiebron voor de assimilatie, de basis van de stofproductie.
Daarnaast heeftiet belangrijke formatieve effecten, waarvanhet daglengte-effect, inhet
bijzonder ta.v. de bloemvorming, in het onderzoek is betrokken; in het algemeen behoren onze weidegrassentotdelangedagplanten,zjjkomeneersttotbloeienalsde daglengteeenbepaalde waarde overschrijdt. De temperatuur is eveneens van belang voor
de bloemvorming; verscheiden soorten of rassen vertonen in dit opzicht een koudebehoefte (jarowisatie of vernalisatie).Daarnaast heeft de temperatuur een belangrijke
invloed op de assimilatieprocessen en vooral op dedissimilatieprocessen 'snachts.
Het onderzoek schenkt bijzondere aandacht aan de wisselwerking tussen deze beide
factoren, lichtentemperatuur,diedestofproductie endebloemvormingbepalen.Waar- ,
schijnlijk:zullen tot op zekere hoogte ook stofproductie en bloemvorming elkaar beïnvloeden. De hypothese werdopgesteld,datin dewederzijdse beïnvloeding déverklaring
moet worden gezocht voor dat deel van de zgn. zomerdépressie, dat niet door vochttekortwordtveroorzaakt.
149: De invloedvanlichtentemperatuurophetopbrengstvermogenvangrassen.
152: Oriënterend onderzoek van schimmelaantastingen derweidegrassen.

\

'

b. DIERKUNDIG ONDERZOEK, Dr Ir J. DOEKSENenDr J. WILCKE

Het dierkundig onderzoek isverdeeld over drie objecten, dieelk hun problemen opwerpen,
zodat het onderzoek ineenvrij groot aantal projecten isondergebracht.
Het onderzoek naar de bodemfauna (projecten 15,16, 17, 18en19) trachteen inzichtte
verkrijgen inhaar betekenisvoordehumusvormingendestructuurverbeteringvandegrond,
zowelalsinde eisen die zij aanhetmilieu stelt.Ditinzicht zalde mogelijkheid verschaffen
om viaeenverrijking vafl debodemfauna van onzecultuurgronden tekomen tot hogereen
vooral veiliger opbrengsten.
,
Hetleverbotonderzoék (projecten 20,21en22)isgerichtopdebestrijding vandeschadelijke,
parasitaire veeziekte distomatose. Verschillende mogelijkheden worden nagegaan, waarbij
. de nadruk wordt gelegd op de directe zowel als indirecte bestrijding vande onmisbare
schakelindeontwikkelingvandeparasiet, hetalstussengastheerfungerende slakje Limnaea. truncatula.
Destudievändebestuivendeinsectenvanrodeklaverenlucerne(project 162)heeft ten doel,'
door middelvaneenvergrotingvandedaartoethanszeeronvoldoende bestuiving,tekomen
tot een zaadopbrengst, diedeeigen behoefte aanklaver- enlucernezaad geheelzalkunnen
dekken. Daar rode klaver enlucerne uitgesproken landrassen vormen, kleeft aan de,totnu
toe noodgedwongen, import'van buitenlands zaad het gróte bezwaar, dat dit afkomstig
isvan rassen, die slecht aan deNederlandse omstandigheden zijn aangepast. Een oplossing
wordtinhoofdzaak gezochtinhetkwekenvanhommels(denatuurlijke bêstuivers)inkastjes,
dieop deklaver-en lucernevelden worden uitgezet.
'
15: Algemeen bodemfaunistisch onderzoek.
16: Vermeerderingspotentieei vanaardwotnen.
17: Welke veranderingen van deorganische stof hebben plaats bijpassage door aardwormen.
18: Studieomtrent symbjontische bacteriën inde nephridiën van aardwormen.
19: Veldwaarnemingen enproefnemingen betreffende deinvloed vanaardwormen op
grasland envanuitwendige omstandigheden opdeaardwormen.
20: De invloed vanleverbotaantasting opproductiviteit en groeivan rundvee.
21: De verspreiding vanslakjes, diedeleverbot alstussengastheer kunnen dienen,en
hun bestrijding.
22: Het behandelen"vangeheleboerderijen tegendeleverbotziektevan schaapenrund.
23: Bestrijdingsproeven tegenritnaalden (serie550).
162: Waarnemingen betreffende bestuivende insecten vanrode klaver enlucerne.
c. AANLEG VANGRASLANDEN TEELTVAN GRASZAAD,IrA. SONNEVELD,IrG.C.
ENNIK en Ir A. EVERS

Langsverschillendewegenkanwordenberekend, datinonslandperjaar ongeveer35.000ha
grasland wordt ingezaaid. Daarnaast kan naar schatting op nogrond 200.000 ha slecht
blijvend grasland, door scheuren enopnieuw inzaaien ofovergang opwisselbouw, deproductie aanzienlijk worden verhoogd. Deproductievankunstweiden enjong büjvend grasland islangsverschillende wegen nogteverbeteren. Het onderzoekopditterrein isgericht
op deverbetering vaninzaai-techniek, methoden en tijdstippen vaninzaaien, soorten-en
rassenkeuze en mengselsamenstelling; t.a.v. de beide laatste punten wordt nauw samengewerkt met hetI.V.R.O.ent.a.v. desoorten- enrassenkeuze tevens met deStichting voor
Plantenveredeling.
Het klavergehalte indegrasmat, datvanveel belang voor deopbrengst vanjdng blijvend
graslandentijdelijk graslandofkunstweiden blijkt tezijn,laatinzeerveelgevallentewensen:
over.Deoorzaak hiervan isniet bekend;hetiszelfswaarschijnlijk, daterverschillendeoor-zaken zullenkunnen worden aangewezen. Hetprobleemrechtvaardigtuitgebreidonderzoek,
waarbijaandachtwordtbesteedaandeconcurrentiekrachtvanzode-enbossenvormendegrassent.o.v.rodeenwitteklaver;debemestingmetsporen- enmacro-elementen;deinvloedvan
de compactheid vandegrond opopkomst enontwikkeling vandeklavers; het verkrijgen
van eenjaarlijks overzicht vanklaverontwikkeling en -ziekten, in samenwerking met het
productieniveau-onderzoek endeP.D.; systematische waarnemingen opeenaantal proefplekken; despreidingineffectiviteit van deknolletjesbacteriën endeinvloedvan enting(in
samenwerking methet Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen); de invloed vanwortelconcurrentie tussen grassen enklavers;Jietverkrijgen van
nadereinformaties overhetverband tussen aardappelziekten en slechte klaverontwikkeling.
Wil een betere rassenkeuze en een doelmatiger mengselsamenstelling in de practijk vlot
ingang vinden, danmoet hetbeschikbaar zijn vanzaad vanbetere,typen enselecties geen
probleem meer vormen. Verschillende kwekershoudenzichmethetveredelen van dezelfde
soorten entypen bezig.
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Daardoor isper kweker de afzet van zaad betrekkelijk gering en drukken de altijd hoge
selectiekosten sterk op elke kg. Bovendien brengen de betere selecties bij de gebruikelijke
cultuurmethoden veelal minder zaad op. Deze omstandigheden maken het zaad duur en
daarmee schaars, daar dekweker uit vreesVooreen onvoldoende afzet geen grote vermeerdering durft op tezetten.Ten slottebeschikt men bij dezaadteelt van sommige soorten hier
telandeinhet geheelnietoverervaring.
Enigeverlichting in deze situatie kan verkregen worden door het uitwerken van beterecultuurmethoden bij dezaadteelt, daar de hiermee verkregen hogere zaadopbrengsten.de productiekosten aanzienlijk drukken. In onderzoek zijn thans Engels raaigras, timothee, kropaar, beemdlangbloem, ruw beemdgras,Italiaansraaigrasen rood zwenkgras.Daarbij wordt
vooral aandacht besteed aan deinvloed van rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid, zaaitijd, Nbemesting, inzaai-enoogstmethoden. Grote en belangrijke verschillen zijn reedsnaar voren
gekomen.Hetonderzoek ontvangtrichtlijnenvandeCommissieGraszaadteelt A.W.-T.N.O.
.26: Interprovinciale rassenproeven metEngelsraaigrasen beemdlangbloem (serie500).
27: Interprovinciale rassenproeven met Engelsraaigras en timothee (serie 500). 28: Interprovinciale demonstratieproeven metmengselsvoor blijvend weilandenkunstweiden (serie501).
29: Interprovinciale demonstratieproeven met mengsels voor blijvend grasland (serie
501).
30: Interprovinciale proeven met kunstweidemengsels op grote velden (serie 502).
33: Rassenproeven met Engelsraaigras.
34: ReactievanverschillendetypenvanEngelsraaigrasentimotheeopdiversegebruikswijzen.
37: Oriënterende proef metmengsels van lucerne en gras.
38: Invloed van depH bij deinzaai en op de opbrengst vanjong grasland (zieI-A).
39: Invloed van de diepte van zaaien en grondbewerking op de opkomst en de ontwikkeling van grassen en klavers.
40: Behandeling van jonge grasplanten in verband met deonderlinge concurrentie
(oriëntering).
71: Kunstweideproeven op grote velden.
166: Gebruik van dekvrucht entijdstip vaninzaaien bij graslandaanleg.
167: Interprovinciale kunstweideproef"met verschillende klaverrassen (serie 504.)
168: Interprovinciale proef met verschillende grondbewerkingen bij degraslandinzaai
(serie505).
169: Interprovinciale proef met vergelijking van machinezaai tegenover breedwerpige
zaaibij graslandaanleg (serie506).
220: Onderzoek naar deoorzaken van onvoldoende ontwikkeling van klavers.
245: E.C.A.-project nr 4- Veredeling en onderzoek van grassen en klavers(samen met
S.v.P.). Onderzoek naar dewaardevoorverschillendegebruikswijzen in de practijk
vantypen enselecties.
246: E.C.A.-projectnr5- Deteeltvangras-en klaverzaad.
d. WATERHUISHOUDING, DrsG. F. MAKKINK,IrC.BAARSenIr G.P. WIND

In studiezijn driehoofdproblemen:
degrasprodüctiealsfunctievanwaterstand,vochtspanningen(o.a.doorregenvalensproeien)
beschikbaar water;hetwaterverbruik vangraslandonderallerleiomstandighedenvan watervoorziening en bij verschillende cultuurmäatregelen;het besproeien van grasland.
Het lysimeteronderzoek (project 41), dat op drie grondsoorten wordt uitgevoerd, zal gegevensopleveren over alledriegenoemdepunten. Dekleinereprojecten (42,43*44,70,163,
i64 en 165) sluiten hierop ten nauwste aan, evenals de studie van de grondvoorraadsveranderingen (project 247)enhet besproeiïngsonderzoek inoostelijk Noordbrabant (project
248).
,
41: Voorbereiding voor en de bouw van een lysimeterinstallatie; de eerste jaren van
onderzoek (Cl902).
,
42: Sproeien op tensiometerindicatie (kunstmatigeberegening) (Cl748).
43: Invloed van sproeien op zodebeschadiging namaaien en mesten.
44: Directebepalingvanhet waterverbruik van grasgedurendehetjaar.
70: Verband tussen opbrengst, waterstand en waterspanning van degrond.
(
163: Effect van besproeiing op grasland.
164: Samenvattende studie over besproeien, in het bijzonder van grasland.
165: Bepaling van hetopbrengstdeficit tengevolge van watertekort in verband met
waterspanning. .
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247: E.C.A.-projectnr 1 2 - Waarnemingen betreffende de waterhuishouding van graslandopproefvelden. Onderzoek waterverbruik enopbrengstvangrasland.
248: E.C.A.-projectnr 1 7 - Onderzoek naarverdroging,windero$ieendebetekenisvan
besproeien vanzandgronden in dezuidelijke provinciën.
Onderzoeknaardetechniek en derentabiliteit vandekunstmatigeberegeningvan
weide-enakkerbouwgewassen.

e. GRASLANDVERBETERING
1. INDROGENDE VEENGRONDEN, I * D . VAN DERWOERDT

,

Het probleem van de verbetering deringedroogde'veengronden wordt bestudeerd door
eencommissie ondervoorzitterschapVanIrJ. M.A. PENDERS,metIr VAN DERWOERDT
alssecretaris.
,
Het onderzoek is gesplitst'in laboratorium- en veldonderzoek. Het laboratoriumonderzoek heeft tot doel hetverschaffen van inzicht in deprocessen, diébijhet indrogen van,
veengronden plaats vinden; het wordt Verricht door Dr S. B. HOOGHOUDT aan het
LandbouwproefstationenBodemkundigInstituutT.N.O.Groningen;incidenteelwerken
ook andere laboratoria aan het onderzoek mee. Het veldonderzoek gaat, steunend op
hetlaboratoriumonderzoek, na,welkedeoorzakenderindrogingzijn,welkeopbrengsten
de ingedroogde gronden geven en op welke wijze daarin in depraktijk verbetering kan
wordenverkregen;het staat onder leidingvan Ir VAN DER WOERDT, diehiertoesamenwerktmet de StichtingvoórBodemkartering (Ir J. BENNEMA) en met delandbouw-en
cultuurconsulentenin het gebied waar het onderzoek inhoofdzaak plaats vindt (Zuidhollanden West-Utrecht).
De oorzaken van de indrogingworden onderzocht door de mate van indroging op een
•groot aantalpercelen inverschillendegebieden te vergelijkenmethoogteligging, profiel,
chemische en physische eigenschappen, grond- en slootwaterstandên. De hoofdoorzaak•
blijkt een te hoge ligging boven hef slootpeil te zijn, waardoor de grasmat voor haar
vochtvoorziening voornamelijk op de sterk verdrogende bovengrond is aangewezen.
De mogelijkheid tot verbetering wordt bestudeerd op een aantal daartoe aangelegde
proefvelden, waarbij als objecten zijn.opgenomen: organische bemesting, bekalking,
toediening van NHS in gasvorm, watertoevoer en verschillende manieren van grondbewerking.De eerstedriegaventot nogtoegeenverbeteringvanbetekenis,doorwater?
toevoer(infiltratie)werdenechterbelangrijkeopbrengst-verhogingenverkregen.Erisnu
eenbegingemaaktmetdeverbeteringoppractijkschaal,omnategaan,welkekostenen
batenin depractijk aandeverbeteringzjjnverbonden(project249).
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73: Verbeteringvaningedroogdeveengrondendoormiddelvanwatertoevoer,alofniet
gecombineerdmetbemesting.
74: Nagaanvandeinvloedvankalkenorganischemestopingedroogdeveengrondmet
behulpvan potproeven.
,
75: Nagaanvandeinvloedvandeslootwaterstandopdegrondwaterstandoppractijkpercelenopingedroogdeveengrond.
249 : E.CA.-project nr 15- Verbeteringvanindrogendeveengrondenoppractijkschaal.
2. KOMGRONDEN, Ir J. W. MINDERHOUD

X'
.

Hetprobleemvandeverbeteringvandekomgrondenwordtbestudeerddoof deWetenschappelijkeKomgrondencommissie(voorzitterIrJ. M.A./PENDERS,secretarisIrL.J.A.
DE JONGE).

1

Komgronden komen voorinhetrivierkleigebjed,hun totale oppervlakte wordt geschat
op 60.000 ha. Ten gevolge van diverse oorzaken, zoals periodieke wateroverlast én een
zeerongunstigeliggingvandepercelent.o.v.débedrijven,verkeren zij inderegelineen
zeerslechte verzorgings-en bemestingstoetand. Het overgrote deel vande komgronden
ligtingras.
Het onderzoek houdt zich in hoofdzaak bezig met grasland; op de komgronden liggen
hierdeproblemenophetgebiedvanbemestingenwaterhuishouding.
Wat de bemesting betreft, ishet onderzoek gericht op deverhoging vandevruchtbaarJ heidvandegrond,waarbijspeciaaldevraagofvoorraadbemestingwenselijkisonderhet
oogwordtgezien. Watdewaterhuishouding betreft, dezeisop dekomkleigraslanden in
den regel slecht; in natte tijden treedt dikwijls wateroverlast op, in droge zomers is
droogteschade tevrezen.Deze bezwaren worden nietuitsluitend door de slechte waterbeheersinginhetgebiedvandegroterivierenveroorzaakt,dochvooreenbelangrijk deel
ook door de compacte structuur endegeringedoorlatendheidvandtfkomklei.Optwee
manierenwordtdit probleem aangepakt: enerzijdsdooronderzoekingen op het gebied
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van.structuurverbetering (door organische bemesting), anderzijds door de invloed van
de waterstand,'in combinatie met watertoevoermaatregelen,te bestuderen.
Daarnaast houdt het onderzoek zich bezigmet devraagofkomklei ook voor bouwland
geschikt is:hetBetuwse,bedrijf is namelijk niet uitsluitend graslandbedrijf. EenVande
vele bezwaren, die hetbouwland opkomklei ondervindt, isdekalifixatie, dieinhet bijzonder deteelt van consumptie-aardappelën bemoeilijkt. Ookwaterstandskwesties zijn
voor bouwland van groot belang.
'
•
45: Aanwending van stabielehumusopaangelegdenoud grasland.
46: Compost opaangelegd enbestaand grasland.
47: Grondbewerking enstructuurverbetering bij aanlegvan grasland.
49: waterstandsproefmetrivierklei-graslandinbakken.
156: Kalibemesting opkomgrasland.
157: Fosfaatbemesting opkomgrasland.
158: Infiltratie, sproeienen bevloeienvan grasland.
160: Tegengaanvan kalifixatie.
250: E.CA.-project nr 16- Verbeteringvankomgronden oppractijkschaal. Invloed van
dehoogtevan grondwaterstand opdeproductie van'komklei-grasland, -bouwland
en -boomgaard.
254: Invloed van de relatieve hoogteligging opproductieen hoedanigheid van komkleigrasland.
. ' . . • •
ƒ. GEBRUIK EN ÓPBRENGSTNIVEAU'S VANGRASLAND, Ir M.L. 'T, HART enIr
T H . A1, D E B O E R

Dit onderzoek geschiedt ten deletezamen met U-b:project 151omvat eengemeenschappelijk onderzoek van deafdeling Weide-enVoederbouw en de afdeling Akkerbouw, waarvan
de wetenschappelijke leiding bij de hoofden van beide afdelingen berust; de algemene
leidingisbij Akkerbouw ondergebracht (zie11-6).
Voor het overigedeelishetonderzoek gericht ophet bepalen van deopbrengst van uiteenlopende graspercelen,verspreid over verschillende weidegebieden,teneindedésamenhang
van opbrengst met klimaat, bodem, gebruik enleeftijd nategaan (projecten 50, 51,52'en
147). Tevens wordt onderzocht of,enzoja, welkverband«r bestaat tussen hetgehalteaan
sporen- enmacro-elementen indebodem eninhetgewas,met het doel door bemestingde
chemischesamenstellingvanhetgewasalsveevoedergunstigtekunnen beïnvloeden (project
,270).
50: Opbrengstbepaling opuiteenlopende graslandpercelen (Cl 203).
51: Deinvloed vanzeer vroeg maaien van grasland opdejaaropbrengstenopdeverdeling'van degrasgroei overhetseizoen.
52: Opbrengstbepaling van oud ennieuw grasland (Zie I-h).
147: Invloed van dewijzevan maaienopdejaaropbrengst van grasland.
151: Onderzoek betreffende deproductieniveau's in deNederlandselandbouw (zieI-a-2,
TI-b).
270: E.CA.-project nr 8- Onderzoek naar sporen- en andere elementen in gewasen
bodem.
'
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g. KUILVOEDERBEREIDING, Ir D. RAPPELLE

-Het kuilvoederonderzoek is-gericht op devolgende problemen: het conserveren van een
product met eenzohoog mogelijke voederwaarde; hetbeperken tothetuiterste van degedurende de bewaring optredende verliezen; het verkrijgen van een kuilvoeder dat geen
schade/berokkent aandezuivel. Voor hetconserveren van eenproduct methoge voederwaardedientteworden uitgegaan vaneiwitrijk groenvoeder, opdat by desamenstellingvan
het winterrantsoen debehoefte aan krachtvoeder zichzo min mogelijk zaldoen gevoelen.
De verliezen, welkegedurende debewaring optreden, kunnen worden gesplitstinvarliezen
doorgisting,waaraaneen afbraak vandevoedendebestanddelen tengrondslagligt,enver, liezenmet hetperssap, waarbij voedende bestanddelen methetovertollige vocht worden
afgevoerd. De gistingsverliezen zullen in het algemeen afhangen vandezuurgraad,welke
doorvormingvan melkzuurof*doortoevoegingvan minerale zuren wordt bereikt; de,ver, liezen methetperssap zullen bepaaldworden4oor dehoeveelheid vanhet overtolligvocht.
Het verkrijgen vaneen voor de zuivel onschadelijk küilvoeder komt inhoofdzaak neerop
het vermijden vandeboterzuurbacterie, Clostridium tyrobutyricum, welke,viabesmetting
vandemelk,eengevaarlijkeactiviteitindekaaskanontplooien.Clostridiumtyrobutyricum
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verraadtzijnaanwezigheiddoordevormingvanboterzuurinhetkuilvoeder.Inhetalgemeen
wordt zijnontwikkeling onderdrukt door eenpH lager dan4,2.Er dientderhalvegezochtte
worden naar voorwaarden, waaronder de pH van een silageoveral beneden 4,2 komt te
liggen,hetgeentevensdekuilgeur ten goedekomt.
Deoplossingvandebovengenoemdeproblemen dientteresulterenineenmethodevan kuilvoederbereiding, die een hoge bedrijfszekerheid geeft en die tevens voor de practijk aanvaardbaar is.
53: Inkuilen van grasmet zetmeelrijke producten.
175: Het verwerken van de gegevens, welke verkregen zijn uit de analyse van door de
practijk ingezonden hooi-en kuüvoedermonsters.
221: Het inkuilen vangrasvolgensdiversemethoden.
222: De bestudering van de resultaten, welke met het machinale inkuilen in de practijk
verkregen worden.
h. BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN GRASDROGEN, IrS. BOSCH
Een groot gedeelte yan ditonderzoek is geconcentreerd opdeproefboerderij „Bosma
ZatheI" teSelmien(Fr.).EendeelVanhetgraslandishierin 1946ingezaaidmetverschillende typen Engels raaigras. Deopbrengst van dit nieuwe grasland wordt vergeleken met die
vanhetoudegrasland,medeinverbandméthetgebruik(project52).Naastdenetto-opbrengst
(weidedagen, mèlkopbrengst enz.) wordt per perceel ook de bruto-opbrengst door het geregeld uitmaaien vanproefvakken bepaald (project 57).
Het verschil tussen beide opbrengsten isteverklardn uit de verliezen bij conservering en
beweiding. De grootte van de beweidingsverliezen en één der factoren, die hierop van invloed zijn, worden o.a. bestudeerd bij de proefneming met het inscharen bij verschillende
graslengten (project 56).Bijénkeleeigenproeven enbijproeven ininterprovinciaal verband
wordt nagegaan inhoeverremeerjarige zwarestikstofbemestingeen nadeligeinvloed op het
graslandheeft (project 55)eninhoeverrezijeengebrekaanbepaaldeelementen kan veroorzaken.Hetlaatstepunt-wordttevensnagegaan op deproefboerderij teSelmienenop enkele
andere bedrijven, waarbij geregeld onderzoek van gewasmonsters plaats vindt, ten einde
verband te zoeken tussen de chemische samenstelling van het voeder en het optreden van
bepaalde ziekteverschijnselen bijhetvee (kopziekte, weidediarrhee, bloedwateren enz.).
Bestudeerd wórden de factoren, die invloed op dezechemische samenstelling hebben (project 224).
Ten slotte wordt alsonderdeel van debeweidingsproeven deinvloed van verschillende
methoden vanovergang van stal naar weideenvan weidenaar stal op demelkproductie en
gezondheid vanhet veenagegaan (project 146).
38: InvloedvandepH bij deinzaaienopdeopbrengst vanjonggrasland (zieI-c).
• 52: Opbrengstbepaling vanouden nieuwgrasland (ziel-/).
54: Carotineverliezen.bij kunstmatigdrogenvangrasenanderegroenvoedersen tijdens
debewaringvanhet gedroogdeproduct (zieIH-2).
55: Nawerking vanmeerjarige N-bemesting op grasland (serie53).
56: Inscharen bij verschillendelengten vanhet gras.
57: Bepaling van bruto-en netto-opbrengst van grasland bij beweiding.
146: Verschillendemethodenbijovergangvanrundveevanstalnaarweideenomgekeerd.
161: Stikstofwerking van stalmest op grasland.
223: Voorlopigonderzoek naar deoorzakenvanhetOptredenvan hooibroei.
224: Onderzoek naar de variatie van het gehalte aan magnesium en andere mineralen
•
van grasen defactoren, diehierop van invloed zijn.
i. VOEDERGEWASSEN, Ir J. C. BOSMANenIr W.A.P.BAKERMANS

In verband met dehuidige economische omstandigheden isvoederwinning op eigen bedrijf
meer dan ooit noodzakelijk. Deteelt vanvoederbieten met hun hogeopbrengst aanvoederwaardeishierbij van grotebetekenis.Bijhetonderzoek neemtdezedanookeen belangrijke
plaats in, waarbij zaaitijd enstandruimte, enmet de laatste gecombineerd, destikstofbemestingvooraldeaandacht hebben.
De moeilijkheden bij de eiwitvoorziening geven aanleiding meer aandacht aan de eiwitproductievanvoederbieten tebesteden.DeinvelegevallengewensteUitbreidingvan devoederbietenteelt naar daarvoormindergeschiktegrondenbrengtzijneigen problematiek mee,
o.a. watbetreft deinvloedvändepHendeK-enMg-toestand vandegrond,terwijl voor de
lichte,zuregronden onzekennis omtrent hetjuiste ionenevenwicht in degrond nog zeergebrekkig is.
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Zeer belangrijk ishetvraagstuk van devergelingsziekte,medeinverband met de K-en Mgbemesting.
/
Voor de lichte zandgronden, waar de verbouw van voederbieten vaak moeilijkheden oplevert,"komt devraagnaar voren welkegewassenhier devoederbieten kunnen vervangen.
MededoorhettoenemendegebruikvanbietenbijhetinkuilenvolgensdeHardeland-methode,
waarbij bewaren tot in Mei of later nodig is, is het vraagstuk van de bewaring van bieten
meer indebelangstelling komen te staan.
De vruchtopvolging snijrogge, lupine en stoppelknollen kan bij de voedervoorziening een
belangrijke rolspelen.Het bezwaarvan dedrogestoppel, diesnijrogge vaak achterlaat, kan
mogelijk door vroeger maaien geheel of gedeeltelijk worden ondervangen.
Van de stoppelgewassen nemen de stoppelknollen in omvang van deteelt en productie van
voeder eenzeer belangrijke plaats in. In verband met devaak onregelmatigeen slechteopkomst van dit gewas,inhet bijzonder wanneer deweersomstandigheden en detoestand van
degrond minder gunstigzijn, isdedieptevanzaaien van betekenis.Ookhet oprijen zaaien
ishiervanbelang.Eenvergrotingvan detot nu toegebruikelijke rijenafstand biedt cultuurtechnisch voordelen en heeft tevens perspectieven ten aanzien van'devoor het plukken benodigdetijd; onderzocht wordt hoe deopbrengst hierop reageert.
Vruchtwisselingsproblemen, oogstmethoden en voedingsvraagstukken maken het zoeken
naar goedevervangers van stoppelknollen gewenst.
Verbouw van mergkool verdient, in verband met de hoge opbrengst en de goede voederWaardeensmakelijkheid vanhetgewas,meer aandacht daner delaatstejaren aanisgegeven.
Hierbij komt onder meerhet probleem van degewensteplantgrdotte,medein verband met
demogelijkheid van laat planten, naar voren.
58: Cultuurproef met bieten, 4 plantafstanden bij 3 stikstofhoeveelheden (interprov.
serie401).
60: Verslag van deresultaten van de interprovinciale proeven met bieten en knollen in
1947-1948.
Samenvattingvanderesultatenvan deproevenover4jarenmetliteratuurstudie.
61-: Vergelijking van voederbieten, koolrapen, voederaardappelen, snijmais en lupinen
• op lichtezandgrond (serie402).
62: Rijenafstahdenproef met stoppelknoiïen (serie427).
63: Onderzoek naar de invloed van de diepte van zaaien en verschillende grondbewerking op opkomst en ontwikkeling van stoppelgewassen.
64: Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden
beperken.
65: Zaaizaadhoeveelhedenproef met Phaceliä met 3N-trappen en 3 oogsttijden.
66: Zaaitijdenproef met Phacelia met 3N-träppen.
172: Deopvolgingsnijrogge'- voederlupinen- stoppelknollen vergelekenbijverschillende maaitijden van de rogge en zaaitijden van delupinen (serie429).
173: Onderzoek naar de invloed van debehandelingvan het plantbed en van de grootte
derplanten bij het uitplanten, op deopbrengst van mergkool.
174: Onderzoek naar de invloed van onderploegen van kunstmeststoffen op de bietengroei invergelijkingmet het uitstrooien na het ploegen en ineggen op lichte zandgronden.
213: Bewaringvan voederbieten inkuilen (zie TI-h).
225-: Zaaitijdenproef met suikerbieten en/of voederbieten (interprov. serie 404).

II. AFDELING AKKERBOUW
a. GRANEN, Dr W. H. VAN DOBBEN

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de cultuurmethoden.en kwaliteitsvraagstukken, waarbij er naar wordt gestreefd inzicht te verkrijgen in de reacties van de granen
op diverse milieu-omstandigheden. In studie zijn«deinvloed van rijenafstand en stikstofbemesting, de stikstofaanwendingstijden, de mengcultuur van haver en gerst, de oogstmethoden, deonkruidbestrijdiOg en deoecologievangranen,inhet bijzonder van dejeugdstàdia.
"" '
: '
Het onderzoek naar de invloed van derijenafstand wordt uitgevoerd bij verschillende stikstofbemestingen. Beide factoren houden verband met elkaar: voor rogge staat reeds vast,
dat eenruime rijenafstand destevigheid tengoedekomt enbij eenop hoogpeilstaandecultuur aan te bevelen is. Voor tarwe is dit nog niet aangetoond, Welblijkt dat hier zonder
gevaar voor oogstdepressies de rijenafstand tot 25 cm kan worden opgevoerd, wat het
schoffelen vergemakkelijkt en deonderteelt betere kansen biedt.
De kwestievandejuiste aanwendingstijd van stikstof inhet voorjaar isvoor roggeop zand-

15

grond voorlopig opgelost:hetoptimale effect wordthier bereikt meteenenkele gift opof
ietsvóór1 Maart.Bijwintertarweenwintergerstop kleigrondisnaderonderzoekgewenst.Er
bestaanbijtarwewellichtmogelijkhedentotopvoerenvandekorrelproductie,zondergevaar
voor legering,door destikstof gedeeltelijkzeerlaatinhet voorjaarte geven.
Hetonderzoek overdemengcultuurvanhaverengerstisactueel,doordat deeigenverbouw
van voedergranen tegenwoordig zeer rendabel isenerbijhetgemengde bedrijf een sterk
stijgendebelangstellingvoordezeteeltbestaat.Indeproevenvan1951 heeftdemengcultuur
tegenover de monocultuur eenzeer gunstige indruk gemaakt, metduidelijk hogereopbrengstenenbetere korrelkwaliteit,
In samenwerking metde onderzoeker voor onkruidbestrijding wordt onderzoek verricht
overhetopbrengstverhogendeffectvan DNCen heteffectvan schoffelenals grondbewerking
(beidenaastheteffect datdooreliminatievanhetonkruidwordtverkregen).
Het oecologisch onderzoek aan granen heeft tendoel nauwkeurige gegevens teverkrijgen
overhungroeiwijzeinafhankelijkheid van klimaatsfactoren.
Niet inprojectvorm weergegeven ishet verzamelen vangegevens, welke samenhangen met
hetkwalitejtsvraagstuk, bv.over de oogstmethodenenlateovérbemestingen.
NauwcontactwordtgehoudenmetdeStichtingvoorCoördinatievanCultuurenOnderzoek
vanBroodgraan(Cocobro,secr.Dr S. BROEKHUIZEN) enmetdeafdeling Graan-, Meel-en
Broodonderzoek vanhet C.I.V.O.
77: Oecologisch onderzoek aangranen. ,
7&: Afrijpmgvangranen.
79: Rijenafstand-stikstofbemestingsproeven met wintergranen (serie 104),
177: Onderzoek overlegering bijgranen.
214: Mengcultuurvanhaverenzomergerst.
215: Ervaringenmet akkerbouw opgescheurdgrasland(zieII-6).
226: DeopbrengstverhogendewerkingvanDNC oprogge(zieII-ö.
2SS: Stikstofaanwendingstijden bijgranen (serie80).

'

*. PRODUCTIENIVEAU VAN AKKERBOUWGEWASSEN, Dr W. H . V A N DOÖBEN,
IrM. M. DELINT, Ir J. & PAPEen Drs C. POSTMA

Dit onderzoek geschiedt voor een belangrijk deel tezamen metl-f: project 131 omvateen
gemeenschappelijk onderzoekvandeafdeling Weide-enVoederbouwendeafdelingAkkerbouw,waarvandewetenschappelijke leidingbijdehoofden derbeideafdelingen berust;de
algemeneorganisatieisbijAkkerbouw ingedeeld.
Hetproductieniveau-onderzoekheefteentweeledigdoel:
Iehet vaststellen van déopbrengstniveau's in verschillende strekenenopdiversebodemtypenvanonslanden
"
2ehetopsporenvandeoorzaken, diedeze opbrengstniveau'sbepalen.
Het tweedepunt maakt hét noodzakelijk datvele groeifactoren inhet onderzoek worden
betrokken en datelk daarvan eenbehoorlijke spreiding vertoont. Daar deze opzetmet
proefveldenzeermoeilijkteverwezenlijkenenzeerkostbaarzou zijn,wordtgewerktvolgens
de zgn. proefplekkenmethode. Daartoe werden in 1950 3070 proefplekken van 1are,geconcentreerd inzgn. nesten van 33proefplekken met een straal van 1km, volgens toeval
overhet geheleland uitgezet, zodat zijeen steekproef van deNederlandse landbouwvoorstellen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aanhetstatistisch aspect van hetonderzoek.In
1951 werdhet aantal proefplekken gebracht op3330enwerdhetonderzoek tevensuitgebreidmethetE.C.A.-project7,datinnauwesamenwerkingmet deStichtingvoorBodemkartering wordt uitgevoerd.
Ditproject omvat eenstreekonderzoek intwee zandgebieden
ter grootte van 10ar 15 km2indéomgeving van Borger envan Venraai, waar450 proefplekkenopbouwtanddoordeStichtingvoorBodemkarteringwerdenuitgekozen,teneinde
de landbouwkundige waarde van enkele bodemtypen nategaan; ditdoor beperking van
keuze intensieve, regionale onderzoek kan hetextensieve, landelijke onderzoek aanvullen.
De opbrengsten vandeproefplekken worden voor dehakvruchten bepaald door weging
vaneenaantalplanten,voordegratiëngetaxeerdendaarnaaandehandvandedoorenkele\
proefoogsten vastgestelde samenhang tussen geschatte ert werkelijke opbrengst uit hel
schattingscrjfer berekend. Op het bouwland wordt een onkruidopname verricht. Voorhet
grasland wordt de opbrengst getaxeerd door visuele vergelijking vandeproefplekken met
jJTroefvakken, waarvan dejaaropbrengst doormaaien bepaaldis;daarnaast wordtdebotanische samenstelling geschat enhetvegetatietype bepaald.
Het verzamelenvan degegevens over degroeifactoren geschiedt, voor zoverdit niet door
onzeassistentenbijhunbezoekenaandeproefplekken kanwordenverricht,viadeboeren
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wel grotendeels door derayonassistentenvande Rijkslandbouwvoorßchtinigsdienst.Van
elkeproefplekwordteengrondmonstergenomenenhetprofiel beschreven. Bij élkbezoek
(2 tot3maalperjaar)wordteenwaterstand opgenomen;daar2-3opnamenperjaaronvoldoende zijn omdeinvloed van een gemiddelde waterstand en de waterstandsschommelingenovereenbepaaldeperiodenategaan, zijn pernest gemiddeld 3-4 waterstandsbuizen
geplaatst, die wekelijks worden afgelezen. Hierbij wordtuitgegaanvan de ervaring,'dat in
een hydrologisch homogeen gebied deschommelingen indewaterstand vaneenpr^fplek
vergelijkbaar zijnmet dieineen buisopeenwillekeurige plaats indat'gebied, zodatop de
proefplek zelf metenkele waterstandsopnamenper jaarkanwordenvolstaan.
De'talrijke, opdeze wijzeverkregen gegevens,worden statistisch verwerkt. Eénonderzoek
naar desamenhang van vele factoren onderlingen met de opbrengst isinvoorbereiding;
hierbijwordtgebruikgemaaktvanhollerith-kaarten.

•

151 : Onderzoek betreffende deproductieniveau^indeNederlandse landbouw (zie1-/,
I-o-2). Hieronder opgenomen E.C.A.-project nr 13:Waterstandskarteringen in ge, gebieden, waaronderzoek geschiedt naardeproductiviteit vande grond.
215: Ervaringenmetakkerbouwopgescheurdgrasland(zieH-o).
'
251 : E.C.A.-projectnr7- Betekenis vanhet bodemtype voor de productiviteit vande
zandgronden.

c. PEULVRUCHTEN, Ir P. RIEPMA WZN

Het onderzoek aanpeulvruchten is gericht op standruimte, zaadpntsmetting, onkruidbestrijding; oogstmethoden, voet- envaatziekten, aantasting door bladrandkever, invloed
vangroeistoffen opvruchtzettingen afrijping.
,
Over'de invloed van destandruimte opopbrengst en kwaliteit vanpeulvruchten isin het
algemeenWeinigbekend.Erzijnaanwijzingen datbepaaldetypenerwtenin ditopzichtverschillendeeisen stellen.'Bijhetdesbetreffende onderzoek wórdt ookaandacht geschonken
aanoogstanalysealsmiddelomdegroeiwijzevandiversetypenbetertelerenkennen,
In jarenmetongunstigoogstweerkandevitaliteitvanhetzaaizaadernstiggedruktworden,
waardoor onder ongunstige omstandigheden deopkomst door bodemschimmelaantasting
ernstig benadeeld kan worden, Behandeling van hetzaaizaad met goede ontsmettings-en
beschermingsmiddelen kaneendergelijke aantastingtegengaan.Demodernebeschermingsmiddelen worden t.a.v. hun invloed opopkomst, opbrengst enmate van aantasting door
ziektenvergelekenmetdethansgebruikelijke ontsmettingsmiddelen.Bij het ötónndbestrijdingsonderzoekbrj erwten wordt samengewerkt met debetrokken
onderzoekers(zieIR, project84).
Deinvloedvandiverseoogstmethodenopdekwaliteitvanpeulvruchtenisnogonvoldoende
bekend. Verbetering vandekwaliteit vanzaaizaad en consumptie-erwten zalniet alleen
kunnenleidentoteenbestendiging enverbeteringvan'onzeexportpositie, dochtevensvoor
eigengebruikvangroot belangzijn.
Doorvergelijkingvandereactievanerwtenrassenindiversegebiedenwordtgetrachtinzicht
te verkrijgen inde verspreiding van deinonsland voorkomendevoet- erivaatziekten bij
erwten.Hiertoe wordteengroot aantal proeven aangelegd, waarbijindetoetsserie typisch
reagerenderassenzijnopgenomen.Veld-enlaboratoriumonderzoek wordengecombineerd,
waardoor tevens aanwijzingen,kunnen worden verkregen over deomstantâigheden,Welke
het optreden van deze ziekten beïnvloeden. Erbestaat een uitstekende samenwerking met
andereinstituten, diezichmetdevoet-envaatziektenbezighouden.
Erbestaanaanwijzingendataantastingdoorbladrandkevershetoptredenvanvoet-envaatziekten in dehand werkt. Overdeopbrengstverlaging, diedebladrandkevers,hètzrj direct,
hetzijindirectveroorzaken, isechterweinigbekend.
Proeven met groeistofbespuitingen tegen hetafvallen van bloemen ofjonge peulen, die bij
stambonengeensucceshadden,wordenthansuitgevoerdbijveldboncn.Opdoperwtenwor-dengroeistofbespuitingsproevengenomentervertragingvande afnjping.Dezeisvanbelangt
voor hetspreidenvandeoogst tenbehoevevandeindustriëleverwerking.
'
Spreiding van d^oogstisooktebereiken door spreiding derzaaitijden, maarditheeftbij
devroegerezaaisels onvoldoende effect engeeft bijdelaterezaaisels'aanmerkelijke oogstdepressies.Verbouwvanvroegenaastlaterassenlevertmoeilijkhedendoordezeerbeperkte
rassenkeuze> voor doperwten involveldscultuur. Het rassenonderzoek blijft hierdoorzeer
actueel.
Het onderzoek aan peulvruchten wordt verricht in samenwerking metde PeulvruchtenStudie-Combinatie (ondervoorzitterschap vanIrH. T.TJALLEMA),waarbijIrRIEPMA WZN
gedetacheerdis.HiertoewordtcontactonderhoudenmetIr R. P. LAMMERS,dedesbetreffendeRijksjandbouwcorlsulentinalgemenedienst.
Ook,metdeafdelingVoedingsonderzoek vanhetC.I.L.O.bestaateennauwesamenwerking.
'.-•''••.'
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In 1952wordtmedewerkingverleendaandeproefoverdeinvloedvanorganische bemesting
op de consumptiekwaliteit (zie Il-j; ll-c, project 211). Deze proef heeft ditjaar betrekking
ophet gewaserwten.
83: Onderzoek inverband met devoet-envaatziekten bijerwten (serie 198).
84: Onkruidbestrijdingsonderzoek bij erwten (zie II-i).
86: Doperwten-rassen-onderzoek (zieU-j, project 210).
87: Doperwten-zaaitijden-onderzoek.
88: Doperwten-standruimte-onderzoek. 89: Stambonen-standruimje-onderzoek.
228: Onderzoek betreffepde de invloed van groeistoffen op bloei en vruchtzetting bij
veldbonen.
256: Peulvruchten-standruimte-onderzoek:
j 1. Invloed van rijafstand en afstand in derijop deopbrengst van peulvruchten.
2. Zaaizaadhoeveèlhedenproef met tuinbonen voor zaadteelt.
257: Invloed van diverse ontsmettings- en zaaizaadbeschermingsmiddelen op de opkomst en opbrengst bij peulvruchten (serie200).
258: Bespüitingtegenbladrandkevers opverschillendetijdstippen endéinvloedvan deze
behandeling op deopbrengst en dematevan aantasting door voetziekten.
259: Invloed van.enkele methoden van drogen op het veld op dezaadkwaliteit bij peul, vruchten.
i
260: Onderzoek naar de mogelijke vertraging in afrijping door behandeling Van doperwten met groeistoffen.
d. MAISEN NIEUWE GEWASSEN, Ir W.R. BECKER
Het onderzoek gaat de mogelijkheden na, die tot nu toe'weinig of niet in Nederland verbouwde akkerbouwgewassen bieden.Als pit één of enkele oriënterende veldproeven blijkt,
dat nader onderzoek gewettigd is,wordt getracht door meer gedetailleerde veldproeven op
uitgebreider schaal de beste cultuurwijze en de geschiktste rassen van het gewas voor de
Nederlandse omstandigheden te vinden. Een-dergelijk onderzoek kan velejaren in beslag
nemen en kan ook geleidelijk overgaan in het normale onderzoek, zoals dit plaats vindt
byvanoudsverbouwdegewassen,bv.granenenpeulvruchten. Een dergelijk procesvoltrekt
zich bij de mais, die een grote en toenemende belangstelling van de practijk en de Voorlichtingsdienst en daardoor tevensvan andereonderzoekingsinstituten ondervindt. Dit leidt
weer tot een nauwe samenwerking met deze instituten en de Voorlichtingsdienst.
Van de mais worden thans de volgende onderwerpen bestudeerd: het rassenvraagstuk in
samenwerking met het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen, het Instituut
' voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, particuliere maiskwekers, buitenlandse
deskundigen in F.A.O.-verband en verschillende Amerikaanse maiskwekers; de standruimte in verband met rassen en uitwendige omstandigheden; de stikstofbemesting; de invloed van de bemesting op kieming en opkomst; de mechanisatie van de teelt, speciaal
wat betreft het oogsten en drogen, in samenwerking met het Instituut voor Landbouwmechanisatie en Rationalisatie en met het Droogtechnisch Laboratorium.
VandeCommissievoordeMaisteelt,ingestelddoor deDirectievandeLandbouwenwaarin
vertegenwoordigers van de Voorlichtingsdienst, het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en
Peulvruchten, deindustrie, dekwekers,dehandelen deStichtingvoor deLandbouw zitting
hebben,wordthet secretariaat waargenomen door de onderzoeker.
92: Sojaverederingen-rassenonderzoek.
* »
93: Rassen-en cultuurproeven metzonnebloemen.
,
206: Mais-rassenonderzoek (serie 180en 181).
207: Standruimte-onderzoek bij mais (serie 182).
208: Chemischeonkruidbestrijding bijmais(zieII-i).
209: Vergelijking van dederzaad (huttentut) en olievlas.
227: Onderzoek naar het oogstenendrogenvanmais(zieV).
244: Proeven met onderteelten bij mais.
273: Stikstofbemestingsproeven bij mais (serie 183).
274: Onderzoek naar de mogelijkheden om de opkomst en eerste ontwikkeling van
mais te verbeteren door het verstrekken van kleine giften snelwerkende fosfaaten/of stikstofmeststoffen dicht bij het zaad.
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c. AARDAPPELENENTOPINAMBOUR,IrA.J. REBSTMAN
Deaard van ditonderzoekiszeeruiteenlopend.Deproefnemingen zijn hoofdzakelijk gericht opproblemenindepootgoed-enconsumptieteelt.
Bijhetpootgoedzijnopbrengstverhoging,productiekostenverlagingenkwaliteitsverbetering
(béteregezondheidstoestand)ondermeernogmogelijk dooreenmeereffectieve bestrijding
vandeluizen,deoverbrengers!vandevireri.Deproeven(project98)metbesproeiingenmet
systox(trialkylphosphaat),genomenin samenwerkingmethet I.P.O.en deheerD. HELLE
RIS LAMBERS,leveren goedeperspectieven enkunnen ertoeleiden,dat deverplichterooidatumopeenlatertijdstipzoukunnenwordenvastgesteld.Omaandeverplichtingtevoldoenwordtindepractijk metlooftrekken ofrooienreedsenigedagenvóórderooidatum
begonnen.Ditgaatdantenkostevandeknolopbrengst.Wanneereenbruikbarewijzevan
doodsproeien met chemische middelen kan Wordengevonden(project 43),zou deze,termijnkunnenwordenbekort,doordatdanperdagmetaanzienlijkearbeidsbesparing± 2Jha
kanwordenbehandeld.Benandereuitkomstzoueenidealelooftrekmacbinezijn,waarvan
decapaciteit echter niet hoger dan op 1ha per dagkan worden geschat.
Eenbebouwbaar systeemvannacontrôle(project 95),waarbijmenzospoedigmogelijkna '
hetlooftrekken ofnadeoogst,zomogelijk noginhetvrijeveld,eenmonstervandepartij
pootgoed tot plantjes laat uitgroeien, welke daarna op virusziekten worden beoordeeld,
opentvooral voordelaterassen eveneensmogelijkhedenN tot het meer risico nement.a.v.
derooidatum.
'
/ Eenbezwaarvanlaterrooienisechterdetoenemingvanhetaandeelvandebonkeninhet
beschot,terwijl déopbrengst aan bruikbarepotermaten (28/35 mmen 35/45mm)bijlater
rooienzelfskanafnemen. Door gebruikvangrótepotersendoor dichterplanten.inderij
isbet aandeel van de potermaten weliswaaropte voeren, doch men bereikt spoedigeen
economischegrensdoorhetonevenredigtoenemenvandevoorhetplantenbenodigdehoeveelheidpootgoed.Inhoeverrehetaantalmalenaanaardenendebouwvanderugvaninvloed isophetaantalknollenperplant,zalo.m.in2proevenwordennagegaan(project96).
In de consumptieteelt neemt het onderzoek naar devoor consumptie-aardappelen meest
geschiktekalimeststofeenbelangrijkeplaatsin.Uitproeven(projectlOf)isreedsgebleken,dat
eenbeperktehoeveelheidnatriumenchloorindemeststoffen nietsteedsschadehjk behoeft
tezijn. In bepaaldeomstandigheden kunnen opbrengstverhogingen hiervan waarschijnlijk
hetgevolgzijn.Hetzoueengrootvoordeelvoordeaardappelteeltkunnenzijn,indienmet
half1gezuiverdekalizouten,welkedekaliindevormvansulfaatenchloridemetbijmengingen
van NaClen MgSQ4bevatten, evengoedeof betereresultatenkunnen wordenverkregen
darrbijhetgebruikvandedure,zuiverezouten,zwavelzureammoniakenpatentkali.Waar. schijnüjk zullendezehalfgezuiverdezouten,verstrekt bijhetplanten,iniedergevalbeter
voldoendanhetthansalgemeen^gebruikte,goedkopererawekalizout40%.Deinvloedvan
lateoverbemestingvanstikstofenkaliopaardappelenzalinafzonderlijke proevenworden
bestudeerd. De werkingvan kalkstikstof enandere„pre-emergence"pnkruidbestrijdingsraiddelen zalineen afzonderlijke proefwordennagegaan.
>DeberegeningvanvroegeaardappelenbreidtzichinNoordhollanddelaatstejarensterkuit.
Ookaan ditonderwerp (project 229)zaldenodigeaandacht worden geschonken,waarbij
ojpeventueleveranderingeninkwaliteittengevolgevandeberegening'dienttewordengelet.
Beoverbeteringvan deconsumptie-aardappelin dewinkelkan wórdenverkregen,indien
dehandelmeeraandacht aan dekwaliteitgaatbesteden.Eenprikkelhiertoekanworden
gegeven, indien de verkoop onder rasnaam bij de Warenwet'verplicht wórdt gesteld. Er
wórdtthansgetracht eenbetrouwbaar systeemtevinden,waarmedeovertredingenbinnen
enkele dagen kunnen wordçn vastgesteld (project 262).

y

95: Rustbrekingvanpootaardappelenonmiddellijkofzospoedigmogeüjknadeoogst,
nietalsdoelnacontrôlevanpootgoed.
• 96: Onderzoek naar de eisen, die diyerse aardappelrassen stellen aan verschillende
cultuurmethoden.
98: Invloedvan.fungiciden, insecticidenengroeistoffen opdeopbrengstendekwaliteit
vanaardappelen(zien-j, project211).
99:«Hetdrogenvanaardappelen(zieII-/,project211).
101: Invloed van de bemesting op de kwaliteit van consumptie-aardappelen (zie VL-j,
project211).
s
.... 103:•Onderzoeknaarcultuusmogelijkheden vantopinambour inNederland. \
229: Onderzoek naar de mogelijkheid tot verhoging van de aardappelopbrengst door
middelvanberegening.
230: Kalkstikstof alsontoidbestrijdingsmiddel bijaardappelen.
243: Loofdodendemiddelenvooraardappelen.
262: Onderzoeknaarhetaanbodvanconsumptie-aardappelenindekleinhandel.
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ƒ. VEZELGEWASSEN, Ir J. C. FRIEDERICH, gedetacheerd bij het Ned. Vlasinstituut
Het onderzoek vormt een onderdeel van de werkzaamheden van het Ned. Vlasinstituut en
omvat zowel het vezel-alshet olievlas.
Voor vezelvlaswordt het opbrengstniveau van dein Nederland verbouwde vlasrassen in de
verschillende vlasteeltgebieden nagegaan, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed
aan het lintrendement, de lintkwaliteit, de stevigheid van stro, de resistentie tegen ziekten
en plagen en de invloed van zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, stikstofgift en trektijd op de
opbrengst enkwaliteit vanhet stro.Tevensworden nieuwe rassen en selecties,zoweluit het
binnen- als buitenland, op hun practische bruikbaarheid onderzocht in vergelijking met de
thansinNederland verbouwdevlasrassen.
,
In samenwerking met de Stichting voor Plantenveredeling wórdt getracht, zowel voor
vezeUalsvoorolievlas,eventuelegunstigeeigenschappen vanbepaalderassen door kruising
'ineennieuwrastecombineren of door Hjnenselectie bestaanderassen teverbeteren. Voorts
wordt, in nauwe samenwerking met de:desbetreffende afdelingen van C.I.L.O. en P.D.,
de praktische bruikbaarheid van het toepassen ,van chemische middelen ter bestrijding
. vanhet onkruid niet alleeninvezelvlas,maar inhet bijzonder inolievlas,nagegaan.
Het olievlasonderzoek betreft de productiviteit_en het vetgehalte van de verschillende uit
.hetbuitenlandgeïmporteerderassenen-demeestgewenstecultuurmethoden voordezenieuwe
teelt.
. •
Ten slotte wordt in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
de oorzaak van het optreden van enkele van.de voornaamste parasitaire schimmelziekten,
met name de vlasroest, hetyerbruinen en de vlasbrandin vezel-en olievlas nagegaan. Ook
het verschil in vatbaarheid van deverschillende rassen en demogelijkheid om deze ziekten
met behulp van chemische middelen te bestrijden vormt een punt van onderzoek, waarbij
inhetbijzonder aandachtwordtbesteedaanhetgebruikvandeT.M.T.D.bevattendemiddelen bij deontsmettingvanhet zaaizaad.
Niet in projecten samengevat zijn dewerkzaamheden ihhet rootlaboratorium van het Ned.
Vlasinstituut, waar deproefveldmonsters op lintgehalteen lintkwaliteit worden onderzocht
en nieuwe verwerkingsmethoden, nl. groenohthouten, geaëreerd en .chemisch roten, in
samenwerkingmet het Vezelinstituut T.N.O. teDelft wordennagegaan. Hierbij heeft in het
bijzonder de ontsluiting en verwerking van het olievlasstro als grondstof voor,de fabricage
van grovetouwsoorten, papier en zakken de aandacht.
Met het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater bestaat een nauwe samenwerking in
zake deoplossingvan het probleem van het lozen van het rootwater.
Voorts wordt medewerking verleend aan de proeven van de „WerkcommissieVlasdrogen"
envan deCommissievoorhet Drogen en deOpslagvan Lijnzaad (in samenwerking met de
afdeling Droogtechnisch Laboratorium van,het C.I.L.O.).
Ten slotte wordt, in samenwerking niet het Rijkspróefstation voor Zaadcontröleen het Instituut vogr Landbouwtechniek en Rationalisatie, het voorkomen van beschadiging
van het zaad bij het repelen enkhopbreken vanvezelvlasenbij het dorsenvan zaaizaadvan
olievlasonderzocht.
•
,
%
.
104: Onderzoek naar de productiviteit van vezelvlasrassen en naar hun reactie op Nbemesting,zaaizaadhoeveelheid en zaaitijd (serie240,244,250).
105 : Trektijdenproeven vezelvlas. Onderzoek naar de optimum trektijd voor diverse
vlasrassen.
406: Onkruidbestrijdingsproeven invezel-enolievlas.Onderzoek naar de mogelijkheden
vanonkruidbestrijding metchemischemiddelen invezel-enolievlas(serie246, 249)
(zieII-0.
107: Roestresistentiep'roeven. Onderzoek naar de vatbaarheid van vezel- en olievlasrassen voor roest- en zwartstipaantasting en naar demogelijkheid om dezeaantastingdoorresistentieveredelingofeenchemischebehandelingophetveldtebestrijden.
108: Het kweken en selecteren van nieuwe Olie-en vezelvlasrassen.
109: Rassen-encultuurproeven met olievlas.Onderzoek naar deproductiviteit van olievlasrassen en demeestgewenstecultuurmethoden voor dezeteelt (serie242 (1951),.
245,251,254(1952)).
194: Oogsttijdenproef olievlas.Onderzoek naar deoptimum oogsttijd van olievlasen de
factoren, welkedezaadvorming beïnvloeden.
,
231: Onderzoek naar de oorzaak van het optreden van enkele parasitaire schimmelziekten, inhet bijzonder hetzgn. „yerbruinen"en „vlasbrand" invezel-en olievlas.
263 : Onderzoeknaar dewerkingvan diversezaadontsmettingsmiddelen, inhet bijzonder
T.M.T.D.bevattendemiddelen,ter bestrijding vanparasitaire schimmelziekten, die
met het zaad overgaan, en ter bescherming tegen infectie door bodemschimmels
(serie255, 256).
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g. FIJNE ZADEN, Ir P. GAASTRA
Bij de„Fijne zaden" dienen tweegroepen van gewassen te wórden onderscheiden: de zaadteeltgewassenendeeigenlijkefijnezaden.
'Van dezaadteeltgewassen wordt het zaad slechts ten behoeve van devermeerdering gej wonnen, terwijl de oogst van andere delen van het gewas (blad, wortel, bol, knol) het doel
van de nortnale teelt vormt. Tot deze groep behoren zowel landbouwgewassen (voeder- en
suikerbieten, stoppelknollen,klavers)alsop delandbouwbedrijven vermeerderdetuinbouwgewassen (spinazie, sluitkool, radijs).
Fijne zaden zijn gewassen, die alsregel uitsluitend worden gekweekt om hetzaàd,dat
grotendeels in deindustriewordt verwerkt (koolzaad, karwij,blauwmaanzaad, mosterd).
Een groot deel der Nederlandse zaden wordt geëxporteerd. In stijgende matewordt daarbij
echter concurrentie ondervonden, zowel van de importerende landen zelf als van andere
exporterendelanden.Nederlandzaldaaromprimazaadvanvoorhetbuitenland waardevolle
/ rassen tegenlageprijs moeten aanbieden, wilhetzijnpositie,indeinternationale zaadhandel
kunnen handhaven en zo mogelijk verstevigen. Het onderzoek is'erop gericht methoden te
vinden, waarop door de landbouwbedrijven goedkoop zaad van uitstekende kwaliteit kan
, worden geproduceerd. De huidige projecten hebben betrekking op de rationalisatie van de
teelt van zaadteeltgewassen.
Bij een aantal sluitkoolrassen blijkt door eenjuiste keuze van de zaaidatum en andere cultuurmaatregelen dezaa^dopbrengst, 'zowel kwalitatief als kwantitatief, aanmerkelijk verbeterd te kunnen worden (project 111).
De zaadteelt van stoppelknollen en koolrapen is bij een aantal geschikte rassen goed éénjarigtemaken (project 112).Verbeteringvandemachinalezaaibaarheidvanhet gejarowiseerdezaadvormteennieuwpuntvan onderzoek.
Kunstmatige koeling van pootbieten gedurende de bewaring blijkt frappante verhogingen
van dezaadopbrengst te geven (project 183).De mogelijkheid vankunstmatige koeling van
grotehoeveelheden wordt onderzocht.
Vanenkeleéénjarige gewassenwordt debruikbaarheid alsnoodgewas nagegaan ineenzaaitijdenproef, die tevens inlichtingen verschaft over de invloed van uitwendige omstandigheden, zoalstemperatuur en daglengte, op hun ontwikkeling.
Een weligeontwikkeling van zaadgewassen, zoals klavers en lupinen, belemmert een snelle
afsterving zowel op stam als na het maaien,hetgeen dezaadkwaliteit nadelig kan beïnvloeden. Bespuiting met chemicaliën bevordert de afsterving der gewassen en resulteert in een
*betere zaadkwaliteit (project 264).
111: Zaadproductie van sluitkoolrassen afhankelijk van zaaidatum enenkele andere
cultuurmaatregelen.
112: Mogelijkheid van zaadwinning van stoppelknollen en koolrapen bij gebruik van
gejarowiseerd zaad bij voorjaarszaai en op andere wijze.
183: Invloed van kunstmatige koeling en van fusarexbehandeling van pootbieten op de
zaadproductie van vier bietenrassen (zie TI-h).
185: Invloedzaaidatum op groeienbloeivaneen aantal éénjarige gewassen.
186" Proef onder geconditionneerde omstandigheden over deinvloedvandegroottevan
deplaat op dekoudebehoefte vansluitkool(vgl,project 111).
^264: Bevordering van het afsterven der vegetatieve organen, enige tijd voor de oogstdatum, bij zaadteeltgewassen.
265: Zaadteelt van radijs.
h. BEWARING VAN OOGSTPRODUCTEN, IN HET BIJZONDER VAN
AARDAPPELEN,Dr Ir W.H. DEJONGenB.q . OUDJE OPHUIS

Bijhetonderzoek over debewaringvanaardappelen wordtindeeersteplaatsgestreefd naar
verbeteringvandemethodenvanbewaring,doortoepassingvanmechanischekoelingenvan
buitenluqhtkoeling(project 195,196en201).
Daarnaastwordtookhettransportvanaäfdappelenovergroteafstanden bestudeerd (project
205).
/
<
Verschillende conserveermiddelen, enerzijds anti-kiemmiddelen, anderzijds desinfectantia,
worden, zowelterverbeteringvan debewaring alsvanhet transport, ophun werkzaamheid
beproefd (project 199en242).
Eenuitgebreidonderzoekbetreft dehoudbaarheid vanaardappelenendefactoren, diedaar'.' op van invloed zijn, als temperatuur, vochtigheid, de graad van rijpheid bij het rooien, de
groei-omstandigheden en de behandeling, die de knollen bij en na het rooien ondergaan
(project 155,198,232,234en261).
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Inbijzondereprojectenwordenbestudeerd:dewaardevanvoorgekiemdtegenovernietvoorgekiemd pootgoed (project 200); de factoren, die het optreden van waterrot beïnvloeden
(project 204);devraagof hettelenvanpootaardappelen beter inhetnajaardan op degebruikelijketydkan geschieden(projectzondernr); en(alsonderdeelvanhethotedbaarheidsr
onderzoek)de invloedvan besproeiingvanhetaardappelloofmetgroeistoffenopdé kiemlust
vande knollen.Naastdebewaringvanaardappelenwordtookde bewaringvan stekbietehen
voederbletenbestudeerd.Voordit onderzoek,datinsamenwerkingmetandereinstantiesvan
. het C.I.L.O. plaats vindt, wordt gebruik gemaakt van de proefinstallatie voor aardappel• bewaringteKerkwijk.
,
'
Ookdeconserveringvan granenals„gecombinede"gerst,vanmaiskolvenenzelfsvanblauwmaanwiadinhetstrowordt(gedeeltelijkinsamenwerkingmet anderen)onderzocht.
\ Het werkplan van het onderzoek over de bewaring van aardappelen wordt opgesteld in
nauwesamenwerkingroetdeCommissieAardappelbewaring(voorzitterIrN. H.H.ADDENS,
secretarisDrIrW.H. DEJONG). Eénbouwkundige,aangesteldbijhetInstituutvooçLandbouwtechniekenRationalisatie,verzorgt de'adviezenbeteeffende hetinrichtenvanbewaarplaatseninsamenwerkingmet IrB. J,HAGRHS,die indienststaatvandeStichting.DeventilattóproblemenWordenbestudeerddoor dewetenschappelijk assistent B. G. OUDE OPHUIS.
Het verzamelen van gegevens in het buitenland, betreffende de methoden van aardappel,bewaringen delotgevallenvanNederlandspootgoed,nemenbyhetonderzoek eenbelang- "
njkeplaatsm.
,
_" ,
155:Invloedvandegrondopdehoudbaarheidvanaardappelen.
N
i83 :Invloedvan kunstmatigekoelingenvan fusarexbehandelingvanpobtbietènopdezaadproductievanvierbietenrassen(zieD-g).
195:Bewaringvan gestorteaardappeleninkoelhuizen.
196:Koelingvan aardappelenmet koudebuitenlucht.
197; Vergelijkingvandiversemethodenbijdebewaringvanaardappelenonderdeklimatologischeconditiesvan verschillendedflenvanNederland.
198: Invloedvande lengtevankoelingpp pootaardappelen.
199:Proevenmetconserveermiddelen mjpootaardappelen(serie602!).
^
200: Invloedvanbeepujtingenvanhetaardappelgewasmet groeistofopdéhoudbaarheidvan
hetproduct.
201 :Consumptiewaardevanaardappelen,dieopverschillendewijzebewaardzijn,eventueel
- metverschillendeconserveermiddelen(zieTi-j,project211).
202: Proefmetwelennietvoorgekiemdpootgoedvan aardappelenvoor winterconsumptie
(serie 289).
_204:Optredenvan waterrot(bacterienrot)enverspreidingin partijenaardappelen.
205:Demvtoedvan langdurigetransportenopdekwaliteitvanaardappelen.
213: Bewaringvan voederbieteninkuüen(zieI-i).
232: Invloedvandebemestingopde houdbaarheidvanaardappelen.
233tHoehoudenzichzandaardappelenbijluchtkoeling,metalsextrapuntenvan onderzoek:
DeverbeterdeIcuübewarmgen bewaringineenechtkoelhuis(3J°C).
234: Invloedvandeouderdom(ofmatevanrijpheid)vanhetgewasopdehoudbaarheidvan
degeoogsteaardappelen.
'
242: BehandelingvanvoorgekiemdpootgoedmetArétan.
- •
,
.'
261 :Deinvloedvandiversebehandelingenvandeaardappelenüjdensennahet rooienopde
houdbaarheidvanhetgeoogstegewas.
,
272: OverjarigpootgoedindemaandAugustusuitplantenmethetdoelziektevrijpootgoed
tekweken.

/

PHYSIOLOGISCHONDERZOEK, Méj. Ir N. KRUTHE

HetwerkplanvanMej.IrN. KRUTHE,diegedetacheerdk by hetLaboratoriumvoorPtahtenphysiologischOnderzoek derLandbouwhogeschool, wordtopgesteld inoverlegmet Dr

J

W.H.DEJONGen Prof.DrE. C. WASSÏNK.

I

1

116:Onderzoek naar de ontwikkeling van deaardappelplant naverschillende behandeling
, vanhetpootgoed.
181iHoudbaarheidsonderzoekbrj aardappelenopkortetermijn.
182: Onderzoeknaardeinvloedvan lichtvanverschillende golflengte op despruitgroeibü
aardappelen. '
,

/. BKlïOJDINGVANONKRUipEN,IrP.RiEhiAKzN ^
.
DitonderzoekhoudtzichbezigmetverechillendeAspectenderonkruidbestrijding.
De gevoeligheid van cultuurgewassen en onkruiden voor herbicidemiddelen wordt zuiver
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empirisch nagegaan, vnl. door periodiek herhaalde bespuitingen.Eriseenvoldoende basis
voordevoorlichtingverkregen,docherblijven nogsteedspunten,dieophelderingverlangen,
Vpor de onkruidbestrijdingsprpeven in deverschillendegewassen wordt samengewerktmet
dsonderzoekersvangranen,mais,peulvruchtenenvlas.
De bestrijdingsmethoden, diein depraciijk vanhét akkerbouwbedrijf worden toegepast,
worden onderzocht. Hetonderzoek naar de spuittechniek staatdaarbijvooropenisgericht
op detegebruiken hoeveelheid water endedruppelgrootte; vernevelen heeft hetbezwaar
dat hetmiddelteveelaanhetgewasbhjft hangenenniet involdoende mate naar beneden
druppelt'op dekiémplanten van het onkruid. Insamenwerkingmet deVoorlichtingsdienst
en deorganisatieswordteenaantal proefnemingen inhet noorden deslands verricht.
Bepaalde onkruiden zoals kweek, duist, windhalni en wilde haver, zijn met dé gewone,
middelenzeermoeiiïjk tebestrijden. Hierkomt, naast detraditionelemechanischeonkruid-;
' bestriding en devruchtwisseling, detoepassing vanallerlei speciale middelen, waarvoor
gramineeën,vooralmihetkiemstadium,zeergevoeligblijken tezijn,op devoorgrond.Voor
de bestudering vande Idembiologie der onkruiden vindt een geregeldebemonstering van
proefplekken plaats,teneindehetaantalzadenindebouwvoor,alsmedehunlevensvatbaai>
heidnate gaan.
/
. ,Als nevenverschijnselen van dechemische,onkruidbestrijding vragen het stimulerend effect
vanDNCopgranen envanbutylphenoloperwtendeaandacht.
Bijhetonderzoek wordt contact onderhouden metdeCommissieOnkruidbestrijding TNO,
welke twee wetenschappelijke assistenten (studenten) voor halve dagen bij het C.I.L.O.
heeft gedetacheerd(projecten 154en235).Alsonderdeel vanproject 154iseen geïllustreerde
'deternjinéertabel van dekiémplanten dervoornaamste onkruiden in voorbereiding.

.

84: Onkruidbesrrijdingsonderzoek bijerwten(zieII-c).
'
106: Onkruidbestrijdingsproeven invezel-en.olievlas.Onderzoeknaarde mogelijkheden
vanonkniidbestrijdmgmetchernischenuddelenmvezel-enolie^das(serfe246,249;
zieD-/).
„, •
Î50: Bestrijdingvan kweek.
154: Onderzoek naar'de kieming dervoornaamste onkruiden; het kiemvermogen der
zaden, dekteningsdiepteenandere Hemingsomstandigheden.
,
. 187:Onderzoek naar degevoehgheidvan graansoorten inverschillendegroeistédiavoor
herbicidemiddelen.
,'
189: Onderzoek naar de invloed vanhetweeropdeuitwerking van herbicide-middelen.
190: Onderzoek naar demogelijkheid, relatief ongevoeligezaadonkruiden alskiemplant
te doden.
191: Bestrijding van wildehaver.
".'.',
208: Chemischeonkruidbestrijding by mais (zieU-d).
^
N
226; Deopbrengstverhogende werkingvanDNC op rogge(zieU-a).
235: Onderzoek naar demethoden, volgens welkeopsnellewijze tevelde destand van
dehuidmondjes istebepalen.
;
236: Onderzoek naar deinvloedvan cultuurmethoden opdeindebouwvoor aanwezige
-soorten onkruidzaden, hunaantalenhunlevenskracht.
237: Onderzoek naar depractijk deronkruidbestrijding indezeekleigebieden en veen-,
.
koloniën. . ; . . ' '
,<
266: Onderzoek naar despuittechniek.
267: Vergelijkingvan,chemischeenmechanische onkruidbestrijding.

j . VOEDINGSONDERZOEK, Mej.À.VÉENBAAS

Het voedingsonderzoek bestudeert de factoren, diede consumptiewaarde ( = voedingswaarde+ consumptiekwaliteit) vanlandbouwgewassen, inhoofdzaak aardappelen enpeulvruchten,bepalen. Het,richthierbijhetoogvooralopbehoud,zó mogelijk verbetering van
de consumptiekwaliteit. Eengoede kwaliteit wordt omveto-lei redenen van grote waarde
geacht, o.a.iszy ééndereerste voorwaarden, omopdertduureen bevredigende afzet in
binnen-en buitenland tebehouden of Pptebouwen.Naast debetekenisvoor delandbouw
houdt ditook anderszinsuitgezondheids-eneconomisch oogpunt, grote voordelen in.Zo
betekentbijvoorbeeld eenVoldoendgebruikvanaardappeleninNederland,dat debevolking
mét hetzetmeel alsbasisvoedingsstof belangrijke hoeveelheden andere noodzakelijke voedingsstoffen opneemt;o.a.vitamineC(in 1950betrok'deNederlandse'bevolking±'55%van
het vitamine C uit aardappelen), vitamine B t envoorts eiwit vanJeen hoge biologische
waarde.De aardappel ligtinvérband hiermeealsbasisvoedingsmiddelopeenhoger niveau
danverscheiden anderezetmeélhoudendehoofdvoedingsmiddelen, dieinbinnen-en buitenland gebruikt worden.Debelangrijkheid van deaardappel ligt echter niet alleen in'devoedingswaarde alszodanig, maar vooral pokdaarin,,dat zijdézewaardevolle voedingstoffen
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voor een zeer lage prijs levert. Er ismomenteelgeenvoedingsmiddel dat deaardappel,wat
betreft de combinatie goede voedingswaardeenlageprijs,kan vervangen.Ditvooral iseen.
reden om vooreen goede kwaliteit zorg te dragen, waardoor verschuivingen naar duurdere
levensmiddelen met vaak geringerevoedingswaardeniet noodzakelijk worder/.
Bij peulvruchten liggen de zaken soortgelijk. Slechts goede kwaliteiten zullen de belang: stelling van de consument voor dit degelijke en betrekkelijk goedkope voedingsmiddel
gaandekunnen houden.
Het is welhaast overbodig om naar voren te brengen, dat een goede consumptiekwaliteit
ook bij de export, of dit nu poötgoed, zaaizaad of consumptie-artikelen betreft, van grote
betekenis is. Met producten of rassen, die uit consumptie-oogpunt in de irrjportlanden gewild zijn, verstevigt Nederland zijn markt en daarmee zijn financiële positie.
Inzake het onderzoek der aardappelen wordt nauw contact met'verschillende instituten
.
onderhouden.
• • Het onderzoek betreffende dé peulvruchten is opgezet in nauwev samenwerking met de
Peulvruchten Studie Combinatie (voorzitter Ir H. J. TJAIXEMA). Mej. VEENBAAS verzorgt
het secretariaat-penningmeesterschap; zij heeft tevenszitting in permanentecommissies der
P.S.C., nl. die voor Uiterlijke Kwaliteit en Kookeigenschappen en voor Conservenonderzoek, de, Peulvruchten WerkcommissieTYN.O. endePers-enPropaganda Commissie.Sinds
kort is zitting genomen in de Werkcommissie voor Collectieve Peulvruchten Propaganda;
deze commissie heeft een meer tijdelijk karakter, waarbij het zwaartepunt der werkzaamheden in 1952en 1953zal vallen.
210: Onderzoekopconsumptiewaardevandiverserassenvanaardappelen, peulvruchten
en enkele aridere landbouwgewassen.
Hieronder;valt o.m. project 86(II-c).
211: Onderzoekingen betreffende de invloed van de grond, cultuurmaatregelen, bereidingen e.d. op de cónsumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten en enkele
andere landbouwgewassen.
Hieronder valleno.m. deprojecten 98(Il-e),99(Il-e), 101(Il-e), 201(II-A).

UI. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM, Dr W. B, DEUSen,Mej.Ir
G. L. HARBERTS
1

,

De afdeling Scheikundig Laboratorium onderzoekt 4e monstérsvan de proefvelden van het
CJ.L.Q.
Daarnaast wordt speciaalonderzoek verricht:
Ten einde voor gras en enkele andere gewassen de verliezen aan droge stof, die bij transport,
. bewaringen kunstmatig drogen optreden, zoveel mogelijk te beperken, wordt getracht de factoren teleren kennen, diedezeverliezen bepalen.
In verband met de gezondheidstoestand van het veeworden bloed-en urinemonsters geanalyseerd, terwijl het vaak noodzakelijk blijkt het verstrekte voeder mede in het onderzoek te betrekken. '
. , '
Aanhoudend wordt aandacht besteed aan de modernisering en verbetering der analysemethoden.Hethoofddoel vormtdaarbijeenversnellingvandewerkwijze,zónder dat deze aan nauwkeurigheidinboet. In verband hiermeezalzoveelmogelijk gebruikworden gemaaktvancolorimetrische methoden.
1. ANALYSEVANGEWASMON$TERS
2. SPECIALEONPERZOEKTNGEN

54: Carotmeverliezenbijkunstmatig drogen vangrasenandere,groenvoedérsen tijdens
debewaringvanhetgedroogdeproduct (zieI-A).
142: Onderzoek riaar sporenelementen inverband.met klachten bij rundvee.
153: Onderzoek naar de verliezen aan koolhydraten, die-optreden door ademhaling
tijdens het bewaren,het transport enhet kunstmatig drogenvan gras.
176: Het voorkomen van nitraat in ruwvoedermiddtelen.
216: Onderzoek van zetmeelpraeparaten, geïsoleerd uit doperwten.
275: Voortzettingvanhetonderzoeknaarhet blauwzuurgehaltevandiversewitteklaverrassen (Trifolium repens L.) in verband met ziekteverschijnselen, waargenomen
bij paarden.
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IV. AFDELING PLANTKUNDIG LABORATORIUM, Dr H. L. VAN DESANDE
BAKHUYZEN

Dezeafdelingonderzoekt deinvloedvanverschillendefactoren, zoalstemperatuurendaglëngte,
op debloeivanlandbouwgewassen enhetmechanismevan debloemaanleg. Instudiezijn topinambour entarwe.
'
Voor de veredeling van de topinambour wordt getracht eenzohoog mogelijke zaadopbrengst
teverkrijgen en,teneindehetverrichtenvankruisingentevergemakkelijken, demethodiek van
het in bloei brengen te verbeteren. Dit geschiedt door enten op zonnebloem en door kortedagbehandeling. Daarnaast worden aantopinambour dephysiologische factoren vanbloemen knolvorming onderzocht. Ten eindeeen dieper inzicht teverkrijgen inhetmechanisme van
debloei-inductie,wordt behandelingderplantenmetkortedag,metgroeistóffen enmet trijoodbenzoëzuurtoegepast, gecombineerd metmicroscopisch onderzoek van het groeipunt.
Daar delaatstejaren gebleken isdatdeknolvorming verband houdt methet groeistofniveau
in de boven- en ondergrondse delen, wordt het effect van bladbehandeling met aüxinesen
trijoodbenzoëzuur nagegaan. Tevens wordt het mechanisme vandeknolvorming onderzocht
door middel van entproeven, waarbij de knol-ensuikeropbrengsten worden bepaald.
Bijtarwe worden aan verschillenderassen koudebehoefte enkouderesistentie nagegaan.

;

143: Hettotbloeien zaadvorming brengen van topinambourrassen.
144: Koude- endaglengtebehoefte vantarwerassen.
145: Kouderesistentiebepaling bijgranen.
271: Physiologische factoren die debloeïn- enknolvorming bijtopinambour bepalen.

V. AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM, Prof. Ir J. J. I.
SPRENGER

'

Deze afdeling maakt studievandetechniek vanhetdrogen van groenvoedergewassen, granen
en zaden, methet doel tot eenverbeterde inrichting en constructie van daarvoor bestemde
drogerstegeraken.Getracht wordt ditdoeltebereiken door:
a. Researchwerkinhet laboratorium;
b. Metingen aanmodeldrogersindemachinehalenelders;
c. Inspecties enmetingen aanpractijkdrogers;
d. Ontwikkelingvan detheoriedet droging.
122: Verbeteringvande inrichtingvan graandrogers.
123: Schuurdroging van grasenandere landbouwproducten.
192: Verbetering vandeinrichting van drogersvoor gras en groenvoedergewassen.
193: Onderzoek naar het drogen enbewaren van zaaikjnzaad.
227: Onderzoek naar het oogsten,en drogenvanmais(zieH-d).
238: Onderzoek naar demeest doelmatige wijzevan maisdroginginNederland.
239: Onderzoek vansnel-vöchtbepalingsapparaten.
240: Onderzoek naar detheorie der eestdroging.
268: inspectie van drogers voor grasengroenvoedergewassen.
269: Bepalingvan dampdrukisothermen aan zadenenpeulvruchten.
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, DECONSTELLATIEVANÖRASLANDPLANTËN(PROJECT!) ,
. !
with summary
)•'
D. M. DEVitffiSenJ. P.BASfiTTA
i '
v
Vanverscheidene, veelvuldigvoorkomende grasländplanten en vanenige gewone^
soorten.van minder algemene graslandtypen zijn door gebruikmakingvan formules
van Dr Ir G. HAMMINGdecorrelatie-coëfficiënten (r?waardeh) berekend van telkens,
M
twee dezer soorten. Hét materiaal daartoe werd geleverd door de frequentiebepa'
i
lingen van 1000oude graslanden, behorende ^otverschillendeinNederlandvoorkoi
; '
• mendetypen.
, ' , . • . •/ '
''..•'.• ''
:
Deuitkomsten dercorrelatie-berekeningenwerden inbeeld gebracht (Fig. 1)door
desoortenaldusteplaatsen,datdestérkstgekoppeldehetdichtstbijelkaarkwamenté.
staan.Bovendienzijndepositievecorrelatiesdoorverbindingslijnen tussendesoorten •
'
aangegeven. Hun kleur duidt decorrelatie-klassen alsvolgt"aart:r = > 0,70rood,
0,40-0,69oranje,0,30-0,39geel,0,20-0,29groenen0,10-0,19bla«^-Hoewelhéfcaldtis
_.:••.
mogelijkbleekeenoverzichtelijk beeldineenplatvlakteverkrijgen,zooheteigenlijk
eenruimte-ßguurmoeten zijn. Ditblijkt o.a. hieruit,,datAlopeciuTispratensis (i^P,;
Beemdvossestaart)zowelrechtsbovenalslinksonderbindingenvertoont,enAgrosfis
tenuis(At,Gewoonstruisgras)hetzelfderechtsonderenÜnksboven.'
v ,
Dehoogste,berekendeeorrelatie-cojëfficient isdievanMolMacioènileaXM,PflperV
' vstrootje)metSieglingiadecumbens(S;Tandjesgras),welke4Jö»9ibedTaagt^Trouwiens
A
dégehelegroepvanfrequente blauwgraslandplanten, diézichombeide soorten concentreren, vertoont onderling zeer sterke bindingen. Dit is kennelijk de associatie
, Cirsieto-Molinietum cöeruleae. Agrostis canina (Ac, Knopend struisgras) en Carex
"
• stolonifera (Cs»Gewone zegge) staan wat apart, hetgeen sociologisch zeer wel aan'>
vaardbaa*is.De hobiland-associatievan kalkrgkeregronden,^etArrftenatheretüm .
'!• s ,
V eïatioris,istebespeurenindecombinatievanArrhenatherumelatius(Arr,Fran?r^aiy
'.
gras)6nTrisetum'flavescens(Tri,Goudhaver),welketesplitsWïsftndedrogeresub-of
driehoekscombinatie met Dactylis glomerata (D, Kropaar) en die met Alopecums
pratensis, (Ap, Beemdvossestaart). Caltha palustris (Gal, Dotterbloem), Glyceria
i
maxima(Gm,Liesgras)énLychnisFlos-cueuK(LFc,Koekoeksbloem)zijnbijnaeven
'
'
sterkaanelkaargekoppeld.Dezedriehoekscombinatieiseigenaannattehooilanden,
/• '
welkeminder arm zijn dan'de blauwgraslanden. De combinatievan Anthoxaathum :
,odoratum (Ao, Reukgras), Holcus lanatus (Hl* WitbolJ.en Rumex Acetosa (i^ü,
Veldzaring)istypisch'voor'dereedsontwaterde,bemestehooikndenopveerisnvoçhtjjg
zand, welke een overgang vormen naar hMbetere grasland. Vruchtbaarder dan dë
>', '
, • combinatieCal-Gm-LFcenookmeerbeweid,maartóchnogaandenattekant,isdé
0
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driehoekscombinatievanAlopecurusgeniculate (Ag,Gekniktevossestaart),Glyceria
fluitans (Gf, Mannagras)enRanunculusrepens(Rr,Kruipboterbloem).DeRanunculusrepens-Alopecurusgenieulatus-associatievanTUXENverraadtzichhier.
Voorts vinden de dominerende weide-associatie Lolieto-Cynosuretüm en de tredplantengemeenschap Plantagineto-Lolietum hungrondindecombinatiesvanLolium
perenne(Lp,Engelsraaigras)met Cynosuruscristatus (Cy,Kamgras), respectievelijk
die van Poa annua (Pa, Straatgras) met Plantago major (Pm, Grote weegbree) en
Loüumperenne(Lp,Engelsraaigras).
Deonderscheidingvanbepaaldekernenindefiguurduidtero.i.op,daterweldegelijkplantengemeenschappen bestaan,optevattenindiezin,datsommigesoortenveel
meertezamen voorkomen dan met hetoogop hun algemeenheid (presentie) enveelvuldigheid (frequentie) statistischwaarschijnlijk is./
Intussen zijn van de45algemeenste Nederlandse graslandplanten, aangetroffen in
minstens180vandeonderzochte1000graslanden,onderlingallepositieveennegatieve
correlatie-coëfficiënten berekend. Dr Ir G. HAMMINGheeft opzichgenomen uitdeze
990r-waarden debindingssterkte van groepen soorten te bepalen, waardoor bij voldoendediscontinuïteithetbestaanvansoortencombinatieslangswiskundigstatistische
wegbewezenzouzijn.
Indefiguurvaltop,datsommigeplanten,zoalsMoliniacoerulea(M, Pijpestrootje),
Calthapalustris (Cal, Dotterbloem), Arrhenatherum elatius (Arr, Frans raaigras) en
ook Lolium perenne (Lp, Engels raaigras) verhoudingsgewijs sterke bindingen vertonen,waartegenoveranderesoortenstaan,dieweiniggebondenzijn,bijvoorbeeld Poa
pratensis (Pp,Veldbeemdgras),Taraxacumofficinale (Tar,Paardenbloem)ènAchillea
Millefolium(Ach,Duizendblad).Dezelaatstelijkendussociologischweinigbelangrijk,
hetgeen niet betekent, dat ze dit in oecologisch opzicht ookzijn;zokunnenAchillea
Millefolium en Poa pratensis uitstekende diensten bewijzen als droogte-indicatoren.
Denegatievecorrelaties,dienietnaderindefiguurzijnaangegeven,maarveelalwel
uitdeverwijderdeplaatsder soortenvolgen(zozijnPoatrivialis(Pt, Ruwbeemdgras)
en Cynosurus'cristatus (Cy, Kamgras) negatief gecorreleerd), zijn eveneens van betekenis.Datbijvoorbeeld Festucarubra(Fr,Roodzwenkgras)demeeropvruchtbaarheidgesteldeenmindergoeddroogteverdragendesoortenLoliumperenne(Lp,Engels
raaigras)enPoatrivialis(Pt,Ruwbeemdgras)zosterkmijdt,iszeerwelverklaarbaar.
Tenslottezijeropgewezen,datdezeafbeelding, uitsluitendontstaandoor gebruikmakingvan gevonden r-waarden, tevensdeoecologischeplaats der soorten aangeeft.
Dit wordt men gewaar, wanneermenhartlijnen door defiguur trekt,waarbij mende
soortenAlopecuruspratensis(Ap,Beemdvossestaart)enAgrostistenuis(At,Gewoon
struisgras), alnaar het uitkomt, aan deene of andere zijde denkt. Boven vindtmfcn
soorten van hooiland, beneden die van weiland; rechts kalkminnende, links kalkmijdende planten; rechts boven de droogteresistente, links onder de vochtminnende
soorten; links boven dievan arme,rechtsonder dievanvruchtbarebodem. Ditalles
globaalgenomen.Hieruitblijktweereenstemeer,watdevoornaamste milieu-factoren
zijn, welke de samenstelling van het grasland beheersen, namelijk de bemestingstoestand,hetgebruik,devochtigheidendezuurgraad.
Theconstellation ofherbageplants
Thecorrelationvaluesbetweenalargenumberofgrasslandplantshavebeencalculated.
Figure 1 showstheresultsofthesecalculations,in suchaway,thaf:thespecieswhich
appearedtobecorrelatedinthestrongestway,areaboutthemostclosetoeachother.
ThecolouroftheUnesbetweentespeciesindicatestheircorrelationclass:0,70-1red;
0,40-0,69orange; 0,30-0,39yellow;0,20-0,29green; 0,10-0,19blue.
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Bycloseobservation ofthefigure,weremark certain groups whichinour opinion
indicate,that indeedplant associations dooccur, inthisway,that several speciesappearmuchmorefrequently together than would be statistically probable regarding
theirpresenceandspecificfrequency (frequency ofoccurrence).
Thisfigurealsoindicatestheecologicalsituation ofthespecies»Thiscanbeseenby
drawingheartlinesinthefigure.Thenweseeingeneral:above,speciesof hay fields;
below, species ofpastures;at theright side,limeloving species;at theleft side,lime
avoiding ones; at the right side abpve, drought resistent species; left-below, moist
lovingspecies;left-above, thoseofpoor soils, and at the right side below, species of
fertile soils.
INVLOED VAN BEMESTING MET N, P, K OF Ca
OP DE HOEDANIGHEID VAN DE GRASMAT
with summary
F . SONNEVELD

INLEIDING

Reedseerderwerdaandehandvanproefveldgegevens dereactievandeverschillendegraslandplanten,opbemestingmetN,P,Kof Canagegaan,waaruitdeN-,P-,Ken Ca-minnendheid of -mijdendheid dezer planten kon worden afgeleid (D. M. DE
VRIESenA.A. KRUIJNE, Overdevoorkeur van graslandplantenvoor bepaaldeplantenvoedende stoffen, Landbouwk. Tijdschr. 55,p.82-92, 1943).Uit dezegegevenskan
men reeds ongeveer afleiden, hoe de hoedanigheidsgraad (Hg) zal reageren op deze
bemestingen;zijisimmersafhankelijk van de gewichtsverhoudingen,waarindesoortenvoorkomen.
Metdegegevens,verkregenuithetbotanischgraslandonderzoekvandebemestingspróefvelden uit de Rijkslandbouwconsulentschappen, van de Staatsmijn-proefvelden
envandeproefvelden vandeN.V.VerenigdeKali-Maatschappij teZwolle,isnunagegaanhoedeHg'svandezeproefvelden reageren opdebemestingen. Hiertoeisuit de
monsteranalysesdeHgvandebetreffende objecten bepaald.Dan koneenvergelijking
wordengemaakttussendebemesteendeonbemesteobjecten.Devergelijkingissteeds
moeilijk, daar deproefvelden nietuniform zijn, waardoor secundaireinvloeden grote
betekeniskunnenkrijgen.Uiteenlopenderesultatenkunnenworden veroorzaakt door
verschilinklimaat (inNederlandinditverbandvangeringebetekenis),weersgesteldheid, grondsoort en bodemprofiel, afwatering en vooral ook door verschillen in bemestingstoestand van depercelen bij deaanvang van deproeven. De Hgvan debe.meste,zowel als deonbemeste proefvelden blijkt danook sterk uiteentelopen,voor
éénderpercelen 1,9 tebedragen,voordeoverigetevariëren van4,0-9,0,met eengemiddeldevoordeO-objectenvan6à 7.,Isechterhetaantalpercelengrootgenoeg,dan
zullen deze verschillen in het gemiddelde minder sterk naar voren treden, doordat
gunstigeenongunstigeinvloedenelkaardancompenseren.Vaniederproefobject werd
de verhogingof verlaging van deHg van hetbemeste object ten opzichte van het 0object vastgesteld, waaruit voor deverschillendevoorkomende gevallen gemiddelden
kondenwordenafgeleid. Omtecontrolereninhoeverredeverkregengemiddeldenbetrouwbaarblekentezijnennietaltesterkbeïnvloed doorzeergroteverhogingofverlagingvandeHginéénbepaaldgeval,ishetverschiltussenhetaantalgevallen,datde
Hgvandebemesteobjectenhogerwasenhetaantalgevallen,datzelagerwasdanvan
de onbemeste, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal gevallen. De verkregen
waardeisdezekerheidswaarde (Zw)genoemd. Bij dezeberekening zijn de Hg's van
1

'

2

9

.TM

!.

bemest en onbemest object,voorhetgeval,datzij
minder dan 0,10verschilden,alsgelijkbeschouwd.
0,80r
8O
Voorbeeld: «bemesting
met
chili(ch)t.o.v^ onbe0.70•70
mest (fig. 2). In totaal12
gevallen, waarbij ch met
-«O
het O-object kqii worden
o,6overgeleken. In één geval
gaf0cheenhogerewaar0.50-SO
devoor de Hgdan ch,in
s 1gevalwaren beide Hg's
0.40-40
gelijk en in.10 gevallen
Wasde Hg vandèmetch
0.30
bemeste objecten hoger
^30
danvandeonbemesté.Het
verschil
isdus 10— 1 = 9
-20
ten gunste van ch. Dit is
9/12 X100%•=75%van/
-IQ
het totaalaantalgevallen.
Ditgetalisdezekerheidswaarde(Zw);hetgeeftaan
.meststofch
kas
ia
as
met
welkezekerheid men
aant.gev.12
6
1.6
20
kan^verwachten,datdeHg
Fig., 2. Invloed van deverschillendevormen,waarinN istoegegroter, resp. kleiner zal
diend, op de Hg; met bijbehorende zekerheidswaarden
wordendooreenbepaalde
bemesting. De waarde 100-geeft aan, dat de Hg in alle gevallen hoger, resp.lager
wordt, dé waarde 0, dat de kans even groot is dat deHgzalstijgendanweldalen.
ocm.toeneming H9 t.o.v. O - N
0,90-1

UITKOMSTEN

1.. N-proefvelden
,
\
1
Hetaantalproefvelden metstikstofbemestisvrijgroot,zodathieruiteenbetrekkelijkduidelijkbeeldisafteleiden.
„': •
DeN-proefvelden zijn teonderscheidenintweegroepen:
a. Devormenproefvelden,waaruitdeinvloedvandevorm,waarindestikstofwerd
toegediend,isnagegaan;
-,
b. Hoeveelheidsproefvelden.
.
, a. Vormenproefvelden
'
Er kon een vergehjking worden gemaakt tussen de meststoffen chüisalpeter(ch),,
zwavelzure ammoniak (za), kalkammonsalpeter (kas), ammonsalpeter (as) en kalksalpeter(ks)(fig.2).IndefiguurzijnnaastelkaardeinvloedopdeHgendezekerheidswaardeaangegeven.Wezien, dat deHg gemiddeldin allegevallenverbeterd wordt,
terwijldekans,datvoorelkafzonderlijk gevaldeHggunstigdoordebemestingWordt
beïnvloed,vrijhoogis,zoalsuitdezekerheidswaarden blijkt. Vooralchenkasgeven
gunstige uitkomsten. Daar het aantal waarnemingen van proeven met kalkstikstof
slechts drie bedraagt, is deze meststof buiten beschouwing gelaten. Toch is hetopvallend,datindezedriegevallendeJHginsterkemate/werdverhoogddoordekst,resp.,
met 1,50, 1,80 en 1,14. Dezeaanzienlijke verhoginginalledrie dègevallen zalwaar30

.^vjj'^u

'>"

~ >rvvjy™f^

tocncrHlflg Hg't.o.v.
1,5r
O-object

PJ9Ö-

schijnlijk niet dptoevalberusten.
Mqgelykisdeonkruidbestrijden1de.werking van kst er medeoorzaak van. De opbrengst van de
desbetrefiFendeobjectenwerdechter ongunstigbeïnvloed.

b. Hoeveelheidsproeven
Bij deze proefvelden kon een
vergelijking worden gemaakttussen bemestingen met 20, 30, 40,
Nlnlc9/halO
50, 60, 80 en 100kgN/ha ende
oant.gcy. 3
onbemeste objecten (fig. 3). We
zien een regelmatig oplopen van
Fig.3. Invloed van bemesting met N in toenemende
hoeveelheden pp de Hg (getrokken tijn); met
de,Hg-verhogiög bij toenemende
zekerheidswaarden (stippellijn)
ïtf-giften. OokdeZwwórdtsteeds
groter en bereikt bij 100N zelfs
•
••>'.demaximaleWaarde 100.
De onregelmatigheden bij de lagere N-giften zijn het gevolg van de betrekkelijke,
onvergelijkbaarheid van dewaarnemingen. Dewaardenmet 30én 50N zijn, evenals
die.met4Qen60N^onderlinggoedVergelijkbaar,daarzebijjiasteeds samenopeenzelfdeproefveldvoorkomen.Tenopzichtevanelkaarzijndezegroepenonderlingbijna
nietvergehjkbaar, daarzeslechtsineenenkelgevalsamenvoorkomen.
TotenmétvrijgroteN-giftehbhjft stikstofdusnogrechtstreeksverbeterendwerken
opdeHg.Hoedewerkingbijnoggroteregiftenzalzijn,ismetdezegegevensnietnate
gaan,daalhiertoehetaantalwaarnemingentebeperktis.Weigeven5gevallen,waarbij
300kgN/hawerdgegeven,eenaanwijzing, datdegroteregiftenvminder gunstigopde
Hggaanwerken.In2vandezegevallenisdeHgbiL300Nlagerdanbij0N,in l geval
hogerdanbij0N,maarlagerdäübij 100N,terwijfin deandere2gevallendéHg blijft
oplopent/m300N.
/
2. P-proefyelden
,
,
Ookhief doetzichhétgemisaanuniformiteit gelden,terwijlhetaantalgevallenbeperkterisdanbijdeN-proefvelden.
a. Vormenproefveläen
"
Slechts mét superfosfaat (sup) en slakkenmeel(si)
bemeste/percelen konden in 9 gevallen Wordenver-^
.gelekenmethet 0-object.Voorbeidemeststoffenvinden:w> een behoorlijke verhoging van^de Hg, resp.
0,34voorsupén0j40voorsi.
\
b. Hoeïeelhei(bpr#efveMen
'.Hief is;vergelijking gemaakt tussen de met resp^
40,.60, 80, 100en 120kg Paös/na bemesteobjecten
ende0*objeeten(fig.4).DeHgendeZwnemenregelmatig toe t/m 100 kg PjjO^ om daarna weerietste
dalen. Behoorlijke P-giften hebbenvrijwel steedseen
aanmerkelijk gunstigeinvloedopdeHg.

PjOjlnkg/ha 4 0
aantalgcv.

Fig.4. Invloedvanbemestingvan
Pi0 6 in toenemende hoeveelheden op de Hg (getrokken hjn); met zekerheidswaarden (stippellijn)
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toeneming Hg
0,40i0.30.•-

3. K-proefvelden
Hierbij is slechts sprakevan hoeveelheidsproefvelden.
Er is onderscheid gemaakt tussen de proefvelden van de
• ao
ConsulentschappenendievandeKali-Mij teZwolle.
'9
Bij de proefvelden van de Consulentschappenkoneen
kg KjO/ha 4 0
I»
vergehjking
worden gemaakt tussen met resp. 40, 80en
aantal gev. IO
IO
IQ
120kgK^O/habemesteobjecten endeO-objecten.Devier
Fig: 5,Invloedvanbemesting
gevallen komen 10maalgelijktijdig voor (fig. 5).Wezien,
met K in toenemende
een toehemend gunstige invloed op de Hg t/m 80 kg,
hoeveelheden op de
K20/ha. Bemestingmet 120kg KaO/ha geeft iets minder
Hg (getrokken lijn);
gunstige resultaten. Hierinligteenaanwijzing, dathogere '
met zekerheidswaarden (stippellijn)
K-giften ineens niet het gewenste resultaat bewerkstelligen. Mede in verband metdesnelleopnemingeneventü*eeldaaruitvolgendeluxe-consumptievan Kdoor degrassen,lijkt het gewenst,de Kbemestingteverdelenoverkleinere giften.
DeK-proefvelden van deKali-Mij teZwollegeven eenzeer gunstigebeïnvloeding
vandeHgdoorK-bemesting(fig.6).DegemiddeldeHg-verhoging,bedraagt hier0,38
meteenZw55.BijdeConsulentschappenisditresp.0,17en12.Degunstigeresultaten
vandeproefvelden vandeKali-Mij teZwollezijn mogelijk toe te schrijven aan een
*'slechtereuitgangsbemestingstoestand vandegrond.Een aanwijzing hiervoor vinden
weindelagegemiddelde HgvandeÖ-objectenbij dezeproefvelden (5,89),vergeleken
bijdievandeConsulentschappen(6,69).
,
•
---*v

Zw
-40
-30

4. Ca-proefvelden
_
Hierbij wasslechtsvergehjking mogelijk vandeobjecten metenzonder Ca,zonder
dathoeveelhedenofvormeninrekeningkondenwordengebracht.Degemiddekkj-Hgtoenamebedraagt0,35meteenZwvan56.
toeneming Hg t.o,v. O-object
0.70-I
toeneming Hg t.o.v.
Ó.60-!
O-obj.

Zw

O.SO-

•so

0.40-

-40

O.30-

-SO

0.20-

-20

O.IO-

•IO

Kali-Mij
Zwolle
aant.gev.18

ConsulentT
schappen
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Fig.x 6. Invloed van KTbemesting
op de Hg; met de zekerheidswaarden
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meststof N
aant.gev.60

Fig. 7. Vergehjking van de invloed van de verschillende bemestingen opdeHg;metde•bijbehorende'zekerheidswaarden'

SLOTBESCHOUWING

Vergelijkenwemetelkaar'detotaleuitkomsten,verkregendoordebemestingenmet
N,P,KenCa(fig.7),danzienwe,datPdegunstigsteinvloedheeftopdeHg.Danvolgt
Camet,evenalsP,eenhogeZw,maarmeteenmindersterkeverhogingvandeHg.N
enKgeveneennoggeringere,dochonderlinggelijkegemiddeldeverhogingvandeHg,
waarbijNeenhogereZwheeft. Hieruitisafteleiden,datdeHgdoor K-bemestingin
sommigegevallensterk zalstijgen, maar in anderegevallen gelijk zalblijven of zelfs
dalen.DezeuitkomstenzyngeheelinovereenstemmingmethetgeenD.M.DEVRIESen
A. A. KRUIJNE gevonden hebben betreffende devoorkeur van graslandplanten voor
plantenvoedende stoffen.
Door P-bemesting zullen volgens die gegevens immers zowel de goede grassen
(sterk P-minnend) als de Vlinderbloemigen (matig P-minnend) worden bevorderd,
terwijlminderwaardigegrassenenonkruidenwordengeweerd.Hetpercentagegrassen
meteenhoogwaarderingscijfer zaltoenemen,waardoordeHgzalstijgen.
Door Ca-bemesting worden eveneens degoedegrassen sterk bevorderd, ofschoon
zulksvoordehooggewaardeerdegrassenFp,PpenPtinminderematehetgevalisdan
doorP^bemesting;deminderwaardigegrassenwordengeweerd.DeVlinderbloemigen
zijn zwak Ca-minnend. Sommige onkruiden worden echter door Ca-bemesting bevorderd.DeHgzaldusookdoof Ca-bemestingmoetenstijgen, ofschoon dezestijging
kleinerzalzijn dan door P-bemesting.
.• ,
Ook door N-bemestingworden degoedegrassenbevorderd (LpzwakN-minnend,
Phl,PtenApsterkN-ttinnendenPpmatigN-minnend),terwijlookdematigegrassen
worden begunstigd. DeVlinderbloemigen worden daarentegen door N-bemesting uit
het grasbestandverdrongen. Daarvoor komen danindeplaatsdegoedegrassenmet
eenietshogerwaarderingsgetaldandeVlinderbloemigen,waardoordeHgdusietszal
stijgen.DezevervangingvandeVlinderbloemigendoorgoedegrasseniszeeropvallend
enhadbijvrijwelallebeschouwdeobjectenmetNplaatsgevonden,hetgeentotuiting
komtindevrijhogeZw.
DoorbemestingmetN,PofCablijktdekans,datdeHgstijgt,ongeveerevengroot
(Zw'sresp.56,63 en56).Ditwordtblijkbaar veroorzaakt door desterkebevordering
van degoedegrassen door deze bemestingen. De onderlinge verschillen in stijging
van deHg door bemesting met N, Ca of P worden veroorzaakt door de andere factoren,dierechtstreeksuitdetabelvanvoorkeurvoortvloeien enhierbovenreedsomschrevenzijn.
Tegenoverdebemestingmetdedriegenoemdemeststoffen staat debemestingmet
K,waardoordegoedegrassenslechtszwak(LpenPhl)ofhelemaalniet(Fp,PpenPt)
bevorderd worden. De Vlinderbloemigen daarentegen zijn sterk K-minnend. Op
percelenmetveeïVUnderbloemigenzaldeHgdanookdoorK-bemestingslechtsweinigofnietverhoogdworden.Dekans,datdeHgstijgt, isindatgevaldusvrijgering.
Op percelen daarentegen, waar weinig VUnderbloemigen voorkomen, zullen deze
planten sterkbevorderd worden,terwijl degoedegrassennietofheelweinigworden
verdrongen(indifferent totzwakK-minnend).DeuitbreidingvandeVlinderbloemigen
moetdustenkostegaanvandeminderwaardigegrassen(indifferent), descnijngrassen
(matigK-mijdend) envooraldeonkruiden (sterk K-mijdend). In datgevalzaldeHg
sterk stijgen. Tussen beideuitersten zullenallemogeUjke tussenvormen voorkomen,
diegemiddeldeennogvrijsterkeHg-toenamegeven.Dezetoenameisevensterkàlsde
Hg-toenamebijdeN-bemesting,waarbijechternietuithetoogmoetwordenverloren,
datbijdeK-proefvelden ookdievandeKaU-MijteZwoUe,welkedeuitkomstgunstig
beïnvloeden, zijn betrokken. Het aantal gevallen, waarin de Hg toeneemt, is echter
betrekkeüjk gering,waardooreenlageZwontstaat.
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EfféctoffertilizingwithN^P^KorC^onthegradeofqmlitypftheswar^
Itappearsfromdataobtainedfrommanuringexperimentalplots,thatgenerallythe
gradeofqualityoftheswardisimproved bymanuring»EspeciallyN,P and Ca have
afavourableinfluence.Thegreatestimprovementofthe grade of quality isobtained
ifPand,Caareadministered.AstothemanuringwithKtheWultsareratherdivergent.
Inspecialcasés,however,itisnotcertainatall,thatthegradeofqualityisinfluencedfavourably bymanuring.Itevenoccursseveraltimes,thatthegradesofqualityof
themanuredplotsarelowerthanthoseoftheimmanuredplots.
The causes of such a decrease generallycannot be indicated. They only can be
examinedfor eachcase,possiblywiththeaidofthedata gotfrom theanalysed/ofthe
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Aangezienhetvooreengoedinzichtindèónkruidbegroeiingvanveelbelangis,dat
men het ontwikkelingsrhythme van de vegetatie en de haar samenstellende soorten
kent,werdin 1951 begonnenmet'eennauwkeurigmaandelijks onderzoekvandeónkruidbegroeiing van een paar graanakkers, namelijk een rogge-akker op zand in de
WageningseEngeneentarwe-akker opzwareontkalktekleiindeHaarbijWageningen.Hetonderzoekvanderogge-akker,VerrichtinhétbeginvantiemaandenMaart,
April, Mei, Juni, Juli, Augustus (stoppel) en October (stoppelknollen), kon tot een
goed eindeworden-gebracht. Bijwyzèvan-voorbeeldzullende belangwekkende uitkomsten hier overzichtelijk worden samengevat. Het figt in de bedoeling dergelijk
fundamenteel onderzoekteherhalenop-akkersmetanderegewassenenonkruiden.
Bijhetonderzoekwerdgebruikgemaaktvandegecombineerdefrequentie-enrangordemethode van DE VRIES. Voor grasland wordt dezeer kleinevakmaatvan25 cms
toegepast; 100 monstertjes van die maat, gelijkmatig óver een grasland verspreid,
gevenvoldoendebetrouwbareuitkomsten.Dezemaatisechtertekleinyooreenminderdichtebegroeiing,zoal^eenonkruid-vegetatiemeestalis, omdatmendandekans
loopt meermalengeenenkeleplantinhetvakje tekrijgen, watoneconomisch is. Bovendienzulleninhetalgemeende(aanwezigheids)frequentie-procenten(F%'en)laag
zijn, zodat men geen ofteweinighoogfrequente soorten verkrijgt, hetgeenzowel-ter
classificatie alsvoor oecologischeverwerkingongewenst is. Neemtmenechtereen te
grotevakmaat,danzalmente veelsoorteninelkvakaantreffen (F% = 100), eveneens
verwerpelijk voor typerings-doeleinden. Met dezeoverwegingen rekeninghoudende,
werd voor de bestudering van de botanische samenstelling van de'onkruidvegetatie
van beide genoemde;graanakkers demaat van \ m2gekozen, waarmedein hetEngperceelmeteenhomogeneonkruidbegroeiing 11 opnamenperkeergemaakt zijn. De
>J/ma-vakkenwerden met piketten afgezet,terwijliederemaand,dateen-opnamegemaaktwerd,zorggedragenwerd, datdepiketten indezelfde gatenwerden gezet.De
'vakkenwerdenduspermanentekwadraten.ZeWerdenVolgenseensljngèrlijnover het
perceelverdeeldmetsteedstienmeterpassentussende tweeopeenvolgendekwadraten.
Vanelkvakwerdenallesoorten,ookkiemplantjes,genoteerdenverder4evolgordein
massa aangegevenvande3£ 4overheersende soorteninhetvak.Tevenswerdinelk
kwadraatdetotalebedekkingsgraadvanhetrogge-gewasendie vanalhetonkruid afzonderlijkgeschat.Behalvede soortenuitdékwadratenwerdenookanderegenoteerd,
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welkedaarbuitenkondenwordenwaargenomen.Dezeaanvullendesoortenlijstmaakt
< echter geen,aanspraak op volledigheid, vooral niet in demaand Juli,daar vermeden
moestwordeahetgewastebeschadigen.
Hetaantalinelkkwadraataanwezigesoorten(F% ==100)stijgtvan2inMaarttot
7inJuli»Methetoog,opdefrequentie vanvoorkomenalleen,hjkt de\ m^-maathier
dustehoog:erziJDteveelhoogfrequente soorten(constanten).Tochkrijgenwenog
eéngoedeindrukvan het onderlingverschilin optreden tussendezeconstantendoor
op dedominantie-frequentie- enbelangrijkheidsprocenten teletten.Het dominantiefrequentie-procent of kortweg dominantie-pr,ocent (D%) geeft aan, hoeveel keer de
soort deeersteplaatsinnamindegeanalyseerde kwadraten,omgerekend op 100^Het
belangrijkheids-procent (B%) geeft aan, hoeveel keer"desoort nummer 1,2of 3in
rangorde was, ook weer omgerekend op 100.Zo werden op.7 Mei 5 soorten in alle
kwadraten aangetroffen (F% = 100),waaronder Centâurea Cyanus (Korenbloem)
volkomen dominant was (D% = 82); Scleranthus annuus (Eenjarige hardbloem)
v
volgde daarop (B% == 82), terwijl Apera Spica-venti (Windhalm) nummer 3 was
(B% —54),Alchemilla arvensis (Akkerleeuwenklauw) slechts 1keer in belangrijke
hoeveelheidvoorkwam(B%*= 9)enPolygonumaviculare(Varkensgras)geenenkele
maal.
' . ' ' , "
Teneindeeenindruktekrijgenvandebetrouwbaarheidvandemethodewerdenop
7 Mei behalve de 11permanente kwadraten ook nog 11andere geanalyseerd. Hier
volgen de F%'en, berekend uit de 22 kwadraten met tussen haakjes die van de 11
permanente kwadraten: Alchemilla arvensis 100(100),Âpera Spica-venti 100(100),
CentâureaCyanus 100(100),Polygonumaviculare Î00(100),Scleranthusannuus 100
(100),Viciabirsuta(Ringelwikke) + sativa angustifolia (Smalbladigewikke)91(91),
Viola^tricolor arvensis (Akkervióóltje)87(91), Arenaria serpyllifolia (Zandmuur) 82
(82),vPolygonum Convolvulus (Zwaluwtong) 82(82),Anthémis arvensis (Valse kamille) 78 (82),Papaver Argemone (Ruige klaproos) 73 (82), Veronica hederifólia
(Klimoprëréprijs) 73 (64), Capsella Bursa-pastoris (Herderstasje) 41 (27), Erodium
cicutarium(Reigersbek)41(45),Papaverdubium(Slankeklaproos),32(27),Myosotis
collina (Ruw vergeet-mij-nietje) 27(27), Rumex Ace^oselïa (Schapenzuring) 18(18),
Arabidopsis Thalianà (Zandraket) 14 (9), Arnoseris minima (Korensla) 14 (18),
Lycopsis arvensis (Krornhals) 5(9), Taraxacum officinale (Paardenbloem) 5 (9)en
Veronica^riphyllos(Driebladigeereprijs) 5(0).Indehogereregionenblijkendecijfers
dusverbazendgoedtekloppen.Bijlagerewaardenneemtdébetrouwbaarheid af, hetgeenteverwachtenwas.Zokwamerop het geheleperceelslechtséénrozetvoorvan
Taraxacum,dietoevalligineenderpermanentekwadraten terecht kwam.In decontrole-serie kon deze plant dus niet meer voorkomen. Alleen Capsella Bursa-pastoris
gafeennogalafwijkend resultaat; dezesoortkwamblijkbaar meervoordandoorons
eerste analyse-cijfer werd aangegeveii.In het algemeen mogen weechter welzeggen^
dat degebezigdemethodeeenbetrouwbareindruk geeft vandesamenstellingderonkruidvegetatie.Aangezienonzekwadraten permanentwaren,isde ontwikkelingvan
elkesoortindeloopdereerste6maandeninelkgevalbetrouwbaar(tussendezesdeen
zevendeopnamewerdhetlandgeploegd).
Figuur,8 geeft een goed beeld van het ontwikkeüngsrhythme van de onkruidgemeenschap van deze rogge-akker in de Wageningse Eng, die we tot de associatie
Papaveretum Argemone mogenrekenen.DéenkeleArnoserisminimâ-plantjes,dieop
/ hetperceelgroeiden,warenalleenopéénkleineplektevinden,vlaktegenovereennaburigperceel,datsterkmetdezesoortyervuildwas.DeF%'en,B%'enen D^en-zijn
resp. grijs, dubbelgearceerd en zwart aangegeven. Een smalle streep (bv. ErophÜa
verna) 'betekent, dat dé betreffende soort slechts buiten de kwadraten werd waargenomen. '
'..,'•
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Dag
Date
Maand Month
1 Agropyron repens

m EY

6 5 7 6 57 3
X

Dag
Date
Maand Month
20 Papaver Argemone ,

2 Agrostis stolonifera

I! II •

21 Papaver dubium
22 Polygonum aviculare

3 Alchemilla arvensis
4 Anagallis arvensis

1•

'
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23 Polygonum Convolvulus

5 Anthémis arvensis

24 Rumex Acetosella

6 Apera Spica-venti

25 Scleranthus annuus

7 Arabidopsis Thaliana

26 Setaria viridis

8 Arenaria serpyllifolia

27 Solanum tuberosum

9 Amoseris minima

28 Spergula arvensis

.

,

10 Capsella Bursa-pâstoris

29 Stachys arvensis

11 Centaurea Cyanus

30 Stellaria media

12 Chenopodium album

31 Taraxacum officinale

(

fig

13 Digitaria Ischaemum

32 Trifolium repens

14 Erodium cicutarium

33 Veronica hederifolia

15 Erophila verna

34 Veronica triphyllos

16 Euphorbia Helioscopia

35 Vicia hirsuta

17 Lamium amplexicaule

36 Vicia sativa angustifolia

18 Lycopsis arvensis

37 Viola tricolor arvensis

19 Myosotis collina

FTTJ
H ^
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Fig. 8. Maandelijkse verschillen in de samensteUing varr een akkeronkruidgemeenschap (Papayers
.tum Argemope, akker in de Wageningse Eng met rogge en stoppelknollen) 1951. Frequentie
(grijs), belangrijkheid (gearceerd) en dominantie (zwart) in tienden.
Composition of a weed community from arable land in different months of the year 1951
{association Papaveretum Argemone, ryefield near Wageningenjn autumn with stubble turnips).
Frequency of occurrence (grey), of importance (hatched) and of dominance (black) in tenths.
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Opgrondvanhunontwikkelingkunnenverschillendetypenonkruid onderscheiden
worden,dieweachtereenvolgens methet oogop defiguurzullenbeschouwen.
I. Deindezomerbloeiendewinterannuellen
Reeds begin Maart blijken Alchemilla arvensis, Apera Spica-venti, Arenaria serpyllifolia,CentaureaCyanus,ScleranthusannuusenViciahiçsuta-f-sativaangustifolia
(pasinJunionderscheiden)indevormvanrozetofkiemplantaanwezigtezijn;zezijn
blijkbaar aldus dewinter overgebleven (herfstkiemers). Hun groeirhythmeisdusgeheelenalaan datvan deroggeaangepast.Tegelijk metderoggegaan zeschietenen
ook,debloeitijd envruchtperiodeisongeveerdezelfde.Tijdensdeoogst,tussendeopnameninJulienAugustus,wordendemet deroggeomhoog groeiende korenbloem,
windhalmenwikkeneveneensafgemaaid.InOctoberzijnzeechterweerinhetstoppelknollengewasinbehoorlijkefrequentie tevinden,behalveApera.Volgtnuopderogge
eenhakvrucht, dan zullendeze'szomersbloeiendewinterannuellen, zonder zaadgezettehebben,uitgeroeid,worden.Defrequentievanvoorkomenvandezesoorten blijft
degeheleperiodevrijweldezelfde.AndersishetechtermetAnthémisarvensis,Erodiumcïcutarium,RumexAcetosellaenViolatricolorarvensis.HiervarikwameninMaart
slechts enkele grotere, overwinterde planten voor, in de vorm van pollen (dus geen
.herfstkiemers;maarvegetatiefvermenigvuldigdeplanten,diehetploegenhaddendoorstaan).Dezeplantenbüjken sterkinfrequentie toetenemen,doordat in deloopvan
het seizoen veelzaad ontkiemt. In het stoppelaspect bereikt Rumex Acetosella haar
optimum.
II. Deinhetvoorjaarbloeiendewinterannuellen
Hiertoe behoren Arabidopsis Thaliana, Erophila verna (Vroegeling) en Veronica
triphyllos.DezesoortenblekeninMeitebloeienenvruchttedragen,omdaninJuni
van hetjoneel verdwenen tezijn. Veronica hederifolia hield het nog iets langer uit,
maarwastochookbeginJuniaanhetsterven.Schijnbaar behoren ookLamiumamplexicaule (Hoenderbeet) en Stelkria media (Muur) tot deze groep. Zij stierven hier
inderdaadinhetroggeveldinMeiaf, maareldersindeEngtreftmenzehetgehelejaar
inallestadiaaan.Hetzijn „everbloomingplants";zijwareninderoggeblijkbaar niet
tegen desterkeconcurrentiebestand.Trouwensin October bleken zeintegenstelling
tot deeerstgenoemde soorten, alweer present te zijn. In het stoppelknollengewas bereikteLamiumamplexicaulezelfseenzeerduidelijk hoogtepunt.HetvaltindeEngin
het algemeen op,hoedestoppelknolvelden uitmunten door eenweelderige groeivan
LamiumamplexicauleenSeneciovulgaris(Kruiskruid),somsookvanChenopódium
album (Witte ganzevoet) en op de zuurdere velden van Spergula arvensis (Spurrie).
SISSINGHheeft ookopditafwijkende vegetatietypegewezen.
III. Deyroegkiemendezomerannuellen
^
i InhetdiagrämzienwePapaver Argemone,Papaver dubium enPolygonum avicularein April,enLycopsisarvensisenPolygonum Gonvolvulusin Meiten.toneleverschijnen.Deklaprozenbloeien,fructificeren enverdwijneninJuni-Juli,dePolygonums
blijven poknoginhetstoppelaspect.HetgedragvandePapaversishier uitzonderlijk,
omdatdezesoortenvoorwinterannuellendoorgaan (SISSINGH;„Onkruidassociatiesin
Nederland", Versl. v.Landb. Onderz. 56,15,1950).Erbestaanblijkbaar zomerrasseh
van. Ook eldersin deEng kan menin aardappel- enbiefenakkers dikwijls papaverrozettenaantreffen. OokbijArenariaserpyllifolia krijgtmendeindruk,dater:behalve
•winterrassenookzomerrassenbestaan,gezien1detoenemingderfrequentieinhetvoorjaarvân55%tot 91%.
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IV. Delaatkiemendetomerawfuellen
In Juni zien wé ineens Anagallis arvensis (Guichelheil), Euphorbia Helioscopia
(Kroontjeskruid) enSetariaviridis(Groenenaaldaar)opduiken.Curieusis,dattegelijk
deaardappel(Solanumtuberosum)uitloopt,diebierhetjaartevorengeteeldenslecht
geoogstwerd.De aardappel begintmet eenhogefrequénti«\(F%=5 71),maar"loopt
vdanlangzaamterugenisblijkbaar niettegendeconcurrentievanderoggebestand.De .
driegenoemdeonkruiden zijnalletypischelmkvruchtonkruidenenvoortreffelijk aan
het groeirhythme der hakvruchtenaangepast. Menziet,hoedefrequentie der eerste
tweesoorten steedstoeneemtomhunoptimumpas nadeoogst tebereiken.Ookziet
men m die periode een aantal nieuwe soorten verschijnen: Chenopodium album,
D^taria ^schaemum (Glaé vingergras) en Stachys^arv«asis(^ïieraÉdo6rn). Deze
plantenhebbenwaarschijnlijk meerlichtofeenmechanischeprikkelnodigomteontkiemen.Ookzaldoorhetverrottenvandestoppelwatstikstofvrijkomen.Chenopo- v
diumenStachysvindenhun optimummdestoppelknollen.VoorSetariaviridiskomt
ditgewasblijkbaar telaat.
*
/
\ Therhythmof development ofaweedCommunityfrom arable land
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Theweedvegetation ofaryefield on sandysoilnear Wageningen hasbeenexactly
analyseddaringtb*monthsofiMarch,April»May,)June,July,August (stubble)and
October(stubWeturmps)ofthejear 1951.Thisvegetationwasconsideredasampleof
theassociation Papaveretum Argempne.
,K
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Fortheseanalysesthecombined(specific)frequency- andorder-method ofDEVRIES
'
r
has been used; the sample-area being\ n^.-JBleyensquareswereplotted'outalong
a .windinglinein-distancesof 10meters,eachmonthon the,same place. In May 22
squareswereexammedto get-animpressioû of the reliabffity of tfternethöd. This
duplicationofthenumber of»ampleareasbroughtaboutonlyaverysmalldifference.
The speotâc f r ^
dorninànc^pèrcentage(D%)inAtateinhownanysquares,convertedtö,ltó,aspecies
occurs, respectively mhowmanysquaresithasthe 1st,2ndor3rdplace,andinhow
manyitispredominant.
Regardingtheirperiodicitywecandistinguish:I. winterannuels!whichflowerduring
thesummer; I t winterannuels,flowermgin spring; III. early germinating summerannuels;IV. lategerrmnatingsummeranmuels.Thesegroupscanbedistinguishedvery
wellinfigure8.
'
>
To group I belong Alchemilla arvensis,!Apera Spica-yénti,rArenaria SetpyMifolia
(apparently not only winter forms*-but also;summer fonns, ihvview of i ^ i r i n .creasing(specific)frequency inspring),!CentaureaCyanus,Scleranthusannuüs,Vicia
hirsutaandVIsatiyaangustifoha.Th.osespecieswerealreadyprésentinMarchasroot
rosettes or seedlings. On the other hand, Anthémis;arvensis, Erodium eicutarium,
RumexAcetosella and Viola tricolorArvensispresented'ia MarchonlyNorrielarger
j
hibernating plants which had persisted after the ploughing. Those plants strongly
increaseinfrequency bythegermination ofmany seeds.To groupII belong:Arabidopsis Thaliana, Erophila verna, Veronica hederifolia and'vVtriphyHos.Except V.
hederifoüa theyImddisappeared mJune.Larmumamplexicaideand Stellariamedia
don't belong to this,group; theyare everblloorûiBgplantswMchdied also
in consequenceofthecompetitionöftherye/butwhichwerepresentagain'inOctober.
To(grou£ III belong Lycopsis arvensis, PapaVer Argemone, Pi dubium,Polygonum
ayiculare and P. Convolvulus of which the Polygonums remain tiB the stubble 1
aspect.Apparently summeT^formsof thePapaver species do occur, though SISSINGH
considers them winterannuels. Group IV contains' Anagaliis arvensis, Euphorbia
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Hehoscopia andSetaria viridis, typically faÙow crop weeds.Atthesame time asthe
latter species, thepotatoes began to grow in June. They hadbeen cultivated in the
previousyearandhad beenharvestedbadly.Theygradually decreased infrequency as
aresultofthecompetitionoftherye.After harvestingChénopodhtm album, Digitaria
Ischaemum, andStachys arvensis appeared, bf'which the firstandthelast"ones had
theiroptisQum
inthestubbleturnips.
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JAKOWISÂTIÈ VAN V^EIDEGRASSEN, SPECJAAL LÇkLIUM PERENKlE (PROJECT 149)
v
, '
- withsummary'
-

W. D. MARGADANT

Järowisatieisoorspronkelijk de Russischenaam, die LYSENKOgegevenheeft aan de
koudebehandeling, waaraan gezwollen ofgekiemd zaad van wintergranen onderwór- •''
penfwöf4t omhet alszomergraan uittekunnen zaaien..Dit woord, inhetEngels ver- '
taald als „vernalization", wordt hieroverdrachtelijk ook gebruiktteraanduiding van
de inwerking dernatuurlijke koude, die wintergraan na herfstzaai ondergaat en ten
gevolgewaarvan hetdevolgende zomer bloeit. Hétkan hetjonge plantje zijn, dàtin
plaats van hétkiemende zaad dekoudoormaakt. Behalvedeeenjarige wintergranen, \
bleken ooittweejarigesoorten(bv.Brassica,Beta,Byoscyamus)eenkoudebehoefte te
hebben. LANG en MELCHERS vermoeden eenphysiologisch verschil tussen deze twee
groepen: dewinterannuellenzoudeninelkstadiumnahet kiemen gejarowiseerd kun- , •""
nenworden,detweejarigenzoudeneersteenbepaaldegroeiperiodealsjongeplant door
moetenmakenvooreenkoude-behandelingeffectief kan zijn. Hoewelditineenaantal
gevallen opgaat,isdezekwestiezo eenvoudig zeker niet.
Van dejarotyisâtievan overblijvende planten isveel minder bekend..Weidegrassen ,
worden nu meer onderzocht. De koudebehoefte in hetjaar vanzaaien is tijdens de
bloeiperiode yah het Russische jarowisatie^onderzoek nagegaan en voor sommige
soorten bewezen (Éromusinermis,Alópecurücpratensis). Recent Amerikaansonderzoekbevestigdeditvoor Bromusinermis;recentBritsonderzoek (COOLER)beweeshet
voor Loliumperenne.Bijdeeenjarige soorten Loliunvrigidumen Lolium temulentum
konGoöPERgeenkoudebehoefte aantonen,-evehminalsvoordeihonzestrekenslechts
enkelejaren levendeLolium multiflorum (Italiaansraaigras).
Inons..land heeft Dr F. Wrr (Stichting voor Plantenveredeling)jarowisatie-onderzoek bij Lolium verricht, omnategaan, of'de veredeling versneld kan worden door
/
tweezaadgeneraties perjaar tekweken.Ineen manuscript zijn de resultaten van zijn . v
proevenen.vandernijrietverwerkt.
Mijn eigen proeven werden begonnen naar aanleiding vanhet, in hetvorige jaarverslagvermeide,üitbhjvenvanWoeibijinNovemberindekasgebrachteplanten.Om ,
denatuifa-hjkejarowisatievan tóemende zaden zowel a> van volgroeide spruiten nate
igaan,werdeenzaaitijdenproef genomeneneenzgn.planttijdenproef. , '
Dezaaitijdenproef, geregistreerdalsCI 1Q04, werduitgevoerdin samenwerkingmet
K. Dltó, student aan de Landbouwhogeschool. Dé proef dmyatte in hoofdzaak het
zaaienvan 3rassenvanLoliumjjerenne op7tijdstippen, hetwaarnemenvanhetbegin
van hetbloeiverloop eneenbenadering vanhet percentage geschoten planter^ Deze
laatsteresuh)ate*rzijnih een grafiek weergegeven. Hieruit blijkt, dat hetvroegbloeienderas duidelijk minder koudebehoeftig isdan de2Jaàt bloeiende rassen.
De planttijdenproef werd, eyenals devolgendeproeven, genomeninhét Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Landbouwhogeschool, dank zij de
gastvrijheid vandè directeur.Prof. DrE. C.WASSiNK.Deproef bestond inhet,opge- '.'
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°/o Bloeiende planten
IOOr

Lolium perennz

zette tijden, overbrengen van planten van twee
klonen van Lolium perenne van buitenineenkas
(minimum temperatuur 15°C)en in omgekeerde
xDeens handelszaad
+Laat weidetype"
richting. Deplantenindekaskregen in de winter
oLaat hooitype
1950-1951het natuurlijke daglicht vanaf 7uuren
een aanvullende belichting tot middernacht. De
resultaten waren, datbinnenbrengeninbeginDecember geen bloei gaf, of althansvoor eengering
percentage. In deloop van,dewinternamdejarowisatié-toestand geleidelijk toe, te oordelen naar
het verloop van het uiteindelijk geschoten aantal
halmen.
'
,
In dewinter 1951-1952isdezeproef,naar aanleidingvanderesultatenvanDirWIT,herhaaldmet
—
J——6-^%jjn» «
•
continulicht.Binnenbrengenindeeerstehelftvan
.8/ 29/ 20/ 2 12/3 2/ 4 24/ 4 1%
December naar een constante kamer (20 °C)met
Fig, 9.ZaaitijdenproefCl 1064.Ver- '
continulicht,hadschietenvan.debinnengebrachte
bandtussenzaaitijd enschieplanten ten gevolge, maar met een groot tijdsverten bij rassen van Loliuni
schiltussendevroegeendelatekloon.
perenne
Effect of time of sowingon
Ook dit kan wijzen op eenverschilin koudepercentage óf snootedplants
behoefte: de late kloon had in begin December
in3strainsofLoliumperenne ,
Nwaarschijnlijk eenlagerejarowisatie-toestand. Het
feit,dathierbij onderbroken zwakkerebelichting,
in tegenstelling tot continu licht,geen bloei optreedt, is tewijlen aan dejarowisatie..
Bij de omgekeerde behandeling, het periodieknaarbuitenbrengenvan ongejarowiseerdekasplanten,wasdoor schaarste aan plantenmateriaal decritische periode van
devroegekloonnietgetroffen, vandelatekloonlagdezein 1951tussen half Februari
enbeginMaart;vande10op 1 Maartbuitengebrachteplantenschooterslechts1.
Eenkunstmatigejarowisatievanplantenderlatekloonwerdbeproefdin1950;bloei
werd zelfsna 100dagenjarowiserenbij 2-4 °Cen 12uur belichtingper dagnietverkregen.Hetfeit, datdeplantendirectnadekouineenconstante kamer bij 20°Cen
een 16-urigebelichting geplaatst werden, maakt het waarschijnlijk, dat ook hier een
dejarowisatie door warme nachten is opgetreden, hoewel er nog'enkele andere verklaringsmogelijkheden zijn.
Daar dejarowisatie dusbelangrijk bhjkt tezijn, werd eendesbetreffende proef met
natuurlijk gejarowiseerdeplanten van delatekloongenomen. Dezeplantenwarenin
April voor een andere proef naar binnen gehaïald,maar waren beschikbaar door de
scherpe selectie op gelijkvormig uitgangsmateriaal voor die proeft De geprepareerde
spruiten werden eerst nog bij 2 °Cbewaard voor de dejarowisatieproef ingezet kon
worden. De planten werden daartoe verschillende aantallen dagen in donkere thermostatenvan31°en23°Ggeplaatst.Delangstetijdwas9dagen31°;ditwerddoordè
zwakstespruitenniet overleefd,
AÙeuitgeplantespruiten,dieinlevenbleven,gingenbloeien.Hettijdstipvanschieten was weliswaar veellater dan dat der controles, maar dit was te verklaren uit de
toestandderbladerenophetmomentvanuitplanten.Despruiten,dieeenlangewarmtebehandeling hadden ondergaan, vertoonden nl. slechts enkelelange, slappe,bladgroenloze bladeren. Na het uitplanten hebben deze niet meer bijgedragen tot de
assimilatie van de plant. Deze reden alleen al maakt een uitstel in dè bloei plausibel. Bovendien is het waarschijnlijk, dat het specifieke daglengte-effect van de
bladeren niettot uitingkomtinbladgroenlozebladeren,watookeenuitstelverklaart.
Het is nog niet mogelijk te zeggen, of een deel van het uitstel samenhangt met
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een werkelijke dejarowisatie, dus met een verlaging van de jaröwisatie-toestand.
EnkeleplantenvaneenkloonvanDactylisglomerataL.werdendegehelewinterin
de kas gehouden. Deze kwamen-, evenmin als overeenkomstige planten van Lolium
perenne,totbloei.Dezesoortheeftdusookrassen,dieelkjaaropnieuw gejarowiseerd
moetenworden.
Devraag rijst, waarom dezeplanten elkjaar gejarowiseerd moetenworden.In de
eerste plaats kan in aanmerking genomen worden, dat gejarowiseerde groeipunten
door de aarvorming verloren gaan. Dit is geen volledige verklaring, want ook bij
Lolium kunnen okselknoppen, die zelf niet aan kou blootgesteld werden, tot bloeihalmenuitgroeien.Dejarowisatie-impuls,,waarbij aaneenspecifiekestofgedachtkan
worden,moetdusopeenanderewijzeinhetqkselknopgroeipuntkomen,Hierbij zijn
drie mogelijkheden denkbaar: 1. dejarowisatie-impuls kan vervoerd worden; 2. de
jarowisatie-impuls-wordtindecellenvermeerderd enbijdeceldelingenverdeeldover
de dochtercellen;'3. een eventueel nieuwe, koude-onafhankehjke vorming. Welke
dezermogelijkhedeninwerkelijkheid ookvantoepassingis,allehoudenin,datopeen
bepaaldmomentdejarowisatie-impulsineenokselknopverzwaktaanwezigis.Inzo'n
tijdvak kandejarowisatie optreden.
,
Practische mogelijkheden van dejarowisatieverschijnselen liggenhoofdzakelijk op
selectie-gebied. Het móet onderzocht worden of de eigenschap van grote koudebehoefte strenggecorreleerdismetlatevoorjaarsgroei;.hetlijkt mogelijk,datvroegheid
in groeigecombineerd kanwordenmetlaatheid inbloeien,zodatereenideaalweidetypezou ontstaan. Eenanderemogelijkheid ishet kwekenvan eennietbloeiend ras,
waarvandezaadteelt door eenzeerhogekoudebehoefte alleeninnoordelijke landen
zoukunnenplaatsvinden.Tenslotteisvoordeveredelingstechniek dereedsvermelde
mogelijkheid omtweegeneraties perjaar te kwekenbelangrijk. Volgensdereedsbeproefdemethodenisditvoordekte,sterk koudebehoeftige klonenniet waarschijnlijk.
Eriseenkans,dateenzogoedmogelijkeontwikkelingvankiemplantenvoorentijdens
hetjarowiserensnellerresultaat geeft; ditdientonderzochtteworden.
,

- •• '

Vernalization ofgrasses

The results of some experiments on vernalization of LoHum perenne are given in
short. Sowingin January resulted in earing; later sowings had rapidly diminishing
numbers-offloweringplants. The earlyfloweringstrain tolerated later sowing than
latefloweringstrains.Vernalization of Lolium perenne appears necessary each year.
Plantsbrought into the glasshouse (min. 15°G)inautumndidnotflower.Bringingin
during thefirsthalf of Decemberresultedinflowering,providedcontinuousilluminationwasgiven.
Supplementarylightuntilmidnightwasnotenoughandgaveaverylowpercentage
offlowering.Bringingnewplantsatintervalsintotheglasshouseresultedinprogressivelybetterflowering,indicatingaquantitativecumulativeeffectofvernalizationduring
naturalwinter.
Acold-treatmentofvegetativeplantsof 1 cloneduringmorethan3monthsfailedto
giveearing,perhaps due to unfavourable treatment, immediately after vernalization
(constanttemperatureof20°Cand 16 hourslightperday).
Devernalization in warm nights immediately after cold treatment is the probable
cause of thefailure of this treatment and of the vegetative development of the December-plantsintheglasshousewithpartlydarknights.
Awarmth-treatment of9daysat 31°Cinthedark onlygaveadelayinearingbut
thisisprobablycausedbythelackofchlorophyllintheleavesformed inthedark.
Theyearlycold-requirement maybedueto:
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1. utilizationof,v®aaüzbdgrowingp)intsin earing,'.•.vi/< :
2. dimimshing óf the orignal quantitative
vernaiizatipn of growing points in the
axillarybudsdevelopedaftercold' trea^ôtot (dilution^ <
3. devernalizationbyhightemperaturesin tliedarkatsomestageoftillerdevelopment.
PARASITAIRE SCHlMMEtS VAN */EIDEGRASSEN(PROJECT 152);
' '• withsumnary
,W. D . ftfAKGATMNT

' Deingewikkeldesamenstellingvandegranaatbrengtmee,dateengespecialiseerde
parasitaireschimmelniethettotalegrasgewaikanbeschadigen;slechtsonderbepaalde
omstandigheden wordt de schade spectaculair. Een speciale bestrijding wordt al
spoedig te kostbaar. Hét is dan ook niet teverwonderen, dat het onderzoek van
grassenschimmels in een aantal gevallengolfvelden betrof, waar het er om gaat, een
betrekkelijkkleingedeelteineennette,groete,kortgeknipteconditietehouden.Allerlei,somszeergiftige bestrijdingsmiddelen w>itden,er metsuccesgebruikt. Bijdegras*
landcultüurisditnietdoenhjk.föelukldg isereengunstigeomstandigheid:Demeeste
maatregelen,dieeenVerhogingvandegraslandproductiebeogen,gevendèparasitaire
schimmels.ookminder kans. Tijdens deselectieof dezaadteelt kanevenwelhet om• gekeerdeoptreden.
' '>
.
>
Eenspeciaalaspectvandeschimmelaantïstingisdegezondheidvandedieren,die
' het gras moeten eten. Het bestrijden met giftige-middelen is om deze reden niet of
slechtsinzeerbeperktematemogelijk. Des;himmelkanevenwelzelfgiftig zijnvoor
hetvee.Van verschillendeparasitaire schimmelsisdit bekend,vananderewordt het
verondersteld. Zéker giftig zijn moederkorei (Claviceps purpurea)en, althansonder'
bepaalde omstandigheden, deverwekker vaï cje„blind seed disease"in Engelsraatgras(Phialeatemulenta).VerdachtzijnroestenQhûxuàâ)enbrandzwammen(Ustilago
N
longissimazoudeoorzaakzijnvanvergiftigingen door>vlotgras). \
Enkele scnimmelziekten van weidegrasseilworden hier zeet sarnnrier besproken1
naaraanleidingvanpractijk-observatiesenenkelelaboratoriumwaarnemingen.
'' \. ROEST •
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Van develeroestsoorten is dekroonroestop Engels raaigras (Pucctnia coronata)
voordeweidebouweenderbelangrijkste.T)ezeschimmelheeft een voorjaarsgeneratie
(aecidiën)opdewegedoorn(Rhamnuscathartica).Dehieruitvoortvloeiendeprimaire
infectie geeft op geschikte grasbladen naverloopvantijd uredosporen^diedesecundaireinfecties teweegbrengen.Indevoorzomerzietmendezeechter bijnanooitmassaal.Pasalsdegrasgroeistagneert, bv.eind Augustus,iser sprakeVan een massale
bezettingvanLohummet;kroonroest(envananderegrassenmetandereroestsoorten
of-rassen).Daaromishetbelangrijker,-defactoren, diedesecundaireinfectiebepalen,
teonderzoeken.In deeersteplaatsisdoor eenlaboratoriumonderzoekvanIr TH. A.
DE BOERgebleken,datjonge bladen niet geïnfecteerd kunnenworden. Tentweedeis
de tijd, dieverloopt tussen déinfectieén het verschijnen van deuredospöten, waarschijnlijk korter bijhogeretemperaturen.Ten derde hebbendeuredesporen een betrekkelijk kortelevensduur,langerdaneenmaandblijven zezekernietkkmkrachtig;
dit is van belang in verband met dewindverspreiding,door welke de schimmel onafhankelijk vaneenaecidiosporen-besmetting,vanuit zuidelijke streken vervoerdkan
worden.Ten^vierdeisereenbelangrijkeinvloedvanbemestingenbehandelingvanhet
!
grasland.
'
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De inldeliteratuur'vermelde resultatenvaa laboratoriumproeven wijzen erin het
algemeen op, dat stikstofbemesting roestaantasting versterkt/en kaübemesting een
tegengesteld effect heeft.Bijde weidègrassen.is de situatie ingewikkelder. De roestaantasting is in tijden van trage groeiin de zomer opvallend, omdat er dan weinig ,
jonge(onaangetaste)bladenzijn.Doorstikstofbemesting wordtdegrasgroeigestimu-;
leerd(tenzijereengrotedroogteheerst)enkomenermeerjongebladen.Äelatiefisde
roestbezettingdangeringer,alishetabsoluteaantalgemfecteerdebladenmisschienen
deuredósporen-productiezekergroter.Door hethogeregras"zijn de$porenook:niet •' ,
zo sterk géexponeerd.Van kahbemestingisop enkçlékaliproefvelden geeneffect gezien,maai*ditzegtnietsoverwaarnemingenopgunstigertijdstippen enoverderesultaten van"voor-dit,vraagstuk béter vergelijkbare proeven. Een snelle omloopstijd is
verderzeerèffeétiefvoor hetterugdringenvaneenmassaleroestbezetting;desteminder oude bladen er aanwezig zyn, deste geringer is deroestaantasting. Besproeiing
, ineendrogetijd ishiervoor belangrijk.
<
Deschadevanderoestaantastingopdegrasopbrengsthoeft nietoverschatteworden. Hoofdzakelijk treedt^ezë opbrengstvermmderingopm extensief beheerd gras- '.,v
land. Weliswaar iser dan meestal al sprake van een lageopbrengst, zodat de gelds- . ' ~
waardevaneenverminderingrelatiefhogeris,maarabsoluutgenomenzalookditnog
nkt zeerbelangrijk zijn.Welbelangrijkisdeschadehjkeinvloed,diedeboerentraditie
' aaneensterkeroestbezettingtoekent. Dezepractijkopvattingzietnl.,zichbaiserendop
eenwaargenomenparalleliteitvanbeideverschijnselen,ineensterkeroestbezettingde
oorzaak vanlongjacht (longemphyseem) bij koeienenkalveren.Prof.D. H.WESTER
ontkentinzijnboek„E(eorgaahziektenvanonze.grotehuisdieren"deze oorzakelijke
samenhang,omdatlongjachtgeconstateerdisinweiden,waargeenroest4evindenwas.
Dit argument$yktnietvoldoendeomroestaltijd alsoorzaakuittesluiten. Longjacht
is een typisch allergische ziekte, evenals asthma en hooikoorts bij4e mens. Voor
\ asthmazijnminstens70causaleagentiabekend,o.a. schimmelsporen,maarookallerlei bestanddelen van het voedsel;,asthmapatiënten reageren op zeer verschillende
aantallen en combinaties hiervan. Het is niet onmogelijk, dat bij longjacht iets
dergelijks optreedt en dat massalevtoèstaantasting slechts een van velemogelijke
,;..;' oorzaken is..Hoewél dit niet strikt bewçzeii is, verdient het toch, mede om déze
' kans, aanbeveling, een massale foestbesmetting te werendoor verbeteringderg/aslandbehandeling.
'
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Vanditgeslachtvanimperfecteschimmelszijnverschillendesoortenbeschreven,die
opbepaald grassoorten gevondenzijn.Zij veroorzakenmeestal slechtsJjladvlekken;
Deze komen voor: 1. als geheel donkere, meestal ovalevlekken, 2. alsOQgvlekken»
waarvan het centrum-strokleurig;is en 3. als netvlekken,.een donkere, netvormjge ,
,.•' tekeningophetblàdvormend.Déveroorzaakteschadeisoverhetalgemeengering.Zij
' bleekin bijzonderegevallenevenwelyanernstige aardtekunnen/zijn, zoalsopkori- gemaaidegolfvelden,'waar eenvoettot voorkwamofwaarvanjongeblader*debeide ,
bladhelften tegehjk aangetast werden, zodat het topwaarts gelegen deelvan het blad
uitgeschakeldwerd.
','.-'
Opselectieterreinenbhjkenbepaaldekloneneensterkeaantastingtehebben,terwijl
andere bijna niet besmet zyn. Hier moeteristerk besmette klonen natuurlijk uit-,
geschakeldworden,maarverdeTiseenspecialebestrijdingnietnodig.Uitdenormale
practijk Vandeweidebouwzijngeengevallenvanschadebekend.
Soorten, die op goede* grassen werden waargenomen, zijn Helrninthosporium
sïccans(oögvlekken) op Lolium perenne, H, dietyoides (netvlekken) op Lolium perenneenFestucapratensisenH.wagonsopPpapratensis.
•':
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Erzijn aanwijzingen, dat H. siccansendictyoidesbetertot eensoortverenigd kunnenworden.
.' ''
•, ' •V
3 . PlÈALEA TEMULENTA

Deze„blind seedfungus" kan opallerleigrassoortenenook oproggevoorkomen.
Hetiseenschimmel,waarvandelevensloopveelopdievandemoederkorenschimmel
(Clavicepspurpurea)lijkt.
DeascosporenwordenomstreeksMeiuitgestoten.Zeinfecteren stempelsvangrasbloemen, vernielen het vruchtbeginsel en produceren in deplaats daarvanmyceüum
metveelcqnidiën,dielangerensmallerzijndandievanmoederkoren.Bijvochtigweer
wordendezeverspreid enveroorzaken dan desecundaire besmetting opanderegrasbloemen. Dezaden-kunnen debesmettinginallerleigraadbevatten,vandikkemyceliumlagenonderdezaadhuidtoteenzeerbeperkteaantasting.Inheteerstegevalishet
embryo gedood^in het laatstegeval meestalniet. Uit aangetaste zaden groeit in het
volgendevoorjaareenkleinbekerzwammetje(apothecium),datascosporenproduceert.
Het resultaat iseen zaadoogst met een lage kiemkrachk In de Nieuw-Zeelandse
graszaadteelt isgroteschadeondervonden;voor demeestebelangrijke graszaadteeltgebiedenis deaanwezigheid gepubliceerd. De schadeis kwalitatief groter, omdat de
late geselecteerde typen sterker besmet worden dan andere. Belangrijk is, dat geinfecteerde roggegiftig wasvoor paarden (symptomen alsvan Loliumteraulentum).
Bestrijdingsmethoden zijn:
1. uitsluitendvolkomengezondzaadvoorzaadteeltgebruiken;
2. vruchtwisseling;
.
3. hetuitzaaienvanoverjarig besmetzaad(deschimmelisna2jaarweldood).
4. hetzaaienopeendieptevan ± 2cmofdieper(deapotheciäkomendannietboven
degrond);
-/
5. mengzaaimetklaver;dooreendichtestandkomendeapothèciadannietvoldoende
tot ontwikkeling;
6. vermijdenvanbloeiendegrasseninderandvanhetperceel.
Fungaldiseasesofpasturegrasses
Fungaldiseasesofgrassesmaybeimportantingrassbreeding,inseedgrowingand
in pastures if'the fungus ispoisonous to animals. Control by fungicides willbe too
expensive and is impossible if poisonous to cattle. Good management of pastures
willdiminishthedamageoffungal diseasesinmostcases.
Rust epiphytotics occur mostlyinlateAugust,whenthegrassdoesnot growwell.
Young leaves are not infected byuredospores; hightemperatures apparently favour
'rust-development. Nitrogen-feytilization results in a lower rust percentage, because
of the more rapid development of young leaves, but numbers of spores produced
increase. Byrotational grazingor other methods ofrapid grassremovalrust-attacks
might be kept within limits.
Farmersbelieve.thatrust isthecauseof a lungdisease ofcattle,lungemphysema.
However,occasionallythisdiseaseoccursinpastureswithoutrust.Itisprobable,that
many factors contribute to this disease, as in human asthma rust spores form one
of the factors.
Helminthosporium siccansanddictyoidesonLoliumperenneandFestucapratensis
andH.vagansonPoapratensis are discussed briefly; damagewas observed insome
clonesinabreedingprogrammeonly.
ThelifecycleofPhialeatemulenta,thebundseedfungus, andcontrolmeasuresare
given.Controlshouldnotbeneglected,asimprovedstrainsareattackedmoreheavily
than commercialseedandthefungusispoisonoustoanimals.
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OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE RESULTATEN
DER GRASZAADWINNINGSPROEVEN (PROJECT 246)
with sumifutry
A. SONNEVELD en A. EVERS

INLEIDING

(

Indeloopvanhetjaar 1950werdopdeproéfboerderij vanhetC.I.L.O.te Randwijk
eendrietalvrijgroteproefvelden aangelegdophetgebiedvandezaadproductievande
grassoortenEngelsraaigras,timotheeenkropaar.Eénvandebelangrijkstepuntenvan
onderzoek op deze proefvelden was de invloed van de zaaitijd; gecombineerd met
stikstofbemestingindeherfst vanhetjaar vaninzaai.Daarnaast werdenbij timothee
en kropaar ook nog andere problemen onderzocht, zoals rijenafstand, zaaizaadhoeveelheidenstikstofbemestinginhetoogstjaar. Inhetvolgendewordteenoverzicht
gegevenvan.devoornaamsteresultatendiein 1951,dusinheteersteoogstjaar, opdeze
proefvelden werden verkregen. Hierbij worden eerst de grassoorten afzonderlijk besproken,terwijldaarnaenigemeeralgemenebeschouwingenvolgen.
ENGELSRAAIGRAS

Indepractijk ismensterkdemeningtoegedaan,dathetweidetypevanEngelsraaigrasvoorzaadwinningbijnazomerinzaaivroegergezaaiddientt6wordendanhetvan
óuds geteelde öngeselecteerde handelszaad. Om deze mening op haar juistheid te
.toetsen werden het genoemde handelszaad (afkomstig uit Denemarken), een selectie
behorendetot hetlatehooitype(M.S.G.)eneenlaatschietende,zeerbladrijkeweidetypeselectie (Barenza)uitgezaaid in het voorjaar (30Maart) met zomergerst als dekvruchtenop21Augustus, 14September,4Octoberen 10Octoberzonder dekvrucht.
Delaatstezaaidatumwerdzogekozen,dathetmetzekerheidtelaatzouzijnvooreen
goedezaadproductie.Hetonderdedekvruchtgezaaidegewaskreegnahetoogstenvan
dezomergerstgeen,resp. 10kgNperha.Bijdeoverigezaaitijden werden ophet tijdstipvanzaaien N-giften aangewend van resp.0, 10,20en 40kgN per ha. DezeN-,
giften hebben weinig resultaat gegeven, zoals uit tabel 1blijkt. De hierin genoemde
opbrengstenzijn degemiddeldenvoordezaaitijden innazomer enherfst. De zaaitijd
inhetvoorjaar konindezeberekeningnietwordenopgenomen,omdatdaarvandeNgiften 20en40kgper ha ontbraken.
Tabel 1. De invloed van de N-bemesting, gegeven op het moment van zaaien, bij drie typen Engels
raaigras
Absolute opbrengsten in kg/ha
N-gift
kg/ha

Zaad

Verhouding^cijfers (0 N = 100)

Stro

Zaad

Handelszaad

Laat
hooitype

Weidetype

Handelszaad

Laat
hooitype

Weidetype !

0
1289
10 ' 1297
20
1266
40
1324

1062
1100
1111
1151

901
856
882
912

4520
4610
4850
4850

7940
8360
8490
8650

7830
8090
8930
8650

Stro

Handelszaad

Laat'
hooitype

Weidetype

Handelszaad

Laat
hooitype

Weidetype

100
101
98
103

100
104
105
108

100
95
98
101

100
102
107
107

100
105
107
109

100
103
114
110

De.stikstofgiften bij het inzaaien hebben niet alleenweiniginvloed op de-zaadopbrengstgehad,hetverkregenbeeldisbovendienonregelmatig.Deinvloedopdestroopbrengstwasietsgroter,terwijltevenseenregelmatigerbeeldwerdverkregen.
Vangeheelandereaardwarendeverschillen,diewerdenverkregenalsgevolgvande
uiteenlopende tijdstippen van inzaaien. De desbetreffende gegevens,zijn in tabel 2
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samengevat. De genoemde absolute opbrengsten-zijn de gemiddelden van die, verkregenbij0en 10kgN bijhetinzaaien,resp.nahetoogstenvandedekvrucht,zodat;
devoorjaarsinzaai onderdekvruchtindeopbréngstreekskonwordenopgenomen.
Tabel 2. De invloedvan

liettijdstipvan InzaaienbijdrietypenEngelsraaigras

Absolute opbrengstenin kg/ha
.

inzaaien-

Handels-/
zâàd

Laat
hooitype

30Maart
(piet/
dekvf.)
21Aug.'
14Sept.
40ct.
10Oct

2070

1627
*-

2147
1279
1050
696

1582
1201
844
697

"

\,

Vefhoudingicüfe" (21 Aug

Stro

Zaad

'TUdrtip

Weidetype

Handelszaad

Laat
hooitype

Weidetype

1512 ^6810 12040 10920

,

Handelszaad

Laat
hooi.
type

Weidetype

Handelszaad

96

103

112

99

y

•

1354
963
617
581.

,6910
10820 8890
v
4480 8550 8850
3950 7630 7840
2930 5600 6510

100
60
49
32

ioo
76
53
44

- 100)
Stro

Zaad

Laat.
hooi--' Weidetype
type

lil

123

/

100
71
46
43

100
100
65
79
•57
7r
42 h-' 52

100-,
100
88
73

Dezaadopbrengsten,dieopditproefveld werdenverkregen,moetenbuitengewoon
hooggenoemdworden.Erkan'nietgezegdworden,dathetlatehooitypeenlietweidetype het laat zaaienVoor zaadwinningminder goedverdragen dan het handelszaad;
integendeel.
.'-•--, '
Uitdeverhoudingscijfers bhjktwel'zeerdiudelijk,dathetbijallevormenvanEngels
raaigrasvanzeerveelbelangis,datzosnelmogelijknahetoogstenvandevoorvrucht
wordtgezaaid.Welwerdgevonden,dathetbijhethandelszaadweinigverschilmaakt
ofdirectnadevoorvruchtofondereendekvruchtwordtgezaaid.Ookbijhetlatehooitypewas,het verschilindit opzicht gering.Bijhet weidçtypeechter bleek het zaaien
onder.eenvroeg het veld rumiende.dekvrucht nog'e^rlaanzienhjk voordeeltegeven
bovenhetinzaaienzosnelmogehjkna hetoogstenvand<^voorvrucht. .''.,-;",
/ Ookbijdestro-opbrengstenwasdeinvloedVanhettijdstipvaninzagengroot,hoewel niet van zo'n omvang als bij de zaadopbrengsten. De stro-opbreagsten waféu
eveneenszeerhoog.Hetlatehooitypeenhetweidetypebrachtenaanzienlijkmeer-stro
op dan het handelszaad. Bovendien bleek bijdebeide'eerstgenoemdetypen de stroopbrehgstookmindergevoeligvoorlaatzaaien.Vooraldebijhétweidetypfeînditopzichtverkregenresultaten zijn opvallend.
•.
Daar in depractijk Engelsraaigrasvoor zaadwinningveelalin deeerste helft yàn
September wordt.gezaaid en inzaai na half September geenszins een uitzondering
vorint,moetdit opgrondvandebovenbeschrevenresultatenwel,beschouwd worden
als één der voornaamste oorzaken van veleteleurstellende zaadopbrengsten brj deze
grassoort. .
_
• • ; •• •''\ ,
•••>'.' •;'
TftïOTHEE

/ ' ' • • ' '

'

""" ' " - ' •

Vandezegrassoort"werdeenvrijgroot proefveld aangelegdmethetweidetyp^van
'<lè Ned. Heide Mij. Verschillende problemen werden óp dit proefveld onderzocht,
waaronder ook deinvloed vanliet tijdstip van inzaaien. Gezaaid werd op 3Juli,23
Augustus,2en14Septemberen4October,steedszonderdekvruchtea-i&et7$kgzaaizaad en 60cmrijenafstandi Ook bij dit gewaswerden velschillendeN-giften aangewendophettijdstipvaninzaaienenwelhaaf0,10,20én40kgNperBa.
* i.
^ Dè invloed van deze,stikstofgiften was bjj,dit gewas ëveneeûs gering en onregeK
matig,zoalsÖevolgendecyferslatenzien.Dezeopbrengstenzijn hetgemidäelttefesultaatvandeferschüleridezaaitijden.
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Tabel 3. DeinvloedvandeN-bemesting,gegevenophetmomentvanzaaien,bijtimothee weidetype
Absolute opbrengsten in kg/ha

Verhoudingscijfers ( 0 N = 100)

N-gift kg/ha

0
,10
20
40

/

Zaad

Stro

444
454
433
475

6980
6870
7360
7940

Stro

Zaad

100
98
105
114

100
102
98
107

EvenalsbijEngelsraaigraswasdaarentegendeinvloedvandezaaidatum groot,zoalsuitdegegevens,samengevatintabel4,kanwordengezien.Inditgevalzijn deopbrengstengemiddeldoverdeN-giften bijhetinzaaien.
Tabel 4. Deinvloed van het tijdstip van inzaaien bij timothee weidetype
Absolute opbrengsten in kg/ha

Verhoudingscijfers (3Juli = Z00)

• Tijdstip van inzaaien

3 Juli
23Augustus . . . .
2September....
14 S e p t e m b e r . . . .

* Zaad

Stro

Zaad

Stro

548
535
528
382
- 361

14040
10850
9130
4730
4430

100
98
96
70
66

100 '
77
65
34
32

-

Zeer opvallend is, dat bij de timothee de stro-opbrengst sterker door de zaaitijd
werdbeïnvloed dan dezaadopbrengst. BijEngelsraaigraslagdesituatieomgekeerd.
Bijdezaadopbrengstisdesterkevalindezaadopbrengst bijinzaaienna2September
opvallend. Na diedatum gaf 12dagen later zaaien een zeer sterke opbrengstdaling.
Hetzelfdeverschijnselvaltookopbijdestro-opbrengst,hoewelnietzosterk.Wanneer
tijdiggezaaidwordt,kandestro-opbrengstvanhetweidetypevantimotheezeerhoog
zijn.Qqkbijditgewasblijktietstelaatzaaienzeerteleurstellendeopbrengstentekunnenveroorzaken.
Naastdeinvloedvandezaaitijdwerdookdebetekenisvandehoeveelheidzaaizaad
nagegaanbijtweezaaitijden (23Augustusen2September)en2rijenafstahden (25en
60cm).Deonderzochte zaaizaadhoeveelheden zijn 3(bij 1 zaaitijd), 7£en 20kg/ha.
Tabel 5~.De invloed vanzaaizaadhoeveelheid enrijenafstand bijtimothee weidetype
'

Absolute opbrengsten in kg/ha
Zaad ,

Zaaizaad kg/ha

3 .. . . . ..
7£ . . . . . . .
20

Verhoudingscijfers (7£ kg = .100)
Zaad

Stro

23 Aug.

2 Sept.

23 Aug.

2 Sept.

536
472
468

499
416

9870
10200
12360

\ '_
895
879

114
10099

Rijenafstand

25cm . . . . . .
60cm . . . . . .

v

23 Aug.

Stro

2 Sept.

23 Aug.

2 Sept.

100
83

97
100
121

100
98

100
100

100
88

, (25;crn = 100) '

393
-539(

424
491

10990
10980

10380
9100

100
137

100
116 '
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Gemiddeldoverdetweerijenafstandenwerdendçintabel$weergegevenopbrengsten
verkregen.Tevenszijnjndezetabeldeopbrehgsjverschillentengevolgevanversehilin
rijenafstand opgenomen,waarbijgemiddeldisoVerdezaaizaadhoeveelheden/
Eengefinge,hoeveelheidzaaizaad eneengroterijena&tandbUjkéöbijditgewaswel
zeergunstigvoordezaadopbrengst,eéhternietvoordestro-opbrengst.Overhetalgemeenzijndeverschillenwatdestro-opbrengstbetreft ooknletzogrootalsbijcïezaadopbrengst: . , : " . " "
-'';•.'. ' \ •.
..."•::
Naastdezegroteverschilleninzaadopbrengst tengevolgevanzaaitijd, hoeveelheid
zaaizaad enrijenafstandishet,opmerkelijk, dat deverschillen, diewerden gevonden
tengevolgevansterkuiteenlopendeN-befnestingen inhetvoorjaar vanhet oogstjaar,
zobetrekkelijkgeringzijn. '• •''
'\ ''
Onderzocht werdende N-giften 20';40,'70en 100kg N op een gewas, dat op 23
Augustuswasgezaaidbijeenrijenafstand van60cmeneenhoeveelheid/zaaizaadvän
7Akgjterwijlindeherfstbijennahetzaaiengeenstikstofwerdgegeven.

tl

j

Tatjel6. Deinvloed van deN-bemestinginhet voorjaar vanhet oogstjaar bytirhothèeweidetype
'i

20
40
70
100

'
/

*

. . .
. . .
...
.. .

1

, Absolute opbrengstenin kg/ha,

. . . . .
. . . . .
. . . . .. . .•

';

'

•

*

.

'

'

^

—

'

Zaad

Stro

Zaad

484
552
562
584

' 8260
9790 '
10710
9790

100
114
116
121

• ' '. • Stro

•,,'

100
119
130
119

Hetverschiltussen20 en40k g N isvanbetekenis. DehogereN-giften;hebben in
verhouding veel minder rendement gegeven. Opgemerkt dient te-worden, dat in het
geheel,geenlégeringoptrad,ooknietbijdehoogste N-gift'.
Dezaadopbrengsten van het weidetypevan timothee liggen pp een dergelijk laag
•niveau,datdeprijsvanhetzaadaanzienlijk"bovendatvanhethandelszaadzaldienen
te liggen,wildé teelt rendabel zçn. Alle maatregelen, die dezaadopbrengst kunnen
verhogen,zijnbijditgewasdanookvariessentieelbelang.JDeresultatenvandeboven*
ge&oemdeproefwijzenerop,datdezeVerhogingnietindeeersteplaatsgezochtdient
tewordeninhetvergroten vandeN-giften, maarmeer.in hétverbeteren/Vandejcul-tuurmethoden.M
KROTAAR

/

Met dezaadteelt vandit gewasisin onsland nog slechtszeerweinigervaringopgedaan. Aan dehandvan literatuurge'gevénswerd eenproefveld opgezet,waarsterk
uiteenlopendezaaizaadhoeveelheden (3,7,14en25kg/ha),2rijehäfstanden(40en6Ó
cm)etisterkuiteenlopendeN-giftenwordenonderzocht.Hetgrootstegedeeltevanhet
.proefveld werdinhetvoorjaar van 1950zonderdekvruchtingezaaid:Daarnaast werdenechter ookinzaaien onder eendekvrucht éninzaaienzo spoedigmogelijk ha het
oogsten van de voorvrucht in de proef opgenomen. Zowel voor dekvrucht alsvoor
vóorvrücht werdzomergerst gebruikt. In deherfst van hétjaar vâninzaaienwerden
tweeN-giften aangewend(ilOen30N/ha).ElkväiidezeNrgiften indeherfstwerdgecombineerdmetdriesterkuiteenlopendeN-gifteninhetvoorjaar vanbeteersteoogstjaar(30,70en120N/ha).Daarvooronslanddézaadteeltvândeselectiesvankropaar
indeeersteplaatsvanbelangis,werdhétproefveldaangelegdmetéénvàndebeschikbareselecties,nl.dievanhetC,B.
Deinvloedvätfdehoeveelheidzaaizaadbleekgeringtezijn.
'
48

•

Verhoudingsc«fersV20 N - 100) .

V

* \'

Tabel7. Deinvloedvandezaaizaadhoeveelheidopdezaad-enstro-opbrengstvankropaar(selectie)
bü2rijenafstanden (40en60cm)
,
.
/
Absolute opbrengsten in kg/ha

l

Hoeveelheid
zaaizaad kg/ha

.Zaad

Verhoudingscflfers (£ kg = 100)
Zaad

Stro

Stro

40 cm ,

60 cm

40 cm

60 cm

40 cm

60 e n

40 cm

3 . : , ,'. ...
7
14 .. i
,/
25 . . . . . . .

1331
1344
1322
1310

1399
1401
1395
1369

8040
8420
8570
8770

8060
,8710
8630
8570

100
101
99
98

100
100
100
98

100
105
107
109

Gemiddeld . . . .

1327

1391

84»

8490

^60,cm

100 108 ,
107
106

Doorkorstvorming van degrond kort na het zaaienwasdeopkomstmaar matig.
Desondanks bleek 3kgzaaizaad per ha al voldoendeym eenvolledigezaadoogst te
geven; de stro-opbrengst bleef iets achter bij die,verkregen bijgroterehoeveelheden
zaaizaad.
,
Degrootstehoeveelheidzaaizaadheefteenietsgeringerezaadopbrengstopgeleverd.
Watdetweerijenafstandenbetreft, gavendestro-opbrengstenenigszinsuiteenlopende
resultajen. Cfrote betekenismag hier echter niet aan worden gehecht; 60 cm rijenafstand gaf gemiddeld een iets hogere opbrengst dan 40 cm. De verkregen zaadopbrengsten moeten uitzonderlijk hoog genoemdworden. Dekropaar weid hier in het
voorjaar gezaaidzonderdekvrucht.Indenâzomerwerdeensnedegemaaidvoorhooi.
Het gewas kreeg dus gelegenheid zich voor de winter flink te ontwikkelen. Onder
dergelijke omstandigheden hebben cultuufmaatregelen als hoeveelheid zaaizaad'en.
rijenafstand blijkbaar sledhtseengeringeinvloed.Ofditookonderandereomstandighedenheigevalis,,zalnaderdienentewordenonderzocht,daardegenoemdeomstandigheden,watbetreft zaaitijdenontwikkelingvoordéwinter»welzeergunstigvoordit
gewaszijn geweest. Dit blijkt uit detabelleö 8en 9, waarin de resultaten van de Nbemestingen en de uiteenlopende tijdstippen en methoden vaninzaaien zijn santengevat,

i

Tabel8. Deinvloedvanstikstofbemesting indeherfstvannetjaarvaninzaaieriinhetvoorjaarvan
hetoogstjaar opdezaad-.enstro-opbrengst vankropaar(selectie)bijtwee rijenafstanden
(40en60cm)
Absolute opbrengsten in kg/ha
N- gift
herftt
inzaaijaar

N-sift
voorjaar
oogstjaar

,;

Zaad

40 cm

5] •••••»
S) ••:•'•»
S) '•• ••>»

1032
1187
1299
1338
1554
1552

Verhoudingscijfers (10-70 —100,).
Zaad,

Stro
60 cm

1163
1254
1344
1443
1544
1599

4Öcm

60 cm

7380
8190
8470
85.40
9210
8910

7770
8300*
8380
,8690
8800
9020

40 cm

79
91
100
103
.120
120

Stro

60 o »

87
93
100
107
114'
119

40 cm

87
97
100
101
109
105.

60 em

93
99
100
104
105
108

Destikstofbemesting heeft eenveelgroterinvloedgehadop dezaadopbrengstdan
op de stro-opbrengst. DeN-giften in deherfst van hetjaar vaninzaaien hebbeneen
duidelijkhogere zaadopbrengst gegeven bij 60cm rijenaf$andi zelfs bij een gift van
120kgNperhainhetvoorjaar. Bij40cmrijenafstand leverdedehogereN-bemesting
'
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indeherfstbijdehoogstevoorjaarsgift echtergeenvoordeelmeerop.Degiftvan120
kg zuivere stikstof in het voorjaar heeft nog een duidelijk hogere zaadopbrengst gegevendan70kgN.Legeringtradnietop.Hetgewaskropaarvoorzaadproductiekan
blijkbaar zeerhogeN-giften rendabelmaken.Bovendienkanhetnogzinhebbeninde
herfst stikstoftegeven,ookalwilmeninhetdaaropvolgendevoorjaar grotehoeveelhedenvandezemeststofaanwenden.
'
Zeer grote verschillen werden gevonden, ten gevolge van zaaitijd en dekyruchtgebrüik.Dezeobjectenwerdenonderzochtbij60cmrijenafstand, 7kgzaaizaadperha
endeintabel9genoemdehoeveelhedenstikstofinherfstenvoorjaar.
kropaar

TABEL 9. De invloed van zaaitijd en dekvruchtgebruik op de zaad- en stro-opbren£stvan
(selectie) by verschillende N-giften in herfst (h) en voorjaar (v).
Absolute opbrengsten in kg/ha
Zaaitijden
dekvrucht• gebruik

29/3zonder
dekvrucht
29/3 met
•dekvrucht
28/7zonder
dekvrucht

Zaad

Verhoudingscijfers (29/3zonder = 100)

Stro

Stro

Zaad

h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v. h.-v.
10-70 30T70 10-120 30-120 10-70 30-70 10-120 30-120 10-70 30-70 10-120 30-120 10-70 30-70 10-120 30-120
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1572

1627

8770 8680

9510

9070

100

100

100

100

100

100

100

1049 1091

1298

1344

6270 6370

6520

7010

78

76

83

83

72

73

69

77

637

747

766

3330 3730

3630

3920

42

44

48

47 '

38

43

38

43

564

Doorhetgebruikvaneendekvruchtisdezaadopbrengstinheteersteoogstjaarongeveer 20% lager. Een hoge N-gift in het voorjaar van het oogstjaar maakt de opbrengstdepressie iets geringer. Door het zaaien direct na het oogsten van de voorvrucht gaat dezaadopbrengst meerdan dehelft achteruit. Ookindat gevalwordt de
verhoudingietsgunstiger wanneerinhetdaaropvolgendevoorjaar eenhogestikstofbemesting wordt gegeven» De opbrengstverhoudingen liggen bij het stro nog iets
ongunstiger danbijhetzaad.
Kropaar voor zaadwinningdientzeervroegteworden gezaaid.Een klein gedeelte
van het proefveld werd 3Juli opnieuw ingezaaid, omdat de opkomst van het op 29
Maartindegrondgebrachtezaadonvoldoendewas.Deopbrengstvandeop3Juliopnieuw,ingezaaide veldjes lag geheel op hetzelfde niveau als van develdjes die op29
Maartwareningezaaid.Insterketegenstellinghiermeestaatdegeringeopbrengst,die
werdverkregen wanneer eindJuliwerdgezaaid.Evenalsbij Engelsraaigrasentimotheetreedt erdusblijkbaar ookbij kropaar eensterkevalin dezaadproductie op bij
inzaainaeenbepaaldedatum,diebijditlaatstegewasdanindemaandJulizalliggen.
In depractijk zalkropaar voor zaadwinning nooit inhet voorjaar gezaaidworden
zonder dekvrucht. Het betrokken perceelzou inhetjaar van inzaaien nietveelmeer
opleverendaneenmatigesnedevoorhooi.Inzaaiennahetoogstenvandevoörvrucht
leverteensterkeopbrengstdaling op.Kropaar zalduswaarschijnlijk hetbest gezaaid
kunnen worden onder een dekvrucht en dan üefst nog één die zeer vroeg het veld
l
ruimt.
'
CONCLUSIES

Alsbelangrijkste resultaat vandebeschreven proevenmoetwelbeschouwdworden
hetfeit,datbijalledrieonderzochtegrassoortendezaaitijdeenzogroteinvloedopde
zaadopbrengst blijkt uit teoefenen. Deverkregenresultaten wijzen erop,dat Engels
raaigrasentimotheenogwelnaeenvoorvruchtkunnenwordengezaaid,maardatdit
danookzeersnelnahet oogstendaarvan dienttegeschieden.Indepractijk levertdit
nogweleensmoeilijkhedenop.Voordetelerishetdikwijlsmoeilijkomgedurendedit
50

100

1336 1433

gedeeltevanhetseizoentijd tevinden omdegrondzaaiklaartemaken,hoewelzulks
toch welmogelijk moet zijn, wanneer men voldoende van de noodzaak daarvan is
doordrongen. De weersomstandigheden spreken echter ook nogal eenseen woordje
mee.
Vanmeerprincipieelbelanglijkt onshetfeit, datdemeestekwekers-handelaren bij
dezenazomer-inzaaizaadgebruiktwillenzien,datindezelfdezomerisgeoogst.Voor
dat dit zaad gedorst, geschoond enverzondenisaandeteler,isechter dikwijls zoveel
tijd verlopen,datdegunstigstetijdvoorhetzaaienvoorbij is.Dekwekers-handelaren
zullenerdaaromtoeoverdienentegaan,omookvoordeinzaaiindenazomernaeen
voorvrucht zaad beschikbaar testellen,datinhetvoorgaande seizoenisgeoogst.Dit
zaadkanaltijd tijdigaandetelerbeschikbaarwordengesteld.Overwegendebezwaren
kanmentegendelaatstgenoemdemethodetochniethebben.
__
Wordtinhetvoorjaar ondereendekvruchtuitgezaaid,danismenwelverplichtom
zaad,geoogstin hetvorigeseizoen,tenemen.Waarofn zoumenditooknietdoen bij
inzaaiin denàzomer?De eerste zaadoogst wordt in beidegevallen toch in hetzelfde
jaar.gewonnen.Bij goedebewaring van het zaad zal dekiemkracht in de tijd tussen
voorjaar ennazomer,indienal,dantochgeenachteruitgangvanbetekenisvertonen.
Menkanzichnogafvragen, ofinzaaiondereendekvruchtnietteprefererenisboven
het zaaien na devoorvrucht. Bij het weidetypevan Engelsraaigras kaninzaaionder
eendekvrucht blijkbaar welenigvoordeelopleveren.Daar staatechter hetrisicovan
legerenvan dedekvruchtenhetoptreden vanmoeilijk zonder grondbewerking tebestrijdenonkruidenindedekvruchttegenover.BijdeoverigetypenvanEngelsraaigras
heeft althansbijdezeproeveninzaainadevoorvrucht geennadeelopgeleverdtenopzichtevan inzaaien onder eendekvrucht. Evenalstimotheekunnen dezetypen blijkbaarzondernadeligeinvloedopdezaadopbrengstindenazomergezaaidworden,mits
ditzosnelmogehjk nahetvrijkomenvandegrondgeschiedt.
Bij kropaar kan dit zeer zeker niepzonder dezaadopbrengst sterk te schaden.Inzaaienonder eendekvruchtiswelhet uiterstewaartoemenkan gaan. Eventueel kan
kropaar alsnoodgewas worden gezaaid. Begin Juli is dan waarschijnlijk de uiterste
datum. Er dientdanechterrekeningmeetewordengehouden, datinhetjaar vaninzaaienslechtseenkleinehooi-opbrengstkanwordengewonnen.
Deproever^hebbenVerdergeleerd,dathetgevenvanstikstofindeherfst aantelaat
gezaaide percelen Engelsraaigrasentimothee weinigbijdraagt om de schade teverminderen.
Bijkropaardaarentegen ishiermedewaarschijnlijk welietstebereiken.
Uitdebeschrevenproevenkomtookduidelijknaarvoren,datdestanddichtheidvan
grassen voor zaadwinning spoedig te groot is. Grote rijenafstanden en geringehoeveelheden zaaizaad geven over het algemeen de beste resultaten. Dit is niet zo heel
verwonderlijk,alsbedachtwordt,hoeveelgroterdeuitstoelingscapaciteitvandeweidegrassenisdandievandebijonsverbouwdegranen.
Erdientdenadruk optewordengelegd,dat debeschrevenresultaten slechtsinéén
jaar en op éénbepaalde plaats verkregen zijn. Proeven op andereplaatsen zullen ter
bevestiging nodig zijn. Dat echter waarnemingen in depractijk de beschreven resultateninveleopzichtenondersteunen,verhoogt hunwaardereeds aanzienlijk.
Reviewofthemostimportantresultsoftheexperimentson theseedproductionofgrasses
The results of three experiments on the seed production of perennial ryegrass, timothy andcocksfoot arereviewed.Theexperiments started in 1950,in 1951theseed
washarvestedfor thefirsttime.
Boththecommercialseedofperennialryegrass andthebredhay-typeandpasture51

* \ "

'

V
'7; i

.'

f;
;'
'•'

\

'
!;,
:• •\
' /
V

'.. • •

,

Ç

\

1

s

;.;••
^
/

<
'

< ' ','•

•

,-

'

<' ' / '

«I "

>•,

• / '

r

-ƒ

-; • / . '

*]

type of this species gave much lower seed yields when sown/onSeptember 14 than
when sownonAugust 21(table 2).
Sowing dates later intheseason gave still lower seed yields. Nitrogen gifts atthe
momentofsowingwerenotabletocompensatethedetrimentalinfluencéofsowjng too
late(table 1).
,
'
^
Thesame experience wasgained with thepasture type oftimothy (table 3and 4),
Withthiscropsowingon September 2gavenearlyafullyield.When sowingtook place
on September 14,however,the seedyieldalreadydecreasedwith 30%.-'Thesowing of
3kgseed perha gave better results than 7f and20 kg, |60;cm distance between the
rowsyieldedmuch more than 25cm(table 5).Ontheother hand itwayfound thatthe
height of the N-gifts inthespring of the first harvest year hadonly a comparatively
smallinfluence on theseedyield(table6).
' It wasfotmd that cocksfoot gavesomewhathigher seedyieldswhen small amounts
of seed were used andthedistance between therows,wasgreat (table 1).With this
, speciesN-gifts intheautumn of thesowingyearand veryhighN-giftsin the springof
thefirstharvestyeargaveconsiderable higher yieldsofseed(table8).When cocksfoot
issowninthe latter half Ofthe summer theseed yield inthe following year is hardly
half ofnormal (table 9).This species must besown inspring under a cover crop that
leavestheland asearly aspossible.
' ' . ' • ' ' •
In generalitcanbesaidthattheDutchfarmers sowtheirgrassesfor seedproduction
too latein theseason.Theamounts ofseedtheyusearealsotoohighand thedistances
between therowstoo small.
'

i
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VERGELIJKING VANVERSCHILLENDE TYPEN KROPAAR INÉENKUNSTWEIDE
ONDER BEWEIDINGSOMSTANDÏGHEriENJ) (PROJECT 245)
••'
'
with summary .
.
W. SCHEYGROND (I.V.R.O.) enA. SONNEVELD (C.I.L.O.)

/
:,
f\k
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INLBIDING
' , . ' " ' ,
In kunstweiden omtemaaien wordt kropaar reeds lang gebruikt. In tijdelijk graslatid, datzalworden geweid, werd deze soort echter weinig gewaardeerd, daar debeweidingervan talloze moeilijkheden opleverde. Dit gras kan spoedig hard en scherp
worden door het optreden van kiezelzuurtandjes aan de bladranden, waardoor hét
door het veeniet graagwordt opgenomen. Dit geeft snelaanleiding tot omvangrijke
bossenrond deplaatsen,waarmestenurinegedeponeerdzijn, terwijl tegeringeveebezetting gemakkelijk aanleidingkan geven tot ruig worden van het gehele perceel.
.. Ervaringen in hetbuitenland hebben echterwelduidehjk gemaakt, dat kropaar toch
;alseenwaardevol grasvoorbeweidingmoetwordenbeschouwd,vooralopgrondenen
in streken,waarmenspoediglastJheeftvandroogteinde zomermaanden.
Op verschillende manieren kan aan de moeilijkheden bij de beweiding tegemoet
-worden gekomen. Aandebeweiding enbehandeling vanhetgrasland kanmeer aandacht worden besteed. Bovendien zijn door selectie kropaarrassen te verkrijgen, die
bladrijker zijn enminder neiging vertonen ombloeistengels tevormen. Ookkan ge^
selecteerd worden opeen geringere neiging toj>vorming van kiezelzuurtandjes aande
*) Hetinhetvolgende beschrevenproefveld behoort toteenreeksproeven ophet desbetreffende
gebied,diedoor hetI.V.R.O., C.I.L.O. endeG.R.O. gezamenlijk worden genomen. De proefveldhouder isdeheer C. DAAMEN te Roosendaal, diewij zeer erkentelijk zijn voor alle ondervonden
medewerking.
Publicatievanderesultaten geschiedt zowelinhet VerslagvanhetC.I.L.O.alsindeMededelingen
vanhetI.V.R.O.
•
'
/
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bladranden. In de laatstejarenzijn door het werk van Nederlandse kwekers enkele
,selectiesvankropaarbeschikbaargekomen,dieindegenoemdeopzichtengunstig afwijkenvanhetalgemeengebruiktehandelszaadvanDeenseherkomstVantweeselectieswaszaad beschikbaar endezezijnonderzochtineeneenvoudigkunstweidememgselopeenproefveld, waardeveldjeszogrootkondenwordengenomen,datafzonder^
lijkebeweidingmetmelkveemogéhjkwas.
' ,.•' .
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•,- OPZET EN INZAAI VANHET PROEFVELD
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Voor het aanleggen van het proefveld kon debeschikking worden verkregen'óver
eenperceelzandgrondendeomgevingvanRoosendaal,datruim2hagrootis.Ophet
desbetreffende bedrijfwerdindezomermaandenherhaaldelijk lastvandroogteondervonden, pet beschikbareperceelwasenkelejaren voordien ontgonnen uit heidemet
vliegdennen, daarna was er gelelupine, gevolgd door eet gewaswinterrogge op geteeld.Deafmetingen vanhetnetto iegebruiken perceelwaren 152^C 137,3m,zodat
hetingedeeldkonwordenineenachttalveldente*groottevan34,33 x 76m=2609m2.
'In'deproefwerdendevolgendevier©bjectenintweevoudopgenomen;
a. Éeamengselvooreentwee-totdriejarigekunstweidevoorgemengdgebruikvande
, volgendesamenstelling:
'
2 kgItaliaans raaigras
' ;
12kgEngelsraaigróshooitype
^
5kgBeemdlangbloem hooitype
5kgTimothee hooitype
,
<>
3kgLaterode kjaver
•'> )/
2kgInlandserodeklaver
f
3kgWitte cultuurklaver
'

•

•

'

,

-

.

-

-

.

•

•

'

'

•

•

l
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32kgper ha
Kortheidshalve zal dit mengsel verder worden aangeduid als"gangbaar mengsel.
Naastdhrobject werdeendrietalkropaarobjecten opgenomennl.
b. Kropaar Deenshandelszaad -•
~
,c. Kropaar, selectieM.S.G.
d. Kropaar, selectieC.B.
ElkVandezekropaarobjectenwerdingezaaidineenmengselvandevolgendesamenstelling:.' ,-.•^ .
•'• , ,
""'•/.•'
' 1 5 kg Kropaar
3kgLaterode klaver v
2 kgInlandse rode klaver . ' ' ' ' • ' - '
.
3kg|Wittecultuurklaver
23kgper ha

;, .

Opieder object werdendezelfde klaverrassengebruikt. Daar oqk de hoeveelheden
hiervan bij deverschillendeobjecten gelijkwaren,kondeklaverenéén keeroverhet
geheleproefveld gezaaidworden.
,
Hetzaaienvandegrassengeschieddeop 16Maart 1950enwelbreedwerpigmetde
••' zaaiviool.'Aansluitendwerdop 17 Maartdeklavermeteenspecialezaaimachinevoor
gras-enklaverzaad*).-overhetgeheleproefveld gezaaid.,Bijdezebewerkingwerdtevens graszaad onder gebracht. Medeten gevolgevan het koude ennatte weerna de
l

/

) Een beschrijving van deze machine en de werking ervan is te vinden in het Verslag vanhet

C.I.L.Q. bferMO p.39-43.
53
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inzaaiverliepdeopkomst aanvankelijk"traag,vooralbij dekropaar. Laterin hetseizoen trad een krachtig herstelia.Er werd niet gemaaid en op 15Juni werd voor de
eerste keer het veeingeschaard. Nadien werd eveneens uitsluitend geweid. Hiervoor
werd bijna steeds melkvee-gebruikt; slechts tijdens de tweede beweidingsperiode in
1950werden na het melkveedrachtige vaarzen ingeschaard. In 1950,dusin hetjaar
van inzaai, werd gedurende 4 perioden geweid, in 1951 geschiedde dit gedurende
7perioden.
Opelkveldwerden4kooien^geplaatst,dieiedereennettooppervlaktevan 3,65m2
tegen afgrazen beschermden. Het gewas onder deze kooien Werdom de 5wekengemaaidenbemonsterdvooronderzoekopgehalteaandrogestofenruweiwit.In 1951
stonden dezekooien opeenandereplaatsdanin 1950.Deplaatsvandekooienwerd
vrij willekeurig gekozen, waarbij er echter wel op werd toegezien, dat het gewas ter
plaatsenietteveelafweek vanhetalgemenebeeldvanhetdesbetreffende veld.
VOORLOPIGERESULTATEN

InhetvolgendezuËendekropaarselectiesnietmetnamewordengenoemdmaaraangeduidwordenmetdelettersAenB,daardeproefnognietafgesloten isénhetvoorbarigmoetwordengeachtbijdevoorlopigeconclusiesreedsrasnamen tenoemen.
In tabel 10zijn deopbrengsten aan droge stof sainengevat, die verkregen werden
doorhetperiodiekmaaienvanhetgewasonderdekooien.Degemiddeldeopbrengsten
vandeobjectenzijnvoorelkderbeidejarenop100gesteldeüdeindetabelgenoemde
opbrengsten zijn daarop omgerekend. Dit maaktvergelijkingvan deobjecten binnen
elkesnede,zowelalsvergelijkingvandesnedenonderling,zeer gemakkelijk.
Dégemiddeldejaaropbrengst vandeobjecten bedroegin 1950:8140kgdrogestof
met 1460kgruweiwitof 57800kgversemassaperhaenin 1951: 11320kgdrogestof
met 1930kgruweiwitof67300kgversemassaperha.
Tabel 10. Verhoudingsdj'fers van de droge-<stofopbrengst, verkregen door periodiekmaaien
Jaar

Jaaropbrengst

Object

le »nede

2e snede

1950

Gangb.mengsel
Krop.handelsz.
Krop.sel.A
Krop.sel.B
Maaidatum

12,8
11,8
10,2
7,0
13/6

34,7
31,2
35,5
38,3
18/7

31,3
32,9
32,4
32,9
22/8

23,0
22,6
21,8
21,4
26/9

^
•-

101,8
98,5
99,9
99,6

27,4
34,9
24,4
26,6
17/5

34,7
24,7
31,7
28,1
21/6

20,5
20,8
19,3
18,7
25/7

14,4
43,9
11,9
13,4
29/8

9,5
10,5
\ 7,1
7,4
3/10

106,5
104,8

195L

Gangb.mengsel
Krop. handelsz.
Krop.sel.B
Krop.sel.A
Maaidatum

3e snede

4e snede

5e snede

MA

94,2

Inbéidejaren kwamhetgangbaremengselbovenaanindroge-stofopbrengst, wanneerhetgehelejaar werdgemaaid.Inheteerstejaar bleefhethandelszaadwat achter
bijdeselecties,inhettweedejaarbrachthetechteraanzienlijkmeerop.Inbeidejaren
wasdeeerstesnedegroterdan bij,deselecties,de1tweedesnedeechterkleiner.Laterin
hetseizoendeedhethandelszaadzekerweernietondervoordeselecties.
Het isinteressant en pok vanmeer hetangtte^etaeelwaarde-opbrengst, berekend
viahetweidendeveemetbehulpvandenorrnenvolgensGEITHC.S.,tevergelijken met
deverkregenopbrengsten,doorornxievijfwekeB>ffipmaaieri. Ditis^gedaanîintabel 11,
waarindeopbrengstvanhetgangbarenüengselsteeds:op lOftisgesteld,terwijldeop54
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brengstenvandeoverigeobjecten hieropzijn omgerekend. Omeenindruk te krijgen
vande^verdelingvandeopbrengstoverhetseizoenzijnnaastdejaaropbrengstdéop• • 'N
brengstenai 1950 iütweeenin1951 indriegedeeltenvanhetseizoenafzonderlijk ber
rekend. De scheidingis gelegd op het tijdstip, waarop in 19,50de tweede enfn 1951.
de tweede en vierde snéden werden gemaaid. Dezetmeèlwaarde-opbrèngstenvan de
ronddiedatavallendebew^idingsperiodenwerdeninverhoudingtothetaantalgroëidagenverdeeldover^edesbetreffende seizoensgedeelten.
-/
Deaangegeven absoluteopbrengsten zijhuitgedrukt in kgper ha.In beidejarenis
de zetmeelwaardé-opbrengst van hét object met het handelszaad van kropaarhoger
geweest dan van het-gangbaremengsel. In het eerstejaar bleef die van de kropaarselectiesnogaj.wat achter,vooralvandeselectieÂ.ïh hettweedejaar wasditminder
',: " 'het geval.Vooralindezomermaanden maaktendekropaarobjeeten, watdezetmeel-1
\
waardeTOpbrengst betreft, een gunstige indruk. Dit ondanks liet feit; dat de zomer
van 1951 regenrijkwas.
In hét eerstejaar warendeopbrengsten aanruweiwit,verkregen door maaien, bij
dekropaarselectie«4nverhoudinghoog.Ditmoetenerzijdswordentoegeschrevenaan
hungroterebladrijkheid, anderzijds echterzekerook aandeaanzienlijkehoeveelheid
klaver,dieophetproefveldtôtontwikkelingkwam.Dehoogsteklavergehaltenwerden
'
daarbij aangetroffen indeveldjes metdezich!aanvaakeüjk hettraagstontwikkelende
• kropaarselecties.Inhettweedejäarverdweendeklaveronderdekooienreedsspoedig
enbijde lateresnedenwerdpractischuitsluitendgrasgeoogst.
Van bijzondere betekenis wordt het geacht, dat de situatie op de Steeds beweide
perceeltjesgeheelanderslag.Daarhandhaafdedeklaverendanvooraldewïtteklaver
^ •'_-. àch niet alleen, doch toonde in deloop van het seizoenzelfs de neiging zich uit te
breiden.Ditverschijnsel waspp dekropaarobjeetenveersterkerwaar te nemendan
opdeveldjesmethëtgangbaremengsel.Ditis naaronzemeningeendervoornaamste
redenenwaaromdekropaarobjeeten, watzetmeelwaardé-opbrengstbetreft, eengunstigerindrukmakentegenover hetgangbaremengsel,danwanheergeletwordtopde
droge-stofopbrengst, verkregendoor maaien. De sterkeontwikkeling, vooralvan de,
,i
,witteklaverjwerdverkregenondankshetfeit,dateén.vrijhoge stikstofbemestinj|werd
•gegeven.Inhetvoorjaar van 1950wàsdit 50 kgNperha, in 1951 40 kg,terwijlnaelke
beweiding,behalvenadelaâtsteinhetseizoen,telkensnogmaals20kgH perhawerd
gegeven.DétotaleN-gift in,hèt eerstejaar bedroegdus 110kgeninhettweedejaar
1
160kgNperha.OnderdekooienwerdinheteerstejaareenemgszinsafwykeJlde totalehoeveelheidstikstofperjaar gegeven.In het eerstejàar bedroegditnl. 180kgeh
inhettweedejaar160kgNperha. OndanksvrijhogeN-bemestingenkunnenkropaarenwitteklaverdusbüjkbaaruhV
1
stekend samen groeien. Dit komt overeen met de resultaten in de U.S.A. met de
Ladino-klaver,diedaarjuistzoveelsuccesheeft,wanneerzetezamenwordtuitgezaaid
met bossenvormendegrassen, waaronder daaj?de.kropaar eenzeer voornameplaats
inneemt. ' ' • • , . •
.^
^
•
Zoalsuitdézeftneelwaarde-opbrengsten bujkt,zijn dekropaarobjeeten ooksteeds
zeergoedafgeweid.Hiertoezalzeterookhebbenbijgedragen;datkleineveldjessteeds
meteenvrijzware'veebezettingwerdenbeweidendatdemestflattenen bossensteeds
zorgvuldigwerdengespreid,resp.gemaaid.Daarnaastvielhetonsechterherhaaldelijk
pp, dat dékropaarobjeeten door het vee*beter en scherper weidenafgeweid dan het
gangbaremengsel,mitsin dezodeeenflinke hoeveelheid \yitteklaver voorkwam en
dezeklaverregelmatigdaarinwasverspreid. Opkleineplekkenwa,arminderof geen
klaveraanwezig-was,werdduidelijk mindergoedafgegraasd. '*
~."
Hoewelgemiddeldhetobject methethandelszaadvan kropaarin dezeeerstetwee
beweidingsjaren dehoogsteopbrengstenaanzetmeelwaardeheeft gegeven,achtenwij
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hetvanvéélbelanghierbijtevermelden,datdepröefvéldhoüdértocheenuitgesproken
voorkeur heeft voorde selecties,omdat dezeveelminder bezwaren bij de exploitatie
opleveren.Vooralhetfeit, dat het tijdstip van'inscharén bij de selecties meer speling toelaat, speelt hierbij een rol 1 ). Tussen beide selecties zijn de verschillen,
betrekkelijk gering.
/.
Wijmenenuitditproefveld nualreedsdeconclusietemogentrekken,datmetkropaar ookonderbeweidingsomstandigheden zekergoederesultatenkunnenwordenbereikt,mitsdebehandelingvanhetgrasland endebeweidingzorgvuldiggeschiedenen
mitsindézodeeenflinkegelijkmatig verdeeldehoeveelheidwitteklavervoorkomt.
Omdeyérkrege^nresultatenvoordepracticusmeertedoenspreken,zijn ten'slottein
tabel 12noghet aantal koeweidedagen, vaarsweidedagen en kgmelk,die dediverse
objecten hebben opgeleverd, opgenomen; alles omgerekend opeen oppervlakte van
lha.
•

,

'

•

'

•

•

•

Tabel 12. Aantal koeweidçdagen, vaarsweidedagen en kg melk, verkregen op de diverse objecten,
omgerekend opeenoppervlaktevan 1 ha ~
<

, •

'

. ' •

.

1950 .

-

1

Aantal koe- '
:Weidedagen'

1

Aantal vaarsweidedagen

367 '
416
356
342

Gangbaarmengsel . . .
Kropaarhandelszaad . .
KropaarselectieA . . .
Kropaar selectieB . . .

; 77
77 '
38
96

i
'

•

f

, kgmejk

Aantal koe- ,
weidedagen

•, kgmelk

5942
6585
5299
5346

633
671 ,,.
629
644 ,

9916
105J8
#50
9764

Dezecijfersillustrerennogmaalsduidelijk, welkehogeopbrengstenopdit proefveld
zijnverkregen.Erkannietgesprokenwordenvanduidelijkhogereopbrengstenvande
kropaarobjecten bovenhet gangbaremengsel,hetgeen welwerdverwacht op dedesbetreffende grond.Nu zijn in beideproefjaren deweersomstandigheden indezomermaanden uitzonderlijk gunstig geweest voor de grasgroei, vooral ook op de voor
droogtegevoeligegronden.Déresultatenineendrogerezomerkunnendaardmwelgeheelandersxntvjtllen.Hetproefveld wordtnogminstens 1jaar voortgezet,zodat'mogelijk ook in dit opzicht alsnogbelangrijke resultatenuit dezeproef kunnen worden
verkregen. Gebleken,is al wel, dat ook in vochtigejaren mengselsmet kropaar volwaardigeresultatenkunnengevenendanzélfsnog eenbetere zomerproductie tonen.
'

. ' • - > • • '

•

i '

SAMENVATTING

Beschreven is een proefveld op vrij schrale zandgrond, waarop'enkele kropaarselecties enhet handelszaad van kropaar in eenvoudigemengselsvergelekenworden
meteenmengselzonder kropaar (blz.53).Deresultatenvandeeerstetweejaren1950
en 1951zijnvermeld.Intabel 10zijn opbrengstengegeven,verkregendoorperiodiek
maaienonderkooien.Dezeopbrengstenzijnintabelllvergelekenmetdeopbrengsten
aan zetmeelwaarde,berekenduitkoeweidedagen enmeïkopbrengst.Naar verhouding
kwam dekropaar bij delaatsteberekening gunstiger,voor dedag,wat voornamelijk
toegeschreven wordt aan het feit, dat de klaver zichin het beweide gedeeltevan de
kropaar beter ontwikkelt dan onder dedooien. Bij het periodiek maaien onder de
kooienverdweendeklavertenslottepractischgeheel.Peverkregenopbrengstenwaren
vooralinhettweedejaar hoog ftabeltLen 12).
,
*) Bij het ^erperse gaan van dit verslag bleek ons, dat het handelszaad na de winter 1951-1952
nogal enigeachteruitgang in stand vertoonde,waarvan degevolgennogmoeilijk teoverzien zijn.
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Gebleken is, dat piet kropaarmengsels onder beweidingsomstan<üghëdenNuitstekende resultaten kunnen worden verkregen, mits de behandeling zorgvuldig geschiedtenindezodeeenflinkehoeveelheid witteklaver voorkomt.
Weliswaar komen de opbrengsten van dekropaarobjecten gemiddeld in dezetwee
vochtigejaren nietbovendievanhetgangbaremengseluit,dochverwachtwordt,dat
ditinmindervochtigejarenanderszalzijn.Dezomérproductievandekropaarobjecten was bovendien reedsin dezevochtigejaren aanmerkelijk gunstiger (4^16%) dan
bij hetmengsel,bestaandeuitmeergangbare grassoorten.
Vandeverschillendekropaarobjectengafhethandelszaadindeeerstetwéégebruiksjareneenwathogereopbrengstaanzetmeélwaardedandeselecties.Deexploitatievan
deze selecties is evenwelveelminder moeilijk dan vanhet handelszaad.1) Tussen de
onderzochte selectieszijn deverschillen slechtsgering.
Dezeproefwordtnogvoortgezet.
Comparison ofdifferent types of cocksfoot inaleyundergrazing conditions
Adescription isgivenof anexperiment on arather poor sandy soilwheresomebred
strainsofcocksfootandthecommercialDanishseedofthisspeciesinsimplemixtures
arecomparedwithamixturewithoutcocksfoot(seepage53).Theresultsofthefirsttwo
^years(1950and 1951)aregiven.
' '. •
v
Intable 10theyieldsobtained bymowingundercages,arementioned.
In table 11theseyieldsare compared with the starch-equivalentyields, calculated
from grazingdaysandmilkyield.
Using the latter method of calculation the cocksfoot made a relatively better impression.Thismaybetheresult ofthefact that thestandof thecloveron thegrazed
parts of the cocksfoot plots was much better than under the cages. When mowing
everyfiveweeksthecloverunderthecagesdisappearedcompletelyatlast.
Especiallyinthesecondyeartheyieldswereveryhigh(seetable 11 and 12).
Apparentlyexcellentresultscanbeobtainedwith-cocksfoot mixturesundergrazing
conditions if the grazing is done carefully and the sward contains a considerable
amount ofwhite clover.
Theyieldsoftheplotswithcocksfootwerenotsignificantly higherthantheyieldsof
the more normal mixture butit is expected that there will be à difference in drier
seasons. In the wet years 1950 and 1951the production in the summermonths was
already better on the plots with cocksfoot than on the plots with the more usual
mixture.Ofthedifferent objects withcocksfoot thecommercial seedgavein the first
twoyearsa somewhat higher starch-equivalent yieldthan did thebred strains.Howeverfor thefarmer'theuseofthebredstrainsismucheasierthanUhatofthecommercialseed.Therew^sonlya slightdifference between thetwobred strains.Thetrialis
continued.
GRASOPBRENGST EN VOCHTSPANNING (PROJECT 4£)
withsummary
.G. F.-MÀKKINK

Devraag,welkedesamenhangistussendeopbrengstvaneengraslandendevochtspanning in dezodelaag,isniet alleen van practisch belang. Theoretisch is het van
gewichttewetenofeengewaszijn productie kan handhayen tot het verwelkingspunt,
zoals VEIHMEYERen HENDRIKSON(Rep.Ani. SoilSurvey Assoc, 15:76-80, 1934)bij
*) Zievoetnoot p. 57
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vruchtbomen menen te hebben aangetoond, of dat het geleidelijk zijn groei vermindert methet dalen van devochtspanning van de grond, zoals WADLEIGHen GAUGH
(Plantphysiolögy 23:485^*95, 1948) vonden.
Deze vraagstelling was mede hetiuitgangspunt voor een 3-jarige sproeiproef op
zwarerivierklei, diedoor het C.I.L.O.in dejaren 1947tot en met 1949isgenomen, ,
Hierbij werdenverschillendevariantenvanvochtspamiinggerealiseerd, door hetgras
tebesproeien,wanneereentensiemeterophètbetreffende veldjedevereisteaanwijzing
hadbereikt.Dezetensiemeter-indicaties wareninopklimmendereeksgekozen.
Uitderesultatenvandeeerstetweeproefjaren bleekalovertuigend,datdeopbrengst
geleidelijk vermindertmethetafnemenvandegemiddeldevochtspanning(ziehetVerslagvànhetC.I.L.Ö. over1947, p.22,enover 1948, p.27).Uit deproefinhettweede
jaar bleekbovendien,datdesamenhangtussenopbrengst envochtspanning dooreen
optimumkromme wordt weergegeven met het optimum in het natte deel van het
spanningstraject.
Wanneer deproductie alleenbepaaldwordt door devochtspanning, magverwacht
worden, dat men elkjaar, ongeacht de regenval en de verdamping, onder overeenkomstige proefomstandigheden dezelfde kromme verkrijgen zal. Dit zal niet alleen
voordejaaropbrengstgelden,maarookvoordeopbrengstenderafzonderlijke sneden.
De proef toonde echter aan, dat dit niet het gevalwas.In fig. 10zijn de.opbrengstvochtspanningskrommenvoor3jarengetekend.Fig.10aheeft betrekkingopdetotale
droge-stofopbrengst der2etotenmetde6esnedebijhet4-weeksemaai-intervaleneen
bemestingnaar 10kgzuivereN perha perweek.Infig.10bzijn deovereenkomstige
krommen voor de 2e tot en met de 4e snede bij het 6-weekse maai-interval weergegeven.
.
Indeeersteplaatsbhjkthetoptimumnietbijdezelfdespanningteliggen:in 1949bij
lagere spanning dan in 1948.In de tweedeplaats vallen ook de krommen voor'hun
overigedeelnietsamen.Omdatindezekrommeneenaantalsnedenissamengevoegd*
willenwijeerstdiederafzonderlijke snedenbekijken, bv.van de4-weeksebij 10kgN
perhaperweek(ziefig.11).
Nublijktindeeersteplaatsdatvoorde2een6esnedevandedriejarendekrommen
de zwakste helling vertonen, d.w.z. dât de opbrengst weinig afhankelijk is van de
vochtspanning,terwijluitdegroterehellingbijde3e,4een5esnedeeenduidelijker afhankelijkheid van devochtspanning aan dedagtreedt. Dit geldt ter weerszijden van
hetoptimum,meteenenkele,uitzondering. "*
Deinvloed van de vochtspanning schijnt ausbij de uiterste sneden op de achtergrondteraken,resp.wegtevallen.Ditwijsterop,datvoordiesnedennochdevochtspanning noch de aeratievan de grond eenrol speelt bij deopbrengstyorming.Men
kan zich de uitschakeling van beide zóessentiële factoren lucht enwater alleen verklaren, door aan tenemen, dat deplaritenwortelszo snelgroeien, dat zij zelfsin vrij
drogegrond overalophunwegvoldoendehoeveelhedenwaterontmoeten (althansin ,
dezekleigrond)endat zijzelfsinzeernattegrond overalvoldoendelucht aantreffen,
hetzijalsgas,hetzijopgelost(zelfsinaézekleigrond).
De krommen brengen ons er toe aan te nemen, dat in de perioden vóór ongeveer
half Juni enna ongeveer half September dewortelgroei van overheersendebetekenis
Voordewatervoorziening is,terwijl tusäenhalf Junienhalf September devochtspanningditis.HiermeeinovereenstemmingzijndeopgavenvanSTUCKY(Amer.J, ofBot,
28:486,1941)overdegroeivanwortelsvanverschillendegrassoorten,waaruit büjkt,
datin dezomermaanden geen'nieuwewortelsworden aangelegd engeen wortelgroei
plaats heeft. Alleen in voor- en najaar groeien dewortels, terwijl zelfs in dewintermaanden bij temperaturen van0°C.celdelingplaats heeft. Hoeweldezegegevensbetrekking hebben óp nietafgeknipt gras,ishiermeein beginsel voor onze uitkomsten
•'
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een verklaringsmogelijkheid gegeven. De wortelgroei kan ook dé in het begin genoemde controverse tussen de opvattingen over het verband tussen opbrengst en
vochtspanningopheffen.
•
Alstweedebijzonderheid valtinfig.11 op,dathetoptimumnietbijdezelfdevochtspanningligt van snede tot snede,en evenmin vanjaar totjaar. Yoöral bestaat een
groot verschiltussen 1948en 1949»speciaalbij dé4een5esnede.Dit nu hóeft geen
Verwondering te wekken, omdat raet'afleerj de temperatuur verschillend was en de
raaaidata uiteenliepen, maar' ook omdat de proef in deze beide jaren op een verschillend perceellag;inbéideeerirtejarealagdeproefop dezelfde plaats.Beidepercelen Verschilden voornamelijk in de fosfoftoestand en de botanische samenstelling
vandezode,zoalsuittabel13blijkt.
Tabel 13. Verschillen in P-citr. en botanischesamenstelling der beide percelen. Voor de planten
" "ïtspi
soorten zyn gewichtspercenten
opgegeven volgens opnamen in de eerste helft van Mei,
94$.
resp. in 1947 en 1949.
Planten en bodemgrootheden, waarvan de.opgaven weinig verschilden,zijn weggelaten

'

'

"

Perceel 1947en 1948

,P-citr.

Perceel 1949
20-49

93-140

12'
2
Poapratense . . . '. . . .

..

•' 2

•' -

0,4
' • •,'- 1 5 • • > •

Hordeumnodosum . , . . . . . . .
Cynosuruscristatus . . . . . . . .
Bromusmollis.
Taraxacumofficinale . . . . . : . . .
Ranunculusrepens. , '. . . . . . . - . . . '

/

,

'••.... 5

"••.-•.'

0
1
3,6

'

33 "
12
7
6
;
0,5
0,5

T

17
0
0,7
0,3

.:• ir '•"-

Hetfeit,datélkegrassoortzijneigenperiodevanmaximalegroeiheeft èndeonderstelling,datelkesoortookwelzijn,èigen optimalevoehtspanning'zalhebbèp,ontslaan
onsvoorlopigvanhetgevenvaneennadereverklaringderverschillentussende,krommenvan1948en1949»
.;
'.,'
Er bestaan echter ook nog duidelijke.'verschillen tussen de krommen van 1947en
1948, zowel wat betreft hun niveau alswat betreft de liggingvan het optimum. De,
proef lagweliswaar öp dezelfde plaats, maar.demaartijden vielenin 1948ruim twee
"wekenvroegerdanin 1947,nietalleen,alsgevolgvandehogereVrorjaarstemperatuur,
maarwellicht,ookalsgevolgvandezachterewinter(zietabel 14),Degevolgenhiervan
voorhetprodùctierhythmegedurendehétseizoenhijmaaienomde4weken,zijnvoor
deafzönderhjke_sóorten nietteoverzien,laatstaanvooreengrasbestand alsgeheel.
V'»-:/
Jan. ,

Febr.

Mrt

April

;

I ' f'

1947 . . . .
1948 . . . . . .

-4,3

-1,0
5,4

• H-

3,8
.7,7

7,0
8,0

Mei

II

Ui

i

12,3
13;2

11,5
12,8

13,8
14,0

ir;
16,2
17,8

Kerenwijnuterugtotdegezamenhjkeopbrengstdersneden(fig.'10)/danzienwij,
datdeepbrengstkrommevan1948vandievanbeideanderejarensterkafwijkt.Ditgeldt
ookvoordenietafgebeelde krommenderveldjeszonderstikstof.Dathetoptimumin
datjaarbij„drogere*spanningswaardenligtdanindéanderejarenendaarmeetevens
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-de productie op nog drogere grond
hoger is danindeanderejaren,istoe
80(r- »
teschrijven aanhetfeit,,daterin1^48
/
meer sneden waren waar de hogere
vochtspanningeade opbrengstweinig
óf niet verlaagden (2e, 3e, 5e en"6p
snedebij4-weeksmaaien,2e,3een'4é
snedebij6-weeks).(Hieraanverandert
40
in.wezenniets,wanneermendekrommendergezamenlijkeopbrerigsttekent
7
20~ . 4'48
aandehandvandesommenvansnedeopbrengsten, die men voor eeè,reeks
-w—,,-4»
vochtspanjoingen-door interpolatie uit
o>—
10
60
20
30
40
desnedejerommen afleest).
lOOi, Nu kenmerkte zienjuist 1948door
een koele zomer^(tabel 15,waarinde
temperaturen beneden 17 °C cursief
zijn aangegeven). Zou bij deze vaak ,
T- ,/
gekniptegrassenOokindezomerwor- \
telgroei,plaats vinden, mits/detemper '"•
60 - J . - ratuurvoldoendelaagis,danzoudaar- <
mee de geringere afhankelijkheid van,
40
de voohtspanning in 1948 verklaard '
,2 Vm 4 trtede 6 week*
zijn.
«ON
Intussen eist de^geringe productie
20in 1948voor het6-weeksemaai-interval ook een verklaring (voor veldjes
met
en zonder stikstof). Misschien is
"Sb"
3
0
5b
-*"SS"
de herhaling van deproefop dezelfde
dm Wk
plaats bij dit langere interval hiervan
Pig./10. Samenhang tussen droge-stofopbrengsten
deoorzaak. ,
endejgemiddeldeyochtspanningtijdensde
groeiperiodevoordeveldjesmetbemesting
Hoe staathetnu metdegroeiinde
naar M%.zuivere N per ha perweekfa
loop
van het seizoen inverband met
'1947, 194$en1949
de vochtspanning? Uit dé opbrengst'' a) Bij maaien om de4 weken: opbrengst
;• dfer2eioitenniétdeöefcnede.b)Bijmaaien
jvochtspanningskrömmen van ,elke
om dé 6 weken: opbrengst der 2e tot en
^nedeweiden voor/15drriwaterkoloni,
metde4»snede
(ongeyeeri ideaal vochtige grond) en
Relationbetweenyield,of dry matterand
average moisturetensionduringthegrowing voor 60dm wfc (vrijdroge grond)dfc
opbrengstendoorinterpolatieafgeleid.
perioden thephts with amanuringonbase
of 10 kg pure N per haper week in1947,
£)eze diendenvoor het Opstellen van
1
1948and1949
^egrafiekenvanfig.12.
, a):trithCutting,every4 weeks:yieldsofthe
I Bij vergelijking van de grafieken
'jfndróth cut inclu.b) Withcuttingevery6
vooreenbemestingmét 10kgzuivere
'weeks:yieldofthe2nd-4thcut'
Nperhaperweekbij4-weeksmaaien,
4 - week*
40 N

!>k^..

Tabel15. GemiddeldeTemperaturenteDeBiltto»C,
Ma'
iii
1947
1948
1949

19,6
12,6
14*

Juni

Juli
-Il

19,0 f 16,9 22,3 17,4 20,6
16,5 19,7 15,1 14,5 15,8
17,5 14,2 17,4 17,2^ 20,3

Aug.

33

in
'24;3
23,4
20,8

19,4
19,4
18,4

24,7
16,6
,17,0

Sep}.
Hl

21,6
17,7'
20,8

«

19,2
17,1
20,7

•

21,7
15,0
17,6
61

d» kg/a

4 weeks 4 0 N

blijkt dat bij een lagevochtspanning in 1947 de 3esnede,niettegenstaande de goede vochtvoorziening,sterkgedeprimeerdis.Bij
lO
eenhogevochtspanning isdehele
productie gedaald en heeft zich
na de3esnedezelfs niethersteld.
'49
-'47
'48
In 1948,toendeproefopdezelfde
plaats lag,was het productiever(47 8/7
?o
loop^bijgoedevochtspanning (15
3 sn 48 « A
dm wk) ongeveer als in het jaar
49 8 / 7
daarvoor. Ook het productieni10
\
^
veauis,opde6esnedena, vrijwel
gelijk. Bijeen slechte vochtspan1
1 1
1
r>
1
1 ning(60dmwk) treedt weliswaar
"l
eendepressieop,maardezeisvoor
de3ebelangrijk geringerdanhet
jaar tevoren,terwijldievoordele
afwezig is.Misschienhebben ook
de 4e en 5esnedemindervande
droogtegeleden,maardezewaardenzynwegensextrapolatieminder zeker(hetjaar 1948wastenat
omhogevochtspanningentekrijgen).Hetligtnuvoordehandom
het afwijkende droogte-effect toe
te schrijven aan deandereweersomstandighedenvan1948.Vooral
dekoelerezomerisindatjaaropvallend. Wanneer de,lagere tem10
peratuur dewortélgroeiheeft begunstigdovereenkomstigderesultaten van STUCKY,danishetniet
10
20
30
40
60
70
so
verwonderlijk,
dat hetwortelstelWk
dm
selin 1948voldoende waterinde
Fig. 11. Samenhang tussen droge-stofopbrengst en de
droge grond heeft kunnen begemiddelde vochtspanning voor elke 2e tot en
machtigen.Misschienisdaardoor
met 6e snede afzonderlijk bij 4-weeks maaien
en 40 kg N per ha per snede. De maaidata zijn
zelfs in de 2esnedehetdroogtevoor de 3jaren vermeld
effect geheel opgeheven. In de
Relation betweenthe yield of drymatterandthe
vochtige grond daarentegen,
average moisture tensionfor each of the cuts
waarin toch al voldoende water
(the 2nd till the 6th inclu.)withcuttingevery4
weeks and 40 kg N per'ha per cut.Thedataof
voorhandenis, heeft eensterjeere
cuttingfor thé three years are mentionedatthe
wortélgroei uiteraard niet veel
rightside
y
effect voordewinteropname.
In1949ishetverloopvandegroeibij 15dmwkandersdaninbeidevorigejaren.Nu"
isvooralde4esnedegedeprimeerd. Hierin komtzonder twijfel hetverschiltussende
beidepercelen totuitdrukking.Maar,ookhetdroogte-effecüs anders*Bijde2espede
ishetevengrootalsin1947,bijde3esnedeishetgroter,bijdevolgendesnedenkleiner.
Dezeverschillenliggenvermoedelijkaandeanderesamenstellingderzode,maar ook
deweersomstandigheden zijnniettegenstaandedegroteovereenkomstin temperatuur
20
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Fig. 12. Gemiddelde opbrengst aan droge stof pet dag in kgper
ha voor de opeenvolgende sneden van 4 weken(2etoten
met 6e snede) bij 15 en 60 dm waterkolom gemiddelde
vochtspanning. De waarden zijn door interpolatie uit de
krommenvanfig.11 verkregen;?= onzekerwegensextrapolatie
Averageyield of dry matterper day inkgper hafor the
successive cutsof 4 weeks{2ndtill6thinclu.)atanaverage
-moisture tensionof 15 and60 dm watércolumn. The data
' havebeen taken by interpolation inthecurves of fig. 11;
.'= notcertain owing to extrapolation

ds kg/ha
SO

r

I IO N/w
1947

*

SO

40
1
I
I

:r

20

•

tussen 1947en 1949, nogvan invloed;geweest.Zobv.was
er gedurende de groei van elke snede één decade, diein
. 19473,5-6°Cwarmer wasdanin 1949. Hierdoorzoqden,
opgrond vanhetvoorgaande,allesnedenin 1947eengroter droogte-effect vertoond moeten hebben. Voor de4e,
5e en 6e snede is ditinderdaad hetgeval,enkandetemperatuur dus een rol gespeeld hebben. Vergelijking van
grafieken voor de veldjes zonder stikstof geeftnagenoeg
hetzelfdetézien.Voorde6-weeksèsnedengeeft hetgroeiverloopwegens'delangereperiodenminderdetailstelden.
Hetblijkt echter,datpok hierbij het verloop in 1949van
dat in vorige jaren afweek, hetgeen aan de perceelsverschillen kan worden geweten. De zienswijze omtrent het
droogte-effect wordt door de6-weeksesnedenniettegengesproken.'
Indit onderzoekwerdgevonden,dathet droogte-effect
(resp. sproei-èffect) van het spanningsverschil tussen 15
en 60 dm wk inverschillendejaren ongelijk is. Sproeien
maakt hét realiseren van lagevochtspanningenin warme,
(droge)zomersmogelijk.Voortoetsingvànbovenstaande
beschouwingen is het gewenst hpge vochtspanningen te
verwerkelijkeniakoele(natte)zomers.Paartoeisafschermingtegenregennodig.
'
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The(relation between yield of grass and soil moisture
tension can berepresented-byanoptimumcurve,whichhasitsmaximuminthewet.
partofthe traject.
The curvesfor the years 1947, 1948and 1949differ from«ach other (fig. 10).The
curvesforeachcut(4-weeksinterval)aredifferent: thosefor the2ndand6thcutshow
littleornoinfluence ofthemoisturetensionontheyield(fig. 11).Thisisexplainedby
thehypothesisthatinthatperiod therootgrowthisfast enough to'find therequiredwatersinsummerthetemperatureofthesoillimitsrootgrowth.Thenthedependence
oftheyieldonthemoisturetensionisconsiderable.
Thedifferences betweentheyears 1947 and 1948canbeexplainedbydifferences in
temperature(tab. 14),thosebetween 1947and 1949.moreoverbydifférences jnexperimentalparcel(tab. 13).Thisisconfirmed bythesuccessionoftheyieldsthroughout
theyear, whosetype is very similar for the years 1947and 1948and is different for
:
1949(fig. 12).
s
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VERBETERING VAN INGEDROOGDE VEENGRONDEN (IV) (PROJECT 73)
with summary
D . VANDERWOERDT
•

/

• /

Behalveeenkorteperiodeindevoorzomer washetjaar 1951evenals 1950rijkaan
neerslag. Toch werden op verschillende proefvelden door infiltratie nog belangrijke
opbrengstvermeerderingen verkregen.Tabel 16geeft hierover enkelecijfers-.
Tabel 16. Opbrengsteninkgdrogestof/ha over 1951;tussen() deverhoudingsaijfers
NZH/389

Laag water .
Hoog water
Hoog water -+-buizeninf. op 55cm •.. . .*.
Hoog water + buizeninf. op 35cm . . . .

.

1/4-17/5

17/5-30/8

1550(100),
1450( 94)
1450( 94)
1030( 66)

6540(100)
7250(111)
7230(111)
6880(105)

Object

NZH398
47/5-29/8

1/4-17/5
Laag water
- nul
Laag water
- schuimaarde . .
Hoog water, geïnfiltreerd - nul
Hoog water, geïnfiltreerd - schuimaarde . .

3150(100)
3090( 98)
2800( 89)
2700( 86)

Object
Groeiperiode
Laag water
Hoog water, geïnfiltreerd of bevloeid . . . .

-.

-

•

3660(100)
4820(132)
6930(190)
7220(197)

NZH 598
"

6/6-2/8 .
2214(100)
3985(178)

\

De opbrengstverhoging bij NZH 389 was gering; dit perceel is slechts matig ingedroogdenheeft eenzachtprofiel.Debeideandereproevenliggenophetbodemtype
kleiveenopkattekleienzijnmatigtotsterkingedroogd.
Gedurendedeeerstesnede(1/4-17/5)van1951 werdnognietgeïnfiltreerd»Tochtrad
indezesnedeeengeringedepressieop;dezemoet alseennawerkingvande infiltratie
inhetvoorgaandejaarwordenbeschouwd.Doordeinfiltratie stijgtnl.hetvochtgehaltevandegrond.Bijeennatteherfsthoudtnuhetverschilinvochtgehaltetussendewel
ennietgeïnfiltreerde gedeeltenvanhetterreir>sta,ndtotinhetvolgendvoorjaar, waarvaneenopbrengstdepressie,waarschijnlijk alsgevolgvaneenlageretemperatuurinde
vochtiger grond,hetresultaat is.Een depressiekan ook optredennaeendrogeherfst,
alsdeinfiltratie telangwerdvoortgezet(zieVerslagÇ.I.L.O. over1950).
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Ondanks dat in 1950de infiltratie reeds vroeg werd beëindigd, zijn door de grote
regeüvälindatjaar deverschilleninvochtgehalteendaardoor deverschilleninvoorjaarsgroeiin 1951blijven bestaan.BijNZH 398 isdewaargenomendepressiewiskundig betrouwbaar, bij NZH 389is dit niet het geval. De opbrengstverhogingen in de
zomerzijn (ookbijNZH 389)wiskundig betrouwbaar.
In 1951 werdbegonnenmetdeVerbeteringoppractijkschaal ominzichttekrijgenin
de moeilijkheden die zich daarbij voordoen en in de kosten die aan de verbetering
verbondenzijn.,Degrootsteproblemenhierbijwordenveroorzaaktdoordeverschillen
inhoogteliggingendedaarmeegepaard gaandeverschilleninindrogingsgraad. Bijinfiltratiezonder meer worden de lagere niet ingedroogde gedeelten te nat, terwijl de
drogere gedeelten nietvoldoende vanwater voorzienworden. Hoogteverschillen van
30à40cmgevenhierbij alvrijwelonoverkomelijke bezwaren,daarvoordedrogegedeeltengrondwaterstanden van25-40cmondermaaiveldnodigzijn.
Dehoogteverschillenhangenvaakweersamenmetverschilleninbodemtype.Inhet
geïnfiltreerde complexin Zegveld bv.vindt méndeindroginginhoofdzaak indehumeuzekleiruggen,diegrilligdoor het terrein lopen, daarnaast in deslootranden, die
hogerliggendanderestvanhetperceel(holleligging).
IndepolderNoord-Linschotenwordtdehogereliggingveroorzaaktdoorhetvoorkomen van een kleipakket in de ondergrond. Defiguren13en 14gevenhét verband
tussen de hoogteligging en de reversibiliteitsgraad. Dit onderzoek werd verricht in
samenwerkingmetIrJ. BENNEMAvandeStichtingvoorBodemkartering.
R-graad
IOro87654-.
3-

^

2I —••

I . 6 0 . I.70
m- N.A.P.

8,90 ïpö~"

l,IO

-L

1,20

J_

I.30

Type
» I
•X
• 12°
• ucb
J

1,40

N.A.P.

Fig. 13. Verband tussen hoogteligging en
Fig. 14. Verband tussen hoogteliggingen
R-graad (Zegveld).
R-graad (Noord-Linschoten)
. t ' v Bijhet construeren van delijn zijn deranden buiten beschouwing gelaten

InZegveldwerdalsbodemtypeIaangeduideenprofielmet 80cmofmeerhuméuze
klei.TypeIIiseenovergangstype.Deanderetypenhebbeneenprofiel, datbeslaatuit
venigekleivan ± -50 cmopbos-ofrietveen.IndepolderNoord-Linschotenbestaat
hetprofiel uit eenzwarehumeuzekomkleimeteendiktevariërendevanmeer dan70
cm(typeIXtot ± 45cm(typeIV). BijdetypenIIt/mIVrustdezekleiopbosveen.Bij
type IV-a komt kleiin de ondergrond voor op 1-2 m diepte, bij de typen II, III en
IV-b op 3à 4m diepte. Er is een duidelijk verband met de hoogtéligging. Zowel in
Linschoten alsin Zegveld isveelvuldigorganische mest (toemaak) toegediend, zodat
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deindrogingnietaanonvoldoendeorganische bemesting kan wordentóegeschreven.
Deverschillen in hoogteligging makenvaak zeer kostbare egalisaties nodig.In dit
verbandreesdaaromdevraagofindergelijkegevallennietbetervaninfiltratieafgezien
kanwordenmetalsalternatief kunstmatigeberegening.Om«enindruk te verkrijgen
vanheteffect, dathiervanverwachtkan,wórden,werdeenberekeninguitgevoerd aart
dehand van de opbrengstgègevensvan dçproefveldserie Cl 203;hieruit kan nL het
verschilinproductieindrogeennattejarenberekendWorden.
Er.blekeninderdaad duidelijke verschillentebestaan;,het verschilAusseneenzeer
droogjaar eneenjaar metoptimaleregenvalwerdberekend op ± 3,5tondrogestof
perhaperjaar.Gemiddeldovereengrootaantaljarenmag ; t 1,4tonmeeropbrengst
verwachtworden.Voornaderegegevenszijhier verwezennàareenreedsverschenen
mededelinghierover(1).Dezemeeropbrengstenzijnlagerdandoor MAKKINK(2)gevonden werden, 'T HART(3)berekende,dat eenmeeropbrengstvan gemiddeld 2ton
drogestofperhaperjaar eenwinstgeeft, diealnaarhetgebruik,datvanhetgrasgemaaktwordt,varieertvan ± f 100,—tot ± f300,—per£a.Wanneer dusinderdaad
/gemiddeld1,4torimeergeproduceerdwordt,danzondeberegeningbijeen-kostenvan
omstreeksf400,—-perha perjaar dusrendabelkunnehzijn.Menmagdewinsthier
Welaandehogekantnemen,daardeboerenopdezegrondenindrogejarenvaakgenoodzaaktzijnhetveeinhetlandbijtevoeren,waarvoorveelalaankoopvan(duur)
voernodig&,Proevenzullenechtermoetenuitmakenofdeberekendemeeropbrengsten
inderdaadbereiktkunnenworden.Waarschijnlijk zalvaaksproeienmetkleinegiften
nodigzijn,waardoorhetsproeienduurderwordf
^
'
. ' '•
Menkanookdenkenaanwisselbouw.Üiteenenquête(4)bleek,'datopbouwlandop
ingedroogdegrondenvnl.aardappelen^rogge,haverenerwtenverbouwdworden.De
opbrengsten doen weinig onder voor die van de zandgronden. Ook hier ondervindt
men echter nadelen van ongehjke hoogteligging van het terrein. Lage plekken zijn
slechttebewerkenengeveneenlageopbrengst.Verderisdeonkruidontwikkelingvaak
zeergroot,terwijlnietzeldenwinderosie,optreedt.
Óp de vlakliggendegronden van het type kleiveen op katteklei worden echter by
voldoendebemestingenbekalkinggoedeopbrengstenverkregen.Hier,bestaatechter
hetgevaar,datdebóuwvoor doorverteringoridenduurtedunwordt
i
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Improvement ofdrying-up*peatsoils(IVy
' \

'

:

'

'

•

(

-

Thoughrainfallwashighin 1951 subirrigationincreasedyieldsofseverelydried-up
peat soilsconsiderably.Yieldsof moderately dri$d-upsoilswerehardlyincreased, hi
several trials subirrigation followed by a wet autumn decreased yields in the next
spring.Subirrigationalonemayhavethesameresult,ifitisnetstoppedin time.
Intwopoldersthedrying-upappearedtobeclearlyrelatedwiththe difference betweenthelevelofthetop-soiland thewater-levelintheditches.Somesoiltypeshave
shrinked more than others. In such cases subirrigation call only,be successful after
a very expensive levelling.
••/• / '
-v '
f
A comparisonof dryand,wetyearsshowedthat thedifference myieldisabout 3 |
tons dry matter per hectare. In normal years overhead-irrigation will probably increaseyieldsby 1,4tonsdrymatterperhectare,whichmaypay.
Aninquiryontheuseofdried-upsoilsfor arablecropsshowedthatyieldsneedhot
below* ifonlypotatoes,oatsandryearegrown*butweedsdooften-thriveand differericesinlevelareharmful toarablecropstoo.
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DE GRASGROEI GEDUREj^DE DE LAATSTE ÓJAfcEN (1946-1951) (PROJECT 50)
withsummary

'

M.L. 'T HART enA. Kama»

,

INLEIDING

•

TeneindedeVerschilleninopbrengstengroeiverloopvangraslandenopverschillen- i
degrondsoorteneninverschillendegebieden over eenaantaljaren na tegaan,ishet
gewenst vaneen aantal dezelfde proefvakken dejaaropbrengstentebepalen.Uit het
voorhandenzijndemateriaal^jn 40proefvakken genomen, ditfreedsin 1946werden
aangelegd enwaarvaniederjaar deopbrengst werdbepaald.Dezeproefvakken ontvingeniederjaar een gelijke bemesting en werden om de 5weken geoogst, zodat de
opbrengstenonderlingenvanjaar totjaar volkomenvergelijkbaarzijn..
Bovengenoemde40 proefvakkenzijnals volgtoverdeverschillendegrondsoortenen
gebiedenverdeeld:
Grondsoort

'Gebied

Aantal

Klei:

Gelderland . . . . . . . . . . . 10
.-''•••.•
' Zuidwest Friesland . . • . . . .
6
Zand:
Noordbrabant (ouder dan 10 jaar) , 7
- Groningen, Friesland, Drente . . , 5
Veen:
Zuidholland(indrogend)v . . . . .
3
'','•.
Zuidholland (niet^indrogend) . . , 4
•
'
Groningen, FrieslahdiDrente . . . . 5
•

'

"

-

\

.

Het gemiddelde opbrengstniveau van dezeproefvakken ligt vanjaar totjaar, per
grondsoortenper gebied,nagenoeggelijk meth#tgemiddeldeniveau van een groter
aantal proefvakken, dat als representatief voor diedesbetreffende streek beschouwd
kanworden. •
Teneindeeenglobaleindruk tekrijgen vândeweersomstandigheden gedurendede
laatste 6jaren,zijn deneerslagendetemperatuurvoor 1946-1951'afzonderhjk engemiddeldvergelekenmetdegemiddelden over40jaar(N^, zietabel17).

J

Tabel 17. Landgemiddelden vanneerslag (n)entemperatuur (t)voor 1946-1951
Febr.-Maart'

,«
1946
1947 . . . . . . .
1948 . . . . . .
1949
v
1950 . . . . . .
1951 . . . . . . ,
Gem. 1946-1951 .

N„ . . . . . ...

90
55
33
-31
59
68
56
44

t

Juni-Juli

Aprü-Mei

Periode
n

4,8 ;
37
42
-0,7 ;
48
5,4
58
, 4,8
69
6,6
67
4,3
54
4.2
< 49
4.3

t

iâ,o
l3>,3
12,8
12.2
11,3
10,7 ;
122
11,4

n

76
56
,79
31
76
51
62
65

Aug.-Sept.
t

17,2
19,7
17.4
17,3 .
18,9
17.4
18,0
17,3

n.

90
45
65
69
111
«9
78
70

•t \

1

16,4
19,9
16,6
18,7
16,6
17,2 '
17,6
16,4

•t'V
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Hetjaar 1947wijkt,watneerslagentemperatuur betreft, sterkafvannormaaldoor
zeerlagetemperatureninFebruari-Maart enhogetemperaturen gedurendedezomer.
Dehoeveelheid neerslagindezomerwasnietkleinerdandiein 1949.Daardetemperatuur in 1947in deze periode echter belangrijk hoger Was,en'dus de verdamping,
groter,waserminderwatervoordeplantbeschikbaar.In 1950wa.»detemperatuurin
Februari-Maart hoogenderegenvalgedurendedezomer zeergunstig.In 1951lagen
detemperatuur inhetvoorjaar endeneerslaginJunienJuliietsbeneden normaalen
duidelijk lagerdanin1950.
HET OPBRENGSTVERLOOPVANHETGRASLAND OVER1946-1951
In tabel 18worden de droge-stofopbrengsten, in kg per are, weergegeven van de
verschillendegrondsoorten engebiedenoverdejaren 1946-1951.
Tabel 18. Droge-stofopbrengst1 inkg per ure,

Klei: Gelderland . . . .
Zuidwest Friesland .
Zand: Noordbrabant(ouder
dan 10jaar) . . . .
Groningen,Friesland,
Drente . . . . . .
Veen:, Zuidholland(indr.en
Groningen,Friesland'
Drente .'

1946

1947

1948

.1949

1950

1951

Gem.

71,6
89,3

54,4
63,0

83,2
85,2

73,2
78,4

98,9
105,1

86,0
89,9

77,9
85,2

64,3

43,9

64,2

62,5

82,5

92,5

68,3

72,0

62,3

75,7

93,8

99,3

91,7

82,5

93,4

63,4

92,5

90,2

105,0

96,5

90,2

72,8

, 67,0
/

76,0

81,8

79,7

79,4

76,1

Hetjaar 1947valtdirectuitdetoonmetdeoverdegeheleliniebelangrijk lagereopbrengsten.Inditjaar brachten deveengraslanden 25%, dekleigraslanden28% ende
zandgraslandeh 34% minder op,dan het gemiddelde over de 6beschouwdejaren. In
195tfdaarentegen iserveelgrasgegroeid.Hetjaar 1951gafoverhet algemeenlagere
opbrengsten dan 1950, behalve in Noordbrabant, waar vooral de eerste snede-opbrengstinverhoudingtotdievandeanderegebiedenzeergoedwas.Blijkbaarhebben
de Brabantse graslanden weinigof geennadeel ondervonden van delageretemperaturenendegroteneerslaginhetvoorjaar van 1951,die,metdedrogereJuni-enJulimaandvandatjaar,alsdeoorzaakvandelagereopbrengstent.o.v. 1950moetenwordenbeschouwd.
X H E T GROEIVERLOOP QP HET GRASLANDVAN 1946-1951

Hetverloopvandegrasgroeikanhetbestweergegevenwordenaandehandvangemiddeldegroeicurven,diepergebieduitde6jaargroeïcurvenwerdenberekend.Daarbijis,opdeverticaleas,degemiddeldegroeiinkgds/ha/daguitgezettegen,opdehorizontaleas,demaanden vanhetjaar.Aangenomenwerd,datinallejaren degroeibegon op 1April; hoewel in feite onjuist, is dit uit het oogpunt van vergelijkbaarheid
verantwoord. Laten we deze gemiddelde curven ter verkorting de norma'alcurven
noemen. Om het groeiverloop op de verschillende klei-, zand- en veengronden met
elkaar tevergelijken, zijn dezenormaalcurven infig.15,16en 17 weergegeven.
Degroeiinhetrivierkleigebiedbegintinhetvoorjaar gemiddeldvroeger.Dezomerdepressiekomtookvroegerenisdieper.DekleigraslandeninFrieslandgroeientijdens
dezomerbeterdoorenVertonenookeenbetereriazomergroei.Debemestingstoestand
vanhetZuidwest-Friese kleigebied, dieoverhet algemeenbeter inordeis,komthier
duidelijk intotuitdrukking.
,
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De zandgronden in het
noordenvertoneneenlatere
voorjaarsgroei dan die in
het zuiden, terwijldeeerste
top ook nietzohopgis.De
minder goede ontwatering
van het Gronings-FriesDrentse zandgebied speelt
hier ongetwijfeld een rol.
Dezomer-ennazomergroei
isinhetnoordengemiddeld
sterker. In Augustus ontstaat in het noorden een
tweede top, die in Brabant
achterwege blijft.
Duidelijk komt hier het
verschilinvoorjaarsontwikkeling tot uiting. De groei
opdeindrogendeveengronden zet belangrijk vroeger
in dan op de andere, lager
gelegenveengronden.Inhet
voorjaar hebbendezegronden minder wateroverlast;
in de zomer zijn ze echter
meer droogtegevoelig, wat
resulteertineendieperedepressie.
De veengronden in het
noorden vertonen deminst
diepe depressie. De nazomergroei is op delagergelegenveengronden inZuidhollandhet sterkst.

Groei in kg ds/ha/dag
80

Gelderland
—-ZW,Friesland

Groei In kg ds/ha/dag
80
zand sand

Groei in kg ds/ha/dag
8Cr
/ ~ \

veen
peat

—
—

MBrabant
Gr Fr Dr

— Z.Holland niet indrogend
— Z.Holland
Indrogend
— Gr Fr Dr

Fig. 15-17. Groeiverloop op klei,zand en veen indeverschillende'gebieden
Growthonclay,sandyandpeatsoilsinthedifferent
regions(M= March,A — April,etc.)

H E T GROEIVERLOOPOP HET GRASLAND IN 1951

Ook hier wordt aan dehand van groeicurven (fig. 18-24)het groeiverloopin 1951
per gebied en per grondsoort vergeleken met het gemiddelde groeiverloop over de
laatste6jaren/De onderbroken lijnindefigurengeeft hétgroeiverloopin 1951 weer,
terwijl degetrokkenlijn denormaalcurvevoorstelt.
In beide kleigebieden zien we een latere voorjaarsontwikkeling dan normaal. De
aanzienlijkedaling,veroorzaaktdoordedrogeJunimaand,isinGelderlandnogsterker
danin Friesland, terwijldedepressiehierpokdieperis.Eentweedegroeitopligteind
Augustus-begin September.
Een zeer groot verschil in voorjaarsgroei tussennoordenzuid,vergelekenmetnormaal,komthiertotuiting.Dezandgrondeninhetnoordenblijvenbelangrijkachterbij
normaal,terwijlditinhetzuidenniethetgevalis.Dezomerdepressieisinhetnoorden
ookbelangrijk dieper,terwijldenazomergroeinagenoeggelijkblijft. "
Deindrogende veengronden waren ditjaar, vergeleken met de normaalcurve, iets
later in hun voorjaarsgroei. Het grootste verschil treedt echter op in Augustus en
September door dezeer sterkenazomergroei.«Delager gelegenveengronden inZuid69
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Fig. HH9. Groeiverloop op kleiin 1951,vergelekenmet het gemiddeldegroeiverloop over 6jaar{1946-Î951Y
Growthonclaysoilin1951 ascomparedwith theOveragegrowthin1946-1951
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Fig. 20-21. Groeiverloop opzandin 1951,vergelekenmethetgemiddelde groeiverloopover6jaar(1946-1951)
Growthonsandysoilin1951 äscomparedwiththeaverageof1946-1951

Z.Holland
'•' "-•—gem,6
,'~\ niet indrogerid veen — - 1951
f' vnot'drying-up peat
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Fig.22-24. Groeiverloopopveenin 1951,vergelekenroethetrgemiddekfegroeiverloop overé jaar(1946-1951)
Growthonpeat soilin1951 ascomparedwiththeaverageof1946-1951
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hollandwarenbelangrijklater,maargeveneenzeerhogetoptezienineindMei,begin
Juni.Vervolgensneemt degroeisterkaf èh,resulteertin een^óor dezegroldendiepe
zomerdepressie.Hiernatreedt«enzeersterkenazomeigroeiop.
DeVeengrondeninhétnoorden warenbelangrijk later inhetvoorjaar. Watvande
ontwateringvandenoordelijke zandgrondenisgezegd,geldt ookvoordezegroitden.
Dezomerdepressie^asnietzodiepjde-nazomërgróeisterk. ,
.Vergelektmenhét groeiverloop van 1950met dat van 1951dan komt het verschil
globaalgezienhieropneer,datdegroeicurvenongeveerdézelfdjevormhebben,metdit
verschil,dat deCurvevan 1951 inhaargeheelietsnaar rechtsvérschoveniisendatde
zomerdepressiein 1951 watdieperis.
,
D ç SPREIDING.VAN DE GROETj m MAAND OVER DE yERSCHniENDE JAREN

Uitdegemiddeldejaargrœiciirvenisdegemiddeldegroeipermaand inkgds/hä/dag
afteleiden.Opdezemanierkrijgtmenover6jaren,pergebiedetipermaand 6groeiwaaraémingen. Uiteraard vertonen deze waarnemingen een zekere'spreiding. Ten
eindena4egaanhoedezespreidingenindeverschillendemaandenenindeverschillende,gebiedenliggen,ispergebiedenpermaand,vandeze6waarneminfjgendeStandaard- ]
afwijking^(o)bepaald. Omdeinvloedvanhetopbrengstniveau op dé a te elimineren
ismetbehulpvanditverbandeencorrectietoegepast.
In/fig.25isgrafischvooriedergebiedapartdestondaardafwijkmg aangegevenihde
verschillendemaanden.
'
, InAprjttenAugustustreedtgemiddelddegrootstespreidingop,terwijldeze4nJunif
hetkleinstis.Metdeinterpretatie van,de„April"-groeidientmenvoorzichtigtézijn,
daar aangenomen is,zoals reeds eerder werd opgemerkt, dat de groeiiederjaar op
,ZW.Friesland
klei clay

Fig. 25. Spreiding van de groei
(<r)op klei,zandenveen
in de verschillende gebieden
'
Variation (a) of growth
on clay, sandy and peät
soils in the different regions
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1Aprilbegon,terwijl wetoch aan kunnen nemen,dat erhet enejaar in Maart meer
graskangroeiendaninhetandere.WatdespreidinginJulienAugustusbetreft, interesseerthet onswaardoor dezespreidingwordtveroorzaakt enwaaromzeper gebied
belangrijk kanverschillen.
AangezienJulienAugustusinNederlanddemaandenzijn,waarindroogtegevoeligheid gewoonlijk het sterkst tot uiting komt, zijn de gebieden over Juli en Augustus
gerangschikthaardroogtegevoeligheid.Inhettijdvak 1946-1951 gaf1947dedroogste,
1950devochtigste'Julir enAugustus-maanden.Degroeigedurendedezemaandenligt
in deoverigejaren tussen dezebeideuiterstenin.Intabel19isoverde6jaren hetverschilingroeiaangegeventussenresp.JulienAugustus 1947enJulienAugustus1950
in kgds/ha/dag.'Aangenomen werd, dat dit verschilin groeiveroorzaakt werd door
s
droogte.
Ten eindedeinvloed van het groeiniveauteelimineren,werdhet relatieveverschil
berekenddoordegroeivanresp.JulienAugustus 1950op100testellenenhetverschil
hierinuittedrukken:
Tabel 19. Groei inkg droge stof per ha per dag
J

'

Klei: G e l d e r l a n d . . . . .
ZuidwestFriesland .
Zand: Noordbrabant . . .
Groningen, Friesland
Drente
Veen: Zuidholland(indr.) .
Zuidholland(nietindr.)
Groningen, Friesland,

Juli
1950

Juli
1947

Relatief . Aug.
verschil
1950

Aug.
1947

. 55
53
51

17
30
13

3»
23
38

, 69
45
75

59
69
43

10
20
2

49
49
41

83
71
95

55
41
46

26
19
32

•29
22
- 14

53
54
30

62
50
56

23
9
30

39
41
26

63
82 '
46

45

32

13

29

52

30

22

42

Verschil

Verschil

Relatief
verschil

Door nu dezemaat van droogtegevoeligheid grafisch'uit te zetten tegen deo,zien
weeenduidelijk verbandoptreden(fig.26en27).
Bijdestippenindefigurenzijn degebiedenafgekort aangegeven. Deonderbroken
lijnisdeovergebrachtelijnuitdeandere figuur.
Naarmatehetrelatieveverschilgroterwordt(dusdedroogtegevoeligheid),wordtde
18

16 —

AU9-

14
12
10^
8
6
4
2
20
40
60
, so
Relatief verschil Juli'47enJuli'SOinkgds/ha/dog

20
40
60
BO
IOO
Relatief verschilAug.'47enAugïSQinleg ds/ha/dag

Fig.26-2?. Verband tussen spreiding (<j)en droogtegevoeligheid ' %
Relationbetween variation.(rs) ofgrowthandsusceptibility to drought-

72

CT groter. Dematevandroogtegevoeligheid en dedaarmee gepaard gaande spreiding
isdirectuitdefiguurafteleiden.NoordbrabantisinbeidegevallenhetmeestdroogtegevoeligenGroningen-,Friesland-,Drente-veenhetminst.
HetrelatieveverschilingroeiisopdeindrogendeveengrondeninAugustusbelangrijkgroterdaninJuü.Immers;wasditverschilinJuli54kg,inAugustusbedroeghet
nietminderdan82kg.
<
Grassgrowth in Ï946-1951
The annual yield (see table 18)of a number of equally treated grassland plots in
different regionswasdeterminedbymowing.Thecoldspringandhotsummerof1947
decreasedyieldsof grassland onpeatby25%, onclayby28%and on sandy soilsby
34% as,comparedwiththeaverageannualyieldofthesixyears.Inthewetyear 1950
yieldswerehighest.
Thefigures15,16and 17 showtheaveragegrowth(inkgdrymatterperhectareper
day)inthesixyearsondifferent soilsindifferent regions.In thefigures18-24growth
in 1951 iscomparedwiththeaverageof 1946-1951.Lowtemperatureandheavyrainfalldeminishedgrowthinthespringof 1951.
The average yield in each month varies differently on the different soils (fig. 25:
a = standard deviation),apparentlydepending(fig.26and27)on their susceptibility
to drought(expressedastheirdifference inyieldbetweenJuly-August 1950andJulyAugust 1947inpercentages).Thehighersandysoilsshowthegreatestvariationandare
mostsusceptibletodrought;thecontraryholdsgoodfor thelowestpeatsoils.
HET AMMONIAKGEHALTE VAN GEDROOGDE MONSTERS KUILVOEDER
ENDE BEREKENING VAN"HETGEHALTEAANVERTEERBAARRUW EIWIT
(PROJECT 175)
with summary
D. RAPPELLE
INLEIDING

Hetgehalteaanverteerbaarruweiwitkanoptweeërleiwijzewordenberekend.Inde
eersteplaatsisdooronderzoekingen aanhetRijkslandbouwproefstatiön teHoorn(1)
gebleken, dat er o.a. bij kuilgras een verband bestaat tussen het gehalte aan dierverteerbaar ruweiwit(vre)enerzijds enhetgehalteaanruweiwit(re)endepH anderzijds. KentmenvaneengraskuildushetgehalteaanreendepH,danzalmenhetgehalteaanvrebijbenaderingkunnenberekenen.
Eentweedemogelijkheid omhetvre-gehalteteberekenenbestaatdaarin,datmenin
eenkolfjeopeenkleinehoeveelheidvanhetgedroogdemonsterenigedagenpepsineen
zoutzuurlaatinwerken.DaarbijlosteengedeeltevändeN-houdendebestanddelen(het
pepsine-verteerbareruweiwit)op.Indevoorpepsineonoplosbare(onverteerbare)rest
wordt de hoeveelheid N bepaald en afgetrokken van de oorspronkelijk aanwezige
hoeveelheid, die het ruw eiwit vertegenwoordigt. Het gevonden verschil aan N vertegenwoordigt het door pepsine verteerbare ruw eiwit (vre peps.). Daar eiwitten in
doorsnee16%Nbevatten,vindtmendoorvermenigvuldigingvanditVerschilmet6,25
het gehalte aan vre peps. Het gehalte aan vre peps, in procenten van de droge stof
wordt verminderd met 1,8,waardoor menten naastebij hetgehalteaan dier-verteerbaar ruweiwitleertkennen.
Devraagdoetzichechtervoorwatwijbijkuilvoeder onderruweiwitdienenteverstaan, omdat het re-gehalte immers bij de twee bovenstaande berekeningswijzen de
basisvoordevre-berekenïngvormt
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Normaal verstaan wij onder het re-gehalte in plantenmateriaal het N-gehalte vermenigvuldigdmet 6,25. Mengaaterdanvanuit,datallestikstofafkomstig isvanhet
ruw eiwitiIn kuilvoeder isditechter nietJhetgeval,omdat hierin tamelijk grote hoeveelhedenammoniakkunnenvoorkomen.Tijdenshetdrogenvervluchtigthiervaneen
grpotgedeelte,docherblijft veelaleenniet onbetekenenderest achter.
Inhet C.I.L.O.gebruikt men debeidebesproken methodenvanvre-berekeningén
menisdaafbijtotdeconclusiegekomen,dathetbeslistnoodzakelijk isomhetgehalte
aanammoniakvrijruweiwitvasttestellen,wilmenhetgehalteaanvrelerenkennen.
Ditbetekent,datmenhetgehalteaantotalehoeveelheidNmoetverminderenmethet
gehalte aan ammoniak-stikstof van het gedroogde monster en dit verschil magvermenigvuldigenmet6,25.
Detoepassingvan deformules yan DIJKSTRA,(1)verlangt alsbasishetgehalte aan
ammoniakvrij ruweiwit.Dezeformules zijn door hetC.I.L.Ó.sedert 1950 ingebruik
genomenen tegelijkdaarmedezijnde gehaltena^inammoniakvrijruweiwitopgegeven.
Indejarenvóór1950ishetgehalteaanruweiwitopgegevenmetinbegripvandeammoniakvan het gedroogdemonster, waardoor tevenshetgehalteaanvrete.hooguitviel.
Ook bij de tweede methode (met pepsine en HCl) moet men bet gehalte aan vre
peps, corrigeren met'het ammoniakgehalte, omdat alle ammoniakzouten oplosbaar
(verteerbaar)zijnendusbij de vre peps.-fractieterechtkomen.Dézecorrectieverkrijgt
mendoor defractie onoplosbaarruweiwitaf tetrekken van het ammoniakvrije ruw
eiwit.

'
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HBT AMMONIAKGEHALTEVANDELUCHTDROGE STOF

Eenkuilmonsterwordtnaontvangstinhetlaboratoriumgedroogdtothetongeveer
95% drogestofbevat.Hetmonsteris dantachtdroog.
Wijhebbengetrachtomnategaanofereenverbandbestondtussenhetammoniakgehaltevan deluchtdrogekuilvoedermonstersenenkelemeetbaregrootheden, waaronderindeeersteplaatsdepHvanhetmonster, aangeziendezevaninvloed kanzijn
opdesnelheid,waarmededeammoniakvervluchtigt.Voortskwamhetónsvoor,dàt
erindeluchtdroge;stof(Ids)eenzekerverbandbestaattussenhetNH3-gehalteenhet
vochtgehalte. Het vochtgehalte vak de ld§ is een maat voor de „scherpte" van het
drogen.Ten slottebleek ook delaagdiktevanhet uitgespreidemonster opdedroogplaatvaninvloedtekunnenzijn.Alsmaathiervoorwerdhetmonstergewich£beschouwd
alsmogehjtefactor,dievaninvloedkon zijn.
Uitallemonsters,waarinhetammoniakgehaltevandeluchtdrogestofwerdbepaald,
zijn 449 gekozenvangraskuilzondertoevoegingofmettoevoegingvanmineraalzuur,
melasse,bietenofaardappelvezels.
Samengevat zag hetbewerktemateriaaleralsvolgtuit(tabel20):
Tabel-20. Vergelijkingvan het ammoniakgehaltemetpH, vochtgehalteen monstergewichtinverschillendesoorten graskuil
,
Volgnr

i Soortgraskuil

Aantal
mobsters
.I

1
2
3
4
5

Zondertoevoeging .
Met mineraalzuur. .
Met melasse . . . .
Met bieten . . . . .
Met aardappelvezels.
Gewogengemiddelde .
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'l

90
21
112
. 209l
17
449

Gemiddeld

NH,
i»%v.d.
Ids

PH

^
monstergcwkht
(vers)
in kg

vocht
in°/ov.d.
Ids.

/

NH,
alsre
in •/•v.d..
ds

i

5,3 ,
3,9
4,5
4,3
5,0
^

.

0,210
0,225
0,224
0,202
0,238

-4,4
5,1
.- 4,55,3

0,793
10,940
0,830
0,952
0,767

0,211

V

0,882

H3
iai
I,Z1
1,09
1,29
1,19

':/••?•.•'*.•

Hetgemiddeldeammoniakgehaltevande ld^loopt dooreengenomennietzeeruiteen,watmétdepH(zoalsbekend is) welhetgevalWijkttezijn.Tussendegemiddelde
gehaltenaanNH 3envochtinde Ids,alsmedetussende gemiddeldemonstergewichten,
'bestondgeenwerkelijk verschil.DevariatieliepvoordeNH3-gehaltenvan ±0,05,tot
± 0,45%,voordevochtgehaltenvan ± 2,0tot ± 8,5%envoordemonstergewichten
^±0,350-1,400^.
' Voor de5groepen kuilgraswerdenformules opgesteld,diehetverband weergeven
tussenhet'NHg-gehaltevandeIds(in%VandeIds)enerzijdsenanderzijds de pH, het
vochtgehalte van de Ids(in% vande Ids)enhet monstergewicht.
Degrondformuleistelkens
y ^ x 0 - j - X l x p + XaXv + x3 Xg, (1)
Waarin
y = NH 3 in deluchtdroge stof
x„= constante
'
p ==pH van het versemonster
v — vochtgehalte vândeluchtdroge stof
g = monstergewicht inkg
x1( X2eüx3 = factoren.
•/".,••
^Intabel 21 wórdenvoordevijf groependewaardenvanx,,t/mx8weergegeven,met
aanheteind de middelbareafwijking voordeenkelvoudigewaarnemingyu.
Tabel21.
Volgnr

X«

ï'

,.-.v.

. -0,047
-0,090
-0,16(5
+ 0,012
-0,396

2
3
4~
5

0,008
0,121
0,069
0,012
0,085

J

V.

X

0,037
0,005
0,012
0,019
0,027

0,052
-O.200
0,022
0,054
0,087

a

».

\
±0,083
±0,071
± 0,073
±0,060 ±0,059

HetverbandtussenhetNHg-gehalteendedrieanderefactoren blijktnogaLuiteente
löpeaen het.geheelleentzichnietvoor gebruikper monster bijserie-ondej-zoek. Het
lijkt aanbevelingte verdienen om vooralsnog in de ids van ieder monster hetNHggehalte tebepalen, zolanger nieteeneenvoudig verband wordt gevonden tussen het
NH8-gehaltevandeluchtdrogestofeneenoftweeanderemeetbarefactoren.
Wijwijzenerhiernadrukkelijk op,datdebovenstaandebetrekkingenalleengelden
voor de droogtechniek, zoals deze in het C.I.L.O.wordt toegepast. In anderetypen
droogstbven ofzelfs bijhetzelfde typegasstoof, dochmëtandere maatverhoudingen,
mag verondersteld worden, dat het NHg-gehalte van de luchtdroge monsters onder
andereverhoudingen tot staan komt enderhalve niethetzelfde behoeft tezijn alsde
gemiddeldegehaltenuittabel20.
•
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HET GEBRUIK VAN DEFORMULES

.Ofschoondeformulemetdebovengenoemdefactoren idusnietgebezigdzalkunnen
worden voor deafzonderlijke monsters bij het serie-onderzoek, zalhet wel mogelijk
zijn omhetgemiddelderuw-eiwïtgehaltevandekuilmonsters uitdex>ogstenvan 1949
eneerdertecorrigeren envergelijkbaartemakenmetdievandelatereoogsten.Daarbij zal men noodzakelijkerwijze dienen aante nemen, dat iederjaar de gemiddelde
vochtgehaltenvandeluchtdrogestofendegemiddeldemohstergewiehtengelijk zijn.
Deformules wordendanvereenvëjudigdtot devolgendevorm:
y ^ x ' o + x, Xp, (2)
'

;

•

*i#£
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waarin y,xxen p dezelfde betekenis hebben alsin(1),dochwaarindenieuweconstante
x'0 = x0 + Xa Xv + x3 X g,
Vooryengzijndegevondengemiddeldewaardenuittabel20gesubstitueerd..
Dewaardenxxenx'0voordeformule (2)wordenvermeldintabel22.
'Tabel22.,
Volgnr

ï
2
3
4
5

Xl

0,008
0,121
0,069
0,012
0,085

x'„
+ 0,168
-0,256
-0,086
+ 0,149
-0,186

Voor alleanderekuilen, dandeintabel20genoemde,tasten wijomtrentbetNH3gehalteindeluchtdrogestofinhetduister.Wijnemendaarvooraan,dathetgemiddeld
ten naastebijook0,2% zalzijn geweest.Door hetgevonden ofaangenomen gehalte
aanNH 3indeluchtdrogestoftevermenigvuldigenmet6,25vindtmenhetgehalteaan
re,datdeammoniak tenonrechtevertegenwoordigt, welkgehaltenavermenigvuldigingmet - j ~ wordtuitgedruktin%vandedrogestof.
/
t,
D E EIWITCORRECTIE

VoorhetruW-eiwitgehaltezalmen (indienhetvoor deoogsten 1949enouder niet
reedsisgedaan)debovenbeschreven correctiedienentoetepassen.Bijbenaderingzal
ditneerkomen opdecijfers, welkeintabel20(laatstekolom)voorkomen.
Voorhetverteerbaar ruweiwitzullenwijdecorrectieookonveranderd mogentoepassen.Immersinhetgeval,dathetvrëberekendwerdmetde formule
v
vre= 1,043 re- 6,32,
waarinvreenrezijn uitgedruktin%vandedroge stof, maakt men slechts eenzeer
,geringefout. Wordthetvre-gehalteberekend uit hetvre(pepsine zoutzuur), dan zal
eencorrectievanhetammoniakhoudendretotammoniakvrijregeheeloverdraagbaar
zijn voor hetvre(pepsine zoutzuur) endaarmede ookvoor hetdier-verteerbaarruw
eiwit:
vre(pepsine HCl) = re- onoplosbaar re(peps. HCl).
Iederecorrectievanretotammoniakvrijkomt onveranderd ooktotuitdrukkingin
hetvre(pepsineHCl).
Theammonia content ofdriedsamples ofsilage andthecomputation ofthecontent of
digestible crudeprotein
Thecontentsofdigestiblecrudeproteinofsilagemadein1949andtheyearsbefore
aregivenincludingtheammoniawhichisstillpresentinthedriedsamples.Insilageof
theyears1950andlaterthed.c.p.dataaregivenexclusiveofthisammonia.
A simplecorrelation between theammonia content ofthe dried samplesofsilages
and one or more other measurable quantities has been sought, to avoid a special
estimation ofammonia inthedried sample. Forfivekinds of silage regressionsare
calculatedbetweentheammoniacontentmentionedandthepHofthefreshsample,the
moisture coûtentof the dried sample andtheweight ofthe fresh sample. Thereisa
greatdifference betweenthevalueofthecorrespondingfactors inthesefiveregression
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formulae. Thismakestheuseoftheseformulae notpracticableinthecaseofanalysis
of silageonalargescale.Theestimation oftheNH 3contentineverysampleofsilage
mustbepreferred.
!
Theregressionsfound canonlybeusedforsamplesanalysedintheCentralInstitute
for AgriculturalResearch,becausetheywillvarywiththemethod ofdrying.
Themeandata of c.p. andc.p.insilage(inpercentagesofdrymatter)publishedby
thisinstitutein 1949 andearlier,mustbereducedby1,2%, toobtainthec.p. andd.c.p.
contentsonanammoniafreebase.
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VERGELIJKING VAN METHODEN VOOR OPBRENGSTBEPALING VAN GRASLAND
(PROJECT 52EN 57)
withsummary
S. BOSCH
INLEIDING

De bepalingvan de totale opbrengst van graslandpercélen gedurende het groeiseizoenkangeschiedenvolgensverschillendemethoden,waarbijineersteinstantieonderscheidkanwordengemaakttussendebrutoende netto opbrengst.
Denetto opbrengstisdehoeveelheidgras(uitgedruktinkgZW), dieindeloopvan
hetweideseizoenaanhetveetengoedekomt,vermeerderd methetgeenwordtgeoogst
voor wintervoeder (hooi, kuil, gedroogd gras). Deze netto opbrengst wordt in het
algemeenberekendaandehandvande bekendenormenvanGEITH*),waarbijdanper
perceel het aantalweidedagen, demelkopbrengst en degewichtsverandering van het
vee en tevens de hoeveelheid en kwaliteit van het wintervoeder bekend móeten zijn.
Hoeweldezeberekendeopbrengsteentamelijk gebrekkigemaatstafvormt,istochwel
gebleken, dat zij voor vergelijking van percelen of bedrijven goed bruikbaar is,mits
mét bepaalde factoren zoals N-bemesting en wijze van gebruik rekening wordt gehouden.
Bijdebruto-opbrengstbepahnggaathetomdetotalehoeveelheidgras,diegedurende
hetgroeiseizoenopeenperceelwordt geproduceerd. Omdezehoeveelheid tebepalenkan menopverschillendemanierentewerkgaan.
In deeersteplaatskan ditgeschieden onafhankelijk van hetgebruik, zoalsreedseen
aantaljaren door Ir 'T HART op een groot aantal percelen in onsland Werdgedaan.
Hierbij wordt een kleine oppervlakte (bv. 1are) afgerasterd en geregeld bv. om de
5 weken gemaaid. De opbrengst wordt gewogen en bemonsterd en hieruit wordt de
totalejaaropbrengstaandrogestof,verteerbaarruweiwitenzetmeelwaardeberekend.
Eennadeelvandezemethodeis, dateenzelfdeplek 5ensoms6keerinéénjaar wordt
gemaaid,hetgeensterkafwijkt vande practijkbehandeling.
Eentweedewerkwijze,is die, waarbijmenhettijdstipvanmaaienafhankelijk vanhet
gebruikkiest.Hierbij wordt,vlakvoordathetveeophetperceelkomtvoorbeweiding
ofvoordat gemaaid wordtvoorwintervoeder, eenaantal (bv.5}vakkenvan4m2op
willekeurigeplaatsen geoogsten deopbrengst gewogenen bemonsterd;Door ditgedurendehetgehelegroeiseizoen geregeldtedoen,wordt eenbruto'jaaropbrengst ver') R. GEITH. Die Verbesserung der Normen zur Ermittlung des tierischen Nutzertrages einer
Wiese. Report4thIntern. Grassland Congress (1937).
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kregen.Eenvoordeelvandezemethodeis,datinhetalgemeenniettweekeeropeenzelfdeplek wordt gemaaid, hetgeen beter aansluit bij het gebruik in depractijk. Als
nadeelstaat hiertegenover, dat degroelvan het grasgedurendeNde weideperiodemet
alsopbrengstwordtbepaald.Indiendebeweidingsperiodebijeenvoldoendzwareveebezettingslechtsenkeledagenduurt,zalbijmatigegroeivanhetgrasdezehoeveelheid
vanweinigbetekeniszijn.Indiendebeweidingsperiödeechtervrijlangduurt(eenweek
of langer)en het gras bovendien snelgroeit^ kan degroei gedurendedezedagen niet
wórdenverwaarloosd.Hetisdaribeteromdoormiddelvanverplaatsbaregazenkooien
eenbepaaldeoppervlakte tegenafgrazen door hetveetebeschermen éndaarvan aan
het einde der beweidingsperiöde de opbrengst te bepalen. Een ander bezwaar, verbondenaandemethodevanhetuitmaaienvanvakken,is,dathetveeeenstoppelvan
een andere lengte achterlaat dan het maaiapparaat; deze achtergelaten stoppel(kan
zowellangeralskorterzijn.Ookhetsoortveeisvaninvloedopdélengtederstoppel,
terwijl bovendien,bij enkelekerenna elkaar beweiden, het gras ten slotte vrij slecht
wordtgegeten.Tenslotteisernogverschilindéopvattingenvandediverseboerenwat
betreft hetkaalgrazenvanhetland.Omeenindruktekrijgenvandehoeveelheidgras,
die achterblijft na het weiden, zou dus tevens een aantal vakken dienen te worden
gemaaid. Het verschil van deze hoeveelheid met de oogst van de door een kooi
beschermdeoppervlaktegeeft daneenbeeldvandedoorhet/veegegetenhoeveelheid.
ENKELE RESULTATEN VAN OPBRENGSTBEPALINGEN IN 1950

In 1950werdenop déProefboefdérij „BosmaZatheT' te Sebnien^Fr.)enopeen
proefveld te Ede de bovengenoemde methoden om de brutoen nettoopbrengst van
graslandtebepalengelijktijdigopeenaantalpercelenuitgevoerd-Opde pfoefboérdérij
teSelmiengeschieddeditóp8percelen.Op tweedaarvanwerdentevens6kooienper
perceelgebruikt omdegroeitijdens debeweidingsperiödeinrekeningtebrengen;op
hetuit3percelenbestaandeproefveld teEdewasditeveneenshetgeval.
Bydeberekeningdernettoopbrengstwerdbijdehoeveelheidwintervoervoorhooi
engedroogdgrasuitgegaanvandeingeschuurdehoeveelheidméthetgehalte.Bijkuilgraswerddehoeveelheidversgrasgewogenenbemonsterd.Dehieruitberekendehoeveelheid ZW werd verminderd met 20% als bewaringsverliezen,daar deze ongeveer
geldenvooreengoedgeslaagdesilage.
, Bij de afgerasterde proefvakken werd in het algemeen een stikstofbemesting van
70kgK per haperjaar toegepast,terwijlbijdèvakkenvan4m2endekooien deNbemesting gelijk wasaan dievan hetperceel.OmeenvergeHjkingmogelijk temaken
tussen de diverse methoden werden de opbrengsten omgerekend op een gelijk Nr
niveau(125kgNper haperjaar).Bydebrutoopbrengstbepalingwerdgerekend,dat
per kgN eenmeeropbrengst van20kgdroge stof en 10kgzetmeelwaàrdewerdverkregen,terwijlvoordenettoopbrengsteencorrectievan'f kgZWperkgNwerdaangebracht.
:
Detoegepastecorrectiesvoor berekening!der opbrengsten opgelijk Nouveau zijn
gemiddelden,dievoordepercelenafzondernjk nogalvandewerkelijkheid kunnen afwijken. Het effect van destikstof isv^ndiversefactoren afhankelijk o.a. botanische
samenstelüng (% klaver), bemestingstoestand en;waterhuishoüding, terwijl ook de
weersomstandigheden op de werkingvan invloed kunnen zijn. Hierdoor kunnen in
sommigegevallendeaangebrachtecorrectiesnietgeheeljuistzijndochinhoeverredit
hetgevalis,is niet,bekend.
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a. Vergelijking van bruto-opbrengstbepalingen
In tabel23zijn deopgelijk N-niveau omgerekende opbrengsten aandrogestofen
zetmeelwaardein 1950vandediversepercelenvandeproefboerderij envanhetproefveldteEde(Cl 527)vermeld.Vergelekenwordendeopbrengstenaandehandvande
geoogste 4m2-vakken (voor het inscharen), de kooidh (bij verweiden) en de proefvakken(om,de5wekengeoogst). Inallegevallenzijndeopbrengsten der4m2-vakken
belangrijk lagerdandiederproefvakken enkooien. .
Tabel 23. Bruto opbrengst (kgperare)bij 125kgNper

ha

zw

Droge stof
Pçrc.

Ilia
Illb
IHc
IHd
XXIa
XXIb
IXa
Xa
Cl 527A
CI527B
CI527C

4 m'-vakken

95,1
88,9
82,2
97,3
73,5
75,2
83,6
86,1
64,7
82,0
63,5

kooien

proefvakken

94,0
113,2
79,3
87,4
80,3

100,2
111,5
124,5
115,7
79,1
80,0
105,5
112,8
89,5
84,6
78,3

B

4 m -vakken

55,9
50,5
50,3 .
61,2
43,6
43,6
51,1
54,7
37,2
44,4
38,9

kooien

proefvakken

54,5
68,3
44,5
48,2
47,8

60,6
67,2
70,6
66,3
46,8
45,9
61;9
62,2
54,6
52,2
50,7

Dit verschilisinhoofdzaak ontstaan, doordat degroeitijdens debeweidingbijde
4m2-vakken niet inrekening wordt gebracht. Gemiddeld liggen dezeongeveer20%
lager dandiederproefvakken. Wanneer eenperceelperseizoen 5keer door hetvee
wordtbeweidgedurende4dagenperkeer,betekentditintotaal20dagenofmeerdan
10% vandegehelegroeiperiode.
De opbrengsten, diemetbehulp derkooien werden bepaald, komen betermetdie
der proefvakken overeen.Intweegevallen liggendekooi-opbrengsten ongeveer10%
lagerdochopdeandere3percelenbedraagthetverschilslechtsenkeleprocenten.Gemiddeld wordt metbehulp vankooien deopbrengst derproefvakken dus belangrijk
beterbenaderddanmetdevakken,dievoorhetinscharenwordengeoogst.
b. Vergelijking bruto ennetto opbrengst
Hierbij wordtdeberekendenettoopbrengstvergelekenmetdebrutoopbrengst,die
metbehulpderproefvakken (omde5wekengeoogst)werdenverkregen.Dezezijnvoor
dediversepercelenouderlingwaarschijnlijk hetbestevergelijkbaar (onafhankelijk van
het gebruik) en bovendien werd de-methode met de proefvakken op practisch alle
^percelenuitgevoerd.Intabel24wordenderesultatenvandebruto-ennetto-opbrengstbepalingenvermeld.
Bijdezetabelvaltindeeersteplaatsop,datdebrutoopbrengstenzeersterkvariëren
(nl.van4600tot7000)evenalsdenettoopbrengsten(van3100tot6200kgZWperha).
Inde5ekolomvandezetabelisperperceelhetverschiltussenbrutoennettqopbrengst
(in % vandebruto opbrengst) vermeld. Ditverschiliseenaanwijzing voor deverhezen,diebijhetgebruikvanhetperceeloptreden.
Het varieertvan 12tot 55%enwordt voornamelijk door devolgendefactorenbeïnvloed.
1. Intensiteit van hetgebruik. Inde6ekolomvantabel24wordt dewijzevangebruik derpercelen aangegeven.Depercelenvlakbijdeboerderij (Illabcd),dietevens
hogerzijngelegendandeandere,wordeninhetalgemeenvroegerinhetvoorjaar reeds
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Tabel24.
Perc.

IUa
Illb
IIIc
Vi

./

HM
VI
EXa
IXb
Xa
Xb
XI

xn
XV
XVI
XVII

xvni
XXI

/
Opp. in ha

0,71
0,71
0,71
0,71
1,58
0,99
0,90
0,86
0,91
1,28
1,20
2,19
1,59
0,74 '
1,74
1,50

Opbrengst inkgZW/ha
bü 125 kg N/ha
Bruto

Netto

6060
6720
7060
6630
6380
6190
5970
6220
6610
7120
6850 ,
6515
4970
5560
5140
4635

5244
5933
6230
5035
4689
3778
4138
3720
3972
3198
3658
3166
3573
3411
3108
3270

*) W = weiden met melkvee
w, = weidenmetjongvee
H —hooien

Verschil
B-N
in Vovan B

13
,12
12
24
26
39
31
40
40
55
• 47
51
28
39
40
29

Wijzevangebruik*)

W-W-H-W-K-D-W
W-W-H-W-D-D-W
W-W-H-W-D-D-W
W-W-H-W-D-D-W
K-W-W-W-W
H-W-W-W-w
H-W-W-W-w
K-W-W-W
K-W-W-W,
K-H-W-H-W
K-H-W-H-W
K-W-H-W
w-H-W-D-W
w-H-W-H-W
w-H-W-W-W
w-H-W-W-W

; '
Gem.
inspharingBdichthcid

18
22
26
20
23
17
22
23
23
14
20
'- 13
25
31
21
18

K = kuilen
D —kunstmatig drogen

beweidenin totaaleengroter aantalmalen gebruikt. Gewoonlijk wordthieropmet
vrijkortgrasreedsingeschaard,hetgeeneenbetrekkelijk kleinverschiltussenbrutoen
netto opbrengst tot gevolgheeft, zoalswerdgevonden óp een proefveld in £uidholland.1)Bovendienwerdendezepercelen2keergemaaidvoorkunstmatigdrogen, hetgeenookgeringeverliezengeeft. Ditintensievegebruik-heeft totgevolggehad,dat de
verliezen op deze percelen gemiddeld slechts 15% bedroegen, terwijl bij de andere
percelen, die slechts4of 5keer werden gebruikt, gemiddeld bijna 40% verschil aan
zetmeelwaardewerdgevonden.
2. Wijzevanconserveringvanwintervoeder. Deverliezenaanzetmeelwaardelopen
bij deverschillende methoden van wintervoederwinning zeer uiteen. Gemiddeld bedragenzebijkunstmatigdrogen5à 10%,bijinkuilen (goedgeslaagd,pH4,2oflager)
20%enbijhooiwinning35à40%.BijdeberekeningvandenettoZW-öpbrengstwórdt
rekening gehouden met de opbrengsten aan wintervoeder, die tenslotte worden verkregenindevormvanhooi,kuilofgedroogdgras,waarbijdeverliezendusreedszyn
afgetrokken. Voor detotale opbrengst zalhetuiteindelijk vanveelbelangzijn of een
bepaaldesnedegehooid,gekuildofgedroogdwordt,terwijlhetopbrengendvermogen
(brutoopbrengst)gelijkis.Dîtblijktweluittabel24.Wanneermenhierbijhetverschil,
tussenbrutoennettoopbrengstvergelijktbijdepercelen,die5keergebruiktzijn, dan
blijkt hetverliespercentageduidelijk toetehemenmethetaantalkerendatvoor hooi
ofkuilwerdgemaaid.
^Gemiddeldwarendezepercentagesalsweergegevenintabel25.
Hieruit blijkt duswelduidelijk, dat menbij vergelijking van denetto opbrengsten
vanverschillendepercelenmetdewijzevangebruikenspeciaalmetdewijzevanwintervoederwinningrekeningmoethouden.
l

) Verslag CJX.Q. over1950, p. 68-71.
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Tabel25.
Aantal malen
Aantal
percelen

2
1
, 4
1
1
3

hooien <

/

,,.

2
2
1
1

-

1

kuilen

drogen

1

_
-'

--

1

-

1

- "
2

Gem.
•/»verlies

weiden

2
3
4
3
4
4

51
39
35
28
26
S

16J)

>)7 Xgebruikt.
3. Inscharingsdichtheid. Uit proefnemingen is gebleken, dat naarmate de inscharingsdichtheidtoeneemt,deverliezenbijbeweidingafnemen.Deverliezenzijnhet
grootstbijhetstandweidesysteem (5koeienperha),belangrijk lager bij het moderne
omweidingssysteem(20koeienperha)ennogkleiner oijdagrantsoenbeweiding,waarbijvaak 100ofmeerkoeienperhaweiden.Opdeproefboerderij,waartot 1951 inhet
algemeen maar met één koppel melkvee werd beweid en de percelen in oppervlakte
variëren van0,71tot 2,19ha,liepdegemiddeldeinscharingsdichtheid ook nogal uiteen,zoals blijkt uit kolom 7van tabel 24.Daarhet beschikbare materiaal nogalbeperktiseneengrootaantalfactoreninvloeduitoefentopdeuiteindelijkeverliezen,zal
hieropnietverderwordeningegaan.
4. Onnauwkeurigheidbijopbrengstbepalingofberekeningswijze. Doordatbijdeopbrengstbepalingdoormaaienvänkleineveldjesminofmeerbelangrijkefoutenworden
gemaakt,zaldebrutojaaropbrengst somsnietgeheeljuist zijn.
•- Verderishetdevraagofdewijzevanbepalingvandezeopbrengst(om,de5weken
maaien)weldemeestjuisteisomdemaximalehoeveelheidteoogstenenofeendergelijkbetrekkelijk kleinproefvak welvoldoenderepresentatiefisvoordeopbrengstvan
eenperceel.Vooronderlingevergelijking van percelenisdezemanier echterwelvoldoendebetrouwbaar gebleken.
Teweinigisnogbekend van dewerkingvan stikstof opverschillendepercelen om
metbehulpvaneenN-effect deopbrengstenteherleidentotgelijk N-niveau.Wanneer
men hiervoor gemiddelde waarden gebruikt, kunnen in bepaalde gevallen vrij grote
foutenwordengemaakt.Zoalsreedseerderwerdopgemerkt,zullenbotanischesamenstelling (o.a.% klaver), bemestingstoe§tand en waterhuishouding van het perceelen
weersomstandighedennadebemestingopditeffect vaninvloedkunnenzijn.
Dehoeveelheden stikstof, waarvoor gemiddeld bijdezevergelijking moest worden
gecorrigeerd,bedroegenbijdebrutoennettoopbrengstresp.55en60kg.Neemtmen
bijdebruto-opbrengstberekeninggemiddeldeeneffectvan10kgZWperkgNaanmet
eenvariatiévan 7tot 13,'dankanhierbijeenfoutvan330kgZW= ± 5%vandetotale
opbrengst'wordengemaakt. Bij-de netto opbrengstwordt 7kgZWperkgN aangenomen.Bij-eenvariatievanditeffect van5tot9kgZWkaneenafwijking van240kg
ZW = ± 5% vandetotaleopbrengst worden veroorzaakt. Daar bijdebruto-ende
netto-opbrengstberekening de afwijkingen zeer waarschijnlijk in beide gevallen óf
hoger óflagerzullenliggen,zal dezefout uiteindelijk kleinzijn, doch bijvergelijking
derperceleninetverschillendN-effect kandezeafwijking welvanbelang zijn.
Comparison ofmethods todetermine theyieldsofgrassland
Somemethodstodeterminethegrossandthenettyieldofgrasslandareconsidered
andtheresultsofthesedeterminations are compared.
A. Gross computation of yield - independent óf the use- by regular mowing of
arailedoffarea,e.g.every5weeks.
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B. Gross computation of yield - dependent on theuse- by harvesting a number of
areas of4 m2,just before grazing or mowing.
C. Gross computation of yield - dependent on the use - with the aid of removable
cages on the field. The aTea protected by these cages is harvested after the grazing
period.
t>. Nett computation ofyieldsbymeans of the norms of R. GEITH, from number of
grazing days,milkyieldand quantity ofwinterfood that is harvested.
Ingeneralthemethod Bgaveconsiderably lower yieldsthanA and C,because of the
fact, thatthegrowingduring theperiod ofgrazinghasnotbeencalculatedinB.
In comparing A with D, it appears that the difference is determined mainly by 4
factors, namely:
1. Intensity of the use;
2. The way of preserving the winterfood;
3. Number of cows per ha;
4. Errors in computation of yield.
PROEVEN OVER H E T I N K U I L E N VAN VOEDERBIETEN (PROJECT 213)I )

withsummary
W. A. P. BAKERMANS en P. J. JOCHEMS
INLEIDING

Debewaringvanvoederbieten iseenprobleem, dat delaatstejaren meernaar voren
is gekomen. Voor een deelisdit een gevolgvan het feit, dat veleboeren tegenwoordig
een partijtje bieten willen bewaren tot eind Mei-begin Juni,met het doelzete gebruiken voor inkuilen volgens de Hardeland-methode. Vooral bij dit langere bewaren der
bieten treedtvaakin ernstigematekuilrot op.
Uit practijk- en andere ervaringen isbekend, dat devolgende factoren het optreden
van kuilrot meer of minder sterk kunnen beïnvloeden:
1. Het ras
I n hetalgemeenbestaatdetendens,dathooggehaltigerassenbeterhoudbaar zijn dan
laaggehaltige. Tussen de verschillenderassenvaneenzelfdegehaltetypekunnen echter
nog wel verschillen in houdbaarheid optreden. Het best bewaarbaar zijn in het algemeen Rijkmakers>enGroenkragen hoog gehalte. Voor een vergelijkend overzicht van
allerassen kanverwezen worden naar deRassènlijstvoor Landbouwgewassen.
2. De cultuurmethode endebemesting vanhet gewas
Van de invloed van de cultuurmethode van het gewasis slechts weinig bekend. Het
isechter welmogelijk enkelemeer ofminder waardevolle aanwijzingen tegeven.In het
algemeen zal laat oogsten beter bewaarbare bieten geven. Vroeg zaaien is vaak ook
gunstig, doch zeer vroeg zaaien leek soms nadelig, voornamelijk wanneer de bieten
daardoor veel schieters gingen vormen of het gewas buitengewoon zwaar werd.
Vooral door laat oogsten zijn de bieten bij,de oogst goed afgerijpt en hebben ze in
het algemeen een zo hoog mogelijk droge-stofgehalte, wàt de houdbaarheid gunstig
beïnvloedt.
Om dezelfde reden zalook een dichte stand, dus een groot aantal planten per ha, de
houdbaarheid gunstig beïnvloeden. Waarschijnlijk zal overmatige stikstof- en kalibemesting minder goed bewaarhare bieten geven, aangezien hierdoor het droge-stofgehalte verlaagd en wateriger, slapper weefsel gevormd wordt. Een goede phosphaatvoorziening zal de houdbaarheid waarschijnlijk bevorderen, omdat hierdoor harder,
krachtigerweefsel ontstaat.
l
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) InsamenwerkingmetdeCommissievoorAardappelbewaring.

3. Hetoptreden vanziektenenbeschadigingen
Verschillendeziektenenbeschadigingeninhetteveldestaandegewaskunnenoptreden
van kuilrot ten gevolgehebben. Door hartrot, violet wortelrot en stengelaaltjes aangetaste bieten rotten in de kuil soms door, waarbij devioletrot- èn aaltjesaantasting
zichover anderebieten kan uitbreiden. Uitwaarnemingen inde practijk werd echter
de indruk verkregen, dat dergelijke primaire ziekten en aantastingen van het gewas
slechtsinweiniggevallenduidelijk als oorzaak van ernstig kuilrot zijn aan te wijzen;
hun invloed in dezeismoeilijk te schatten. In „rotte kuilen" wordt in hoofdzaak de
schimmelBotrytis cinerea aangetroffen.
4. De oogstmethode
Vangrootbelang,inverbandmethetoptredenVankuilrot, zijn oogsttijdenoogstmethode.Inhetalgemeenkanlaatoogsten,ineindOctoberofzelfsbeginNovember,
veilig worden aangeraden. Zolang de bieten nog ongekopt in de grond staan, hoeft
voorbevriezenniet gauwgevreesd teworden.Liggendebietenechtergerooidop het
veld, dan kunnen zeslechtszeerweinigvorstverdragen; vooral dewortelpunten zijn
zeergevoelig.Wanneer gerooidebieten'snachtsinhetveldmoetenblijven enerkans
isopnachtvorst, danzalhetnoodzakelijk zijn debietenophoopjes tegooienengoed
metloofaftedekken.
Vrijvaakkomt hetvoor,datdoorvorstbeschadigingvandebieteninhetveldinde
kuilen later aanzienlijk rotverlies optreedt. Zeer belangrijk ishet ook bieten, dieiets
bevroren („verglaasd") zijn, eerst weer volledig te laten ontdooien, voor er verder
meetewerken;veelvorstschadekanhierdoorvoorkomenworden.Wanneerdebieten
gerooid zijn,ishetaantebevelen ze spoedig aan de hoop te rijden en met een laag
stroaftedekken.Degewoonte,zelangeretijd (weltottweeweken)opkleine hoopjes
of zelfs oprijen op hetland telatenliggen,werkt beslist ongunstigopde houdbaarheid. Uit waarnemingen in depractijk werd deindruk verkregen,dat het inhetalgemeengunstigerisdebieten- voorzovermogelijk - terooienenaandehoopte rijden
tijdensvochtigregenachtig,dantijdensdroogweer.Vooreendeelisdit waarschijnlijk
een gevolg van het feit, dat bij vochtig rooiweer meer grond aan de bieten blijft
kleven, want in het algemeen blijken bieten, die met veel aanhangende grond zijn
ingekuild,aanmerkelijk beterhoudbaar.Hetverdientalleaanbevelingomingevallen,
waarin de bieten vrij.schoon de kuil ingaan - dus vooral in droge oogst- en kuilperioden- extragrond tussen debietentestrooien;dehoudbaarheid wordt hierdoor
voortreffelijk verhoogd. Voor een ander deel heeft bij vochtig weer werken waarschijnlijk hetvoordeel, dat debietenniet zosterkuitdrogen endaardoor beter houdbaar blijven.
Inverbandmethetvasthoudenvanaanklevendegrondishetvanbelangdebietenbij
het rooienniet af te kloppenenookverdervoorzichtigtebehandelen.Voorzichtigbehandelenisookbelangrijktervoorkomingvanbeschadigingenenbreukenindebieten.
Invelegevallenbeginthetkuilrotinhoofdzaak opdergelijke breuk-enwondplekken.
Tochblijken ookvrij ernstigbeschadigdebieten somsnoggoed houdbaar.
Diepkoppen,waarbijgrotewondvlakkengemaaktworden,isbeslistongunstigvoor
dehoudbaarheid.Waarschijnlijk hangtditsamenmetdemogelijkheid tot spruiting.
In normalekuilen zijn bieten, dieniet (kunnen) spruiten, slechtszelden goedtebewaren,terwijl bieten, diegoedhoudbaar bleken, practisch altijd sterk gesproten zijn.
Debestemaniervankoppenbestaatdaarin,datmenalleenhetloofafdraait endebiet
zelf dushelemaalnietbeschadigt; hiermeekaneenbelangrijke verbeteringvandebewaarbaarheid wordenverkregen.Aangezien dit loofafdraaien voor de practijk echter
tebewerkelijk is,zalmoetenwordenvolstaanmetzo licht (ondiep) mogelijk koppen.
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Vooralboeren,diéhun bietenloofinkuilen,zodat ook bij diepkoppennietsverloren
gaat,mogenbedenken,-datdoor dit diepekoppen dehoudbaarheid vaak ernstiggeschaadwordt.
5. De kuilmethode
Uitwaarnemingenindepractijkwordtdeindrukverkregen,datinhétalgemeende
bieten het beste houdbaar zijn in een niet tehoog opgezette kuil,'afgedekt met een
lichtelaagstro,waarovereenbehoorlijkelaaggrond,dieéchterdekopvandekuilniet
bedekt.Alleenbijfellevorstwordtdekopdichtgemaaktmetgrond,mestofietsdergelijks, eventueel kan ook het gronddek over dehele kuil nog verzwaard worden. Ingravenindegrondlijktinhetalgemeendebewaringwelgunstigtebeïnvloeden.Soms
treedt ernstig kuilrot op, als gevolgvan broei óf vorstschade, diegemakkelijk voor-:
komenhaddenkunnenwordenbijtijdigingrijpen.Hétkannodigzijnbijzachtwinterweer een deel van het gronddek te verwijderen of bij strenge vorst het gronddek te
verzwaren.Hetisdaaromnoodzakelijk dekuilengeregeldtecontroleren.Gebruikvan
eenthermometerishierbijnietvereist,dochzouwelvoordelenbieden.
DOEL EN OPZET VAN DE PROEVEN

Indeherfstvan1949werdenop3percelenopzandgrondinWest-Brabant(Cl904/6)
enop2percelenoplichtezandgrondopdeVeluwe(Cl907/8)oriënterendekuih^roeven
metvoederbieten aangelegd,teneindeenigeervaringoptedoenmethetinkuilenvan
voederbieten eneniginzicht tekrijgen in deaard en degrootte der verliezen, die bij
verschillendekuilmethoden optreden.
Devolgendekuilmethodenwerdenvergeleken:
a. Normalepfactijkkuil?bietennormaalkoppen.
Debieten werdenop normalewijze meteenmesof schoplicht gekopt. De kuil
werdaangelegdopdegrondenafgedekt meteenlaagstro,waaropeenlaaggrond.
Dekopvan dekuil,dieaanvankelijk slechtsmet strowerdafgedekt, werdpas bij
strengevorstmetgrondofmestdichtgemaakt.Inenkelegevallenwerddantevens
eendikkere grondlaagopdekuilen aangebracht.
b. Kuilmetvroeggerooidebieten.
Alsa,dochdebietenwerdenvroeg,beginOctober,gerooideningekuild.
c. Kuilmettoepassen vanfusatex.
Alsa,dochtijdenshetkuilenwerdfusarex tussendebietengestrooidnaar4,5kg
fusarex per 1000kgbieten.
d. Kuilmét toepassing van natuurlijke ventilatie.
Hierbijwerdopdegrondeenlattenrooster aangebracht,datals«entunnelinde
lengterichting van de kuil liep en er aan weerskanten uitstak. Op de kop van de
kuil, welke geheel met grond was afgedekt, werden (als schoorsteentjes) op een
meterafstand vanelkaar drainbuisjes geplaatst.
Opdezewijze ontstond door natuurlijke trek eenkrachtigeluchtcirculatie door
dekuilen.De openingen vandetunnel envande „schoorsteentjes" werdenalleen
bijvors,tdichtgemaakt.
e. Kuilmetbietenmetafgedraaidloof.
Kuüalsa.Doorhetloofnietopdegewonemanierdoorkoppenteverwijderen,
dochhetmetdehandaftedraaien,werdverwondingvandebietenvermeden»
In totaalwerden20 kuilen aangelegd, nl, op5percelen(Cl904/8)telkens4.Deobjectena,denekwamenopiederperceelvoor.Objectblagop3(Cl905/7),objecterop
2percelen(Cl904en9Ö8).Iederekuilbevattebruto ± 5tonbieten.Dédriekuilenmet
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vroeggerooidebieten werden in deeerstedagen van October, deoverige kuileneind
October-beginNovemberaangelegd.12Kuilenwerdenvroeg(rond 1 Maart),8kuilen
laat (omstreekshalf Mei)opgeruimd. DegeventileerdekuilenvanCl904en906werdenop 3Maartopgeruimd,derottebietenwerdenverwijderd endeoverigeopnieuw
ingekuild.Op23Meiwerdendezekuilen definitief opgeruimd, samenmetdelaatopgeruimdekuilenvanCl905.
Tabel26bevateenoverzichtvaneenaantalgegevensbetreffende perceelengewasen
dedatavanaanlegenopruimenderkuilen. (
. /
•
Tabel26. Enkelegegevens omtrent perceel en gewasen data van aanlegen opruimen der kuilen
Perceel .x. . .
Versebietenopbrengst
kg/ha . . . . . .
Aantalplanten/ha . .
Ziekteninhetgewas .

Datuminkuilen .
% Tarrabieten . , .
Datumuitkuilen. . .
Heringekuilde bieten
vangeventileerdekuilen
datun>berinkuiling
datumopruiming . .
•

Cl 904

0 906

Cl 905

70.000
80.000
•' 70.000
62.500
1%hartrot
2%Rhizoct.
1%zwarte
houtvaten
2% hartrot
30%Heterodera
31 Oct.
3Nov.
18% ;
11%
3Maart
23 Mei

31.000
62.000

9 Nov.

20%
3Maart

Cl907

(

Cl908

40.000
55.000
60.000
57.000
30%hartrot 2%hartrot

5Nov.
10%
21Febr.

9Nov.
16%
10Mei

^
3Maart
23 Mei

3Maart
23 Mei '

i

ZandgroridinWest-Bral jant

ZandgrondopdeVeluwe

Omdeverliezen aanverse massa,drogestofensuiker,dietijdensdebewaarperiode
optreden,vasttestellen,werdenbijhetinkuilenenbijhetuitkuilen(opruimenvande
kuil)bepaald:hetbruto-gewicht, het% tarra (aanklevendegrond),het% drogestof
enhet% suiker.Bijhetuitkuilenwerdookhet% rottebietenbepaald.
Aan al deze bepalingen, vooral aan die van het percentage droge stof en suiker,
kleven vrij aanzienlijke fouten. Aangezien dezefouten elkaar, bij de berekening van
hetopgetreden droge-stof-ensuikerverlies,nogversterken,ishetduidelijkdatÊetzeer
moeilijk is'omde bewaarverjiezen in bietenkuilen enigszins nauwkeurig te bepalen.
Wordtzeerzorgvuldigenmetflinkeaantallen monstersperkuilgewerkt,dankande
standaardafwijking van de bepaling van het droge-stofverlies in bietenkuilen op
± 5%gesteldworden.Desuikervanversebietenbestaatvoorbijna 100%uitsaccharose (1-2% invertsuiker). Gedurende debewaring der bieten wordt zoveel van de
saccharose geïnverteerd, dat de suiker na dèbewaringvoor 10—Î25%uit invertsuiker
bestaat,diedepolarimeter-aflezing verstoort.
Omeengoedevergelijkingtussenhetsuikergehaltebijin-enuitkuilenteverkrijgen,is
hetdaarom nodiginbéidegevallenhetgehalteaantotaleinvertsuikerstitrimetrischte
bepalen.
RESULTATEN

De tijdens debewaarperiode opgetredenverliezenwerden uitgedrukt in procenten
vandeoorspronkelijk(bijhetinkuilen)aanwezigehoeveelheidversendroogmateriaal.
De droge-stof- en suikerverliezenzijn berekend alstotaalverliesen alsademhalingsverlies.
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In hettotaal verlies ishetverlies, dat aanrottewijten is,inbegrepen, terwijl het
ademhalingsverlieshetberekende verlies isals er geen rotopgetreden zouzijn. Het
percentagerottebietenishetaantalbieten,datdoor rottingwaardeloosisgeworden,
uitgedruktinprocenten vanhetaantalingekuilde bieten.
In tabel 27wordt eenoverzicht gegeven vande op deverschillende percelengemiddeld (oVerde4kuilen)opgetredenbewaringsverliezen envanhetpercentagerotte
bieten(een-tekengeeftwinstaan).
' Tabel 27. Gemiddelde bewaarverliezen per perceel, uitgedrukt in % van de oorspronkelijk aanwezigehoeveelheid, engemiddeld % rotte bieten
\
Verlies in%
van oorspronkelijk materiaal
Datumuitkuilen
Versemassaintotaal . . .
Drogestofin t o t a a l . . . .
Drogestofdoor ademhaling
Suikerintotaal
Suikerdoorademhaling . .
% Rottebieten

Cl904
vroeg
8
14
5
26
19
10

Cl905

Cl906

Cl907

laat
11
22
18
28
26
2,5

vroeg
2
6
6
17
17
0

vroeg
-2,5
4
3
10
10
1

gemidCl908 K deld
laat
6
22
22
28
28
0

Wezien,datdeverhezenhétgeringstezijnbijCl907en906.Ditistedankenaanhet
vroegeopruimenderkuilenopdezepercelen.
Hoewel dekuilen vanCl 904ookvroeg opgeruimd werden, zijn deverhezen hier
tochvrijhoog.Ditiseengevolgvandegezondheidstoestand derbietenopditperceel.
Zoalsintabel26werdaangegeven,waseengrootaantalbietenaangetastdoorRhizoctonia,zwartehoutvatenziekte enhartrot, terwijlhetgewasverdernogernstiggeleden
heeft vanaantastingdoor bietenaaltjes (Heterodera); 10%derbietenishief doorrot
geheelverlorengegaan.BijCl905wasgemiddeld2,5% derbietengerot, hoofdzakelijk
alsgevolgvan sterkerottingindekuilmetvroeggerooidebieten.Opdeanderepercelentradpractischgeenrotop.Doordat dekuilenvanCl905en908laat opgeruimd
werden,zijn debewaarverliezen hierhetgrootste.
Hetvaltop,datdetotalebewaringsverliezen aanversemassaveellagerzijndande
totaleverliezen aandroge stof.BijCl 907treedt gemiddeld over devier kuilen naast
eenverliesaandroge stof zelfs eenwinst aanversemassa op.Blijkbaar hebben deze
bietenindekuilvochtuitdeomgeving(regen?)opgenomen.Ditverschijnseltreedtwel
vakeropenisgrotendeelseenkwestie"vanverhoudingeninrelatievevochtigheidinen
buitendebieten.Detemperatuurindekuilzalhierbijweleenbelangrijkerolspelen.De
vraagkomtnaarvorenofdebeoordelingvaneenkuilmethodegebaseerdmoetzijnop
deverhezen aanverse massa ofaan droge stof. Hetisduidelijk, datinprincipe uitsluitend hetverhesaandroge stof, d.w.z.aanvoederwaarde,vanbelangisbijde bewaring enhetisvanweinig betekenis of debieten water hebben opgenomen of afgestaan tijdens de bewaring. In de practijk ligt deze zaak echter weleens anders.
Wanneereen boer bietenverkoopt(bv.voorinkuilenvolgensdeHardeland-methode),
dan doet hijditnaar vers gewicht, waarbij hoogstens deaard vanhetras(hoog-of
laaggehaltig)medebepalendisvoordeprijs,dochinfeitehetgehaltezelfnooitwordt
bepaald.
Ineendergelijk gevalzalhetdeboerminderinteresserenwatzijn verhesaandroge
stof is, mits hetverse gewicht derbewaarde bieten maar zohoog mogelijk is. Daar
komtbij,dathetbepalenvanhetopgetredendroge-stofverliesbuitengewoonbewerkelijkenaangrotefouten onderhevigis.Hetisdanookverleidelijk bietenkuilproeven te
nemen,waarbij uitsluitend deverhezen aanversemassaendematevanoptredenvan
kuilrotbepaaldworden.Hiertegenhoeft geenbezwaardebestaan,mitsmenzichïeah86
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seert,datinprincipedevergelijkingvanverschillendekuilenopdeverliezenaandroge
stofgebaseerdmoetzijn,aangezienandersnietzeldenwinstengeboektzullenworden,
waar toch uitsluitend verliezen zijn opgetreden. Werken metdeverhezen aanverse
massa zalinnagenoegallegevallentotscheveconclusiesvoeren, behalveinhetgeval
dathetdroge-stofgehaltederbietengedurendedegehelekuilperiodeConstantblijft. In
ditzeertheoretischegevalishetonverschilligofhetbewaarverlieswordtuitgedruktin
verhesaanversemassaofinverhesaandrogestof.
Gemiddeld over allekuileniseen droge-stofverlies opgetreden van 15%;2,5%der
bieten wastotaalverrot.Wanneergeenrotwasopgetreden,zoudoorademhaling,dus
doordissimilatievandrogestofdoordelevensprocessenindebiet,gemiddeld 12% der
oorspronkelijk aanwezigedroge stofverlorenzijn gegaan.Hetsuikerverhesblijkthet
grootste tezijn, nl. ruim 20%.Uithetfeit datgemiddeld 12%vande oorspronkelijk
aanwezigedrogestofdoorademhalingverlorengingendat21%vandeoorspronkelijk
aanwezigesuikerzouzijngedissimileerdwanneergeenrotopgetredenwas,terwijlinde
oorspronkelijke droge stof 65% suiker aanwezig was, blijkt, dater gemiddeld meer
suikerisomgezetdanerdrogestofverlorenisgegaan.
Per 100kgingekuilde droge stof isgemiddeld 12kgdoor ademhaling-verloren gegaan,terwijlhetsuikerverhesalsgevolgvandeademhalinggemiddeld0,21 X(0,65X
100) = 13,65kg bedraagt. Wordt dit voor iedere kuil afzonderlijk berekend, dan
blijken dezecijfers zeersterkuiteentelopen,kennelijk alsgevolgvan bepahngsfouten.
Somsishetsuikerverhesinkgkleinerdanhetdroge-stqfverliesinkg,meestalechteris
hetgroter.Ondanksdezeonbetrouwbaarheid lokkendecijfers totspeculaties.Hetfeit
datgemiddeldmeersuikerisverloren gegaandandrogestof,wijsterop,dateendeel
.vandesuikernietvolledigisgedissimileerd,dochisomgezetin„niet-suikers".Verder
wordtwaarschijnlijk hetademhalingsverlies aandroge stof practisch geheel ontleend
aandevoorraad suiker.
Tabel28geeft eenoverzichtvan deindekuilen opgetreden bewaringsverliezen,ge, rangschikt naar deverschillende kuilmethodenentijd vanopruimen. Bovendien zijn
aangegevendebewaringsverliezen (indeperiodevan3Maarttot23Mei),opgetreden
indebeideopnieuwaangelegdegeventileerdekuilenvanCl904en906.Decijfers zijn
gemiddelden vandevermelde aantallen kuilen.
Wezien,datbijvroeguitkuilendeverhezengemiddeldbelangrijkkleinerzijndanbij
laatuitkuilen.Ditgeld{vooralvoordeverhezenaanversemassa,welkebijvroegnitkuilengemiddeldpractischnihilzijn.Bhjkbaar beginnendegrotebewaarverliézenpas
optetredennaFebruari.Vooralbijdeopnieuwingekuildebietenisditsprekend. Opgemerktzijechter,datdehogeverhezen,dieindezekuilenindekortetijdvan3Maart
tot23Meizijn opgetreden,ongetwijfeld medeeengevolgzijn vandebewerkingdiede
bieten bijhetuitkuilen - laden enlossen envervoer metauto - hebben ondergaan.
Misschien mogen dehogeverhezennahetopnieuw kuilen alsaanwijzing gelden,dat
hetindepractijk hierendaar gebruikelijke „omzetten"vaneenbietenkuil slechtsin
gevallen,waarbijernstigrotisopgetreden,vanvoordeelkanzijn,dochinhetalgemeen
geen aanbeveling verdient. Dit„omzetten", uitzoeken derrotte enaangetaste bieten
enopnieuw inkuilen dergezonde bieten, wordt weltoegepast omeenpartijtje bieten
langertekunnenbewaren.
Hetvalt op,datdemetfusarex behandelde kuilen bijzonder groteverhezen tezien
geven.Ditismedeaantoevalligeomstandigheden tewijten. Deze kuilen waren aanvankelijk tezwaar afgedekt, zó,datbijdevroeg opgeruimde fusarex-kuil broei niet
meergeheelkonwordenvermeden.Indezekuil,afkomstig vanhetslechteperceelCl
904,isdanookeenzeerhoog%rotopgetreden. Bijdelaat opgeruimde fusarex-kuil
werdtijdigbroeivoorkomen,maardedroge-stof-ensuikerverhezenzijntochvrijhoog
geworden.EvenalsindeanderekuilenvanCl908tradindezekuilechtergeenrotop.
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Venneldzijnog,dat,naarervaringenvananderen,fusarex goedkanvoldoen.
Tabel 28. Gemiddelde bewaarverliezen bij verschillende kiiilmethoden, uitgedrukt in %,van de
oorspronkelijk ingekuilde hoeveelheid materiaal
Aantal
kuilen

% rotte
bieten

Verse
totale
verliezen

Drogestof
verl. door
totale
verliezen '. ademhaling

Suiker
totale
verliezen

verl. door
ademhaling

10

20

18

5
28

37

17

11

9

19
18

19
15

VROEG UITRUILEN

a. Normalepractijkkuil . .
b. Kuilmetvroeggerooide
bieten
c. Kuilmetfusarex . . . .
d. Kuilmetnatuurujkeventilatie
'
e. Kuil met bieten met afgedraaidloof
Gemiddeld:

2
25

t

-1
24

3
12

LAAT UITRUILEN

a. Normalepractijkkuil . .
b. Vroeggerooid
c. Fusarex
d. Natuurlijkeventilatie . ._
e. Afgedraaid loof
"
Gemiddeld: . . . . . .

1
16
0
4
0
4

14
16
7
11
-2
10

26
30
24
22
16
23

25
18
24
19
16
20

34

33

28
27
24
28

28
24
24
27

22

48

56

37

64

49

18
20

14
31

22
39

20
29

24
44

23
31

H E R I N K U I L E N 3 MRT-23MEI

Obj. d, Cl 904opnieuwingekuild . . .'_
Obj. d, Cl 906opnieuwingekuild . . .
Gemiddeld:

Ongetwijfeldmedealsgevolgvanbepalingsfouten gevendevroegopgeruimdekuilen
metvroeggerooidebietenzeerlageverliezentezien.Ditisnietinovereenstemmingmet
de indruk, welkebij visuelebeoordeling werd verkregen en geeft waarschijnlijk ook
geen goed beeld van de werkelijkheid. Voor een deel zijn deze lage verliezen ook
een gevolgvan het feit, dat dezekuilenop percelenlagenwelkezeer goed houdbare
bieten hebben voortgebracht. De cijfers van de laat opgeruimde kuil met vroeggerooidebietenzijnmeerinovereenstemmingmetdewaardevandezemethode.Vooral het in deze kuil opgetreden rotverlies ishoog.Vroeg rooien en inkuilen moet ongetwijfeld worden afgeraden.
Devroegopgeruimdeventilatiekuilen gevenrelatief zeerlageverliezentezien,terwijl delaat opgeruimde relatief hogereverliezen tonen. Bij dèkuilen met bieten met
afgedraaid loofisdetoename derverliezenbijlangerbewarenveelgeringer;hierzien
webijvroeguitkuilenreedsreële,hoewelgeenhogeverliezen,terwijlbijlaatuitkuilen
relatief opvallendlägeverliezenaan drogestofenzelfseenwinstaanversemassaoptreden. De geventileerde kuilen leveren gemiddeld 2-4% rotte bieten op, terwijl de
kuilenmetbietenmetafgedraaid loofgeenenkelerottebietbevatten.Medeinverband
met devisuelebeoordeling van dekuilen mag gezegdworden, dat hetafdraaien van
hetloofdehoudbaarheid derbietenbelangrijk verbetert.
,Degeventileerde kuilen voldeden aanvankelijk welgoed, wat ook in decijfers tot
uitingkomt.Bijlangerebewaringechterbegonnendebieten,dierondhetlattenrooster
zaten, te rotten, waardoor de verliezen weer groter werden. Waarschijnlijk is dit te
wijten aan de overmatige ventilatie van deze kuilen. Het ventilatiesysteem werd nl.
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alleendichtgemaaktbijvorsj.Hierdoorisveelmeergeventileerddannodigofgoedwas.
Immers dejuiste wijze van buitenluchtkoeling is: slechts ventileren, bij voorkeur
'snachtsen'smorgens,zolangdetemperatuurvandebuitenluchtlagerisdandekuiltemperatuur.Ventilerenbijhogeretemperatuurvandebuitenluchtbetekenthet paard
achterdewagenspannen.Indeonderhavigegeventileerdekuilenisditechtervaakgebeurd. Vermoedelijk ligt hierin grotendeels de verklaring van het feit, dat in degeventileerdekuilendeverliezenaanvankelijkgering,dochlaterbetrekkelijkhoogwaren,
aangezien tot eind Februari debuitenlucht gemiddeld voldoendekoelwas,doch van
Maart t/m Meidetemperatuur in dekuildoor het voortdurend ventilerenvaakomhooginplaatsvanomlaaggebrachtzalzijn.Ookdegroteverhezenindeopnieuwingekuildebieten kunnen deelshetgevolgvandeventilatiezijn. Bijnieuweproevenzal
de ventilatiemethode nader onderzocht worden.
Denormalepractijkkuilen hebbengemiddeld iets grotereverliezen opgeleverd dan
het gemiddeldevan alleandere kuilen. In deonderhavigeproeven zijn nagenoegalle
kuilengoedgeweestenisinhetalgemeenzeerweinigrotopgetreden.Blijkbaarisinhet
algemeenmetgoedhoudbarebietengewerkt,waardoorookdenormale practijkkuilen
vrijgoedvoordedagzijngekomen.
Zoalsreedswerd opgemerkt,wordt desuiker,dieoorspronkelijk alssaccharosein
debietaanwezigwas,tijdens debewaringvoor eendeelomgezetininvertsuiker (glucose+ fructose).
In tabel 29wordt, gemiddeld voor de verschillende groepen van kuilen, een overzicht gegevenvanhet gehalteaandroge stof enhetgehalte aan suikervóór ennâinversie,berekend op dedrogestof.In delaatstekolom isaangegeven hoeveel procent
van dein debietaanwezige suikeruitinvertsuiker bestaat.
Hetpercentagesuikervóórinversieishet titrimetrischbepaaldegehalteaan invert«
Tabel 29. Gemiddelde gehalten aandrogestof en suikervóór ennàinversie, berekendop dedroge
stof bü verschillende kuilmethoden
Bijinkuilen
Aantal
kuilen

%droge
stof

Bg uitkuilen

% suiker % suiker %droge
voor
na
stof
inversie inversie

invert% suiker % suiker suikerin
voor
% van
na
totaal
inversie inversie
, suiker

VROEG UITRUILEN «

a. Normalepractijkkuil . .
b. Vroeggerooid . . . . .
c. Fusarex .
d. NatuurlijkeVentilatie . .
e. Afgedraaidloof . . . .
Gemiddeld:

3
2
1
3
3
12

14,4
14,6
11,5
14,1
14,3
14,1

13,2
13,9
11,6
13,5
13,3
13,3

5,3

59,9

9,0

8,4
5,6
3,8
5,3

54,9
59,5
60,1
59,4

15,3
9,4
6,3
9,0

61,0
63,0
61,6
63,3

12,4
11,5
12,4
12,7
11,9
12,2

6,8
14,7,
8,6
7,8
7,2
8,6

59,6
56,9
58,4
59,4
54,9
57,9

11,4
25,8
14,7
13,1
13,1
14,8

8,8

53,5

9,8,

16,2

43,2

37,5

5,0
6,9

60,4
57,0

13,0
11,4

58,6
50,9

15,9
25,1

1,3

68,3

1,2
1,4
1,2
1,27

62,3
63,8
68,2
66,3

14,6
13,7
15,2
14,6
14,3
14,5

1,2

66,5

1,1
1,2
1,2
1,2

11,6
14,4
13,0

LAATUITKUILEN

a. Normalepractijkkuil . . »
b. Vroeggerooid . . . . .
c. Fusarex
d. Natuurlijkeventilatie . .
e. Afgedraaidloof ^ . . .
Gemiddeld: . . . . . .
H E M N K U I L E N 3 MRT-23 MEI

Obj.d,Cl904opnieuwingekuild'
..
Obj.d,Cl906opnieuwingekuild
Gemiddeld: . . . . . .

9,3
12,8
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suiker,vóórdatinhetlaboratoriumalleindebietaanwezigesuikergeïnverteerdwerd.
Dezesuiker wasdusalalsinvertsuiker indebiet aanwezig.Hetpercentage suiker nâ
inversieishettitrimetrischbepaaldegehalteaaninvertsuiker,nadatalleindebiet,aanwezige suiker (grotendeels saccharose) inhetlaboratorium geïnverteerd is. Hetgehalteaansuikernâinversieisdushettotalegehalteaansuikerindebiet.
In hetalgemeen daalt hetdroge-stofgehalte der bieten tijdens de bewaarperiode,
grotendeelsalsgevolgvanhetverliesaandrogestof.Zoalswereedszagen,nemende
bietensomsookvochtopuitdeomgeving,immersinenkelegevallenwashetversegewicht derbieten toegenomen tijdens debewaring. Bijhetinkuilen ishetgehalteaan
invertsuikerindebietenzeerlaag;gemiddeld ± 1,2%vandedrogestofof.±2% van
deindebietaanwezigesuiker.Tijdens debewaringwordt,alsinleidingtotdedissimilatie,eendeelvandesaccharoseomgezetininvertsuiker. Hierdoor bevattendebieten
bijhetuitkuilengemiddeld ± 7%invertsuikerindedrogestof,ofbestaat ± 1 2 %van
deovergebleven suikeruitinvertsuiker.
Inhetalgemeenneemthet%invertsuiker toebij langerebewaring.Vergelijken we
tabel29mettabel28,danzienwe,datinhetalgemeenbijgroterebewaarverliezenook
eengroter deelvan deovergebleven suiker geïnverteerd is.Vooral dekuilen, waarbij
veelrotisopgetreden, hebben eengroot deelvanhunsaccharoseininvertsuikeromgezet.Misschienkandematewaarindesuikergeïnverteerdis,medealsmaatvoorhet
slagenvandekuilgelden.
Experiments onstorage losses infodderbeet in clamps
Thestoragelossesoffodderbeet dependona.o.variety,methodsofcultivationand
manuring, occurrence of diseases, methods of harvesting andstorage.In 1949/1950
different methodsofharvestingandstoringinclampswerecompared. Ingeneralthe
lossesduetorottingweresmallandlargelyrelatedwithfieldconditionsanddiseasesin
the field. The average storage losses in percentages of the original were 5% fresh
material, 15%drymatter and23% sugar,whereastherespiratorylosses,ifnorotting
hadoccurred,wouldhavebeen 12%drymatter and21% sugar.Therespiratorylosses
are probably exclusively sugar losses. During storage saccharose-is inverted. After
storageabout 10-25%ofthesugarconsists ofinvert-sugar. Thispercentageishigher
inthecaseofhighstoragelosses.
Twistingoffthefoliageappearedtobebetterthancuttingoffthetops.With fusarex
theresultswereunsatisfactoryinthisexperiment.Earlyliftingcannotberecommended.
AFDELING AKKERBOUW
ENIGE WAARNEMINGEN OVER DE GROEI VAN GRANEN
IN HET WINTERSEIZOEN (PROJECT 77)
with summary
W . H . VAN DOBBEN

INLEIDING

Hetisbekend, datdeechtewintergranen vooreentijdig schietenenbloeien,in het
jeugdstadiumeenstimulansnodighebbenindevormvanlagetemperatuuren/ofkorte
dag.Menspreektinditverbandvanvernalisatie.Hetoverwinteren vanhet 'snajaars
gezaaidegewasophetveldvoorzietopnatuurlijke wijzeindeze behoefte.
Ditphysiologischeeffect isechterniethetenigeaspectvandenajaarszaai. Inhetnajaarenzelfsindewinterheeft ookvegetatieveontwikkelingplaats,zolangdetempera90

tuur niet onder 0 °C daalt, en deze ontwikkeling bezorgt het gewasbij het aanbreken
van het voorjaar een flinke voorsprong t.o.v. de zomergranen.
Deze voorsprong heeft grote practischeconsequenties en leidt tot hoger Opbrengst.
,De critieke perioden van schieten en bloei, waarin de plant gevoelig is voor extreme
weersomstandigheden, vallen bij wintergranen vroeg in het groeiseizoen, wanneer de
kans op hittegolven en zware regens geringer is dan later. Voorts leidt de voorsprong
tot eenvroege oogst, hetgeenvoor werkverdeling ennavrucht van belangis.
Het ligt dusvoor dehand, om deontwikkeling ophet veldin het koude seizoen eens
na te gaan in haar afhankelijkheid van diverse factoren en in haar gevolgen voor de
verdere ontwikkeling van hèt gewas.
,
Te oordelen naar literatuurgegevens is hieraan weinig aandacht besteed. Zo is bv.
de vraag,hoeveel bladeren een graanplant vormt alvorens in aar te komen, wel onderzocht onder laboratorium-condities (bv. PURVIS en GREGORY voor rogge, VAN DE
SANDE BAKHUYZEN voor tarwe) maar in het veld verzamelde gegevens hebben we tot
nu toe niet ontmoet.
Om hieraan tegemoet te komen, werden bij ons eigen onderzoek in een zaaitijdenproef met wintergranen van alle bladen de groeiperiode en de afmetingen vastgesteld.'
Hettotaleaantalgevormdebladenwordtdantevensbekend.Wijbeperken onshier tot
gegevens betreffende de hoofdas.
HET TOTAAL AANTALBLADEN

Uit tabel 30 bhjkt, dat het totaal aantal bladen vanjaar tot jaar wisselde. Wij zijn
eerder geneigd, dit aan deweersomstandigheden toe te schrijven dan bv. aan toevalligevruchtbaarheidsverschillen van depercelen, diein diversejaren werden gebruikt.
Allejaarverschillenlaten weechter in dezemededefingverder rusten.
Tabel 30. Totaal aantal bladen gevormd door de hoofdas van wintergranen. Totalnumberofleaves
formed bythemainstemofwintercerealsonsandysoil
Zaaidatum (sowing date)

25/9

15/10

15/11

15/1

Rogge (rye) Petkus
1948/49 lage zandgrond D e Bilt
1949/50 idem, buurperceel
1950/51 Wageningse Eng

11
14
13

11
14
12

-• 10
12
12

10

Wintergerst (winter barley) Vindicat
1948/49 lage zandgrond De B i l t .
1949/50 idem, buurperceel .
1950/51 Wageningse Eng

11
16
13

11
16
14

10
14
10

10
12
11

Wintertarwe (winter wheat) Carsten's V
1949/49 lage zandgrond De Bilt
1949/50 idem, buurperceel
1950/51 Wageningse Eng

12
15
14

12
15
13

11
14
11

11
13
11

11

Deverhouding tussen degewassenisbhjkbaar vanjaar totjaar verschillend, hetgeen
wijst op een verschil in reactie op de milieu-omständigheden. Oók hierop gaan wij dit
maalnietin.Gemiddeld vormt roggeminder bladen dan tarween gerst.
DE INVLOED VANHET KLIMAAT OP DEBLADLENGTE

In fig. 28isde uiteindelijk bereikte lengtevan ieder blad uitgezet tegende geschatte
datum van half voltooide groei; deze datum representeert dus het midden van de
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Length of leaves
Bladlengte in mm
2SO

1948/49

250

1949/SO

'V Ai

2 0 0 - Ro99«
ISO
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»--r.f-

SO—

300
250-

• gezaaid op 25 Sept. Sowing

Wintertarwe

200
ISO

«

»

"

••

•• 15 Nov.

•

M

•. IS Jan.

©o-/

« 15 Oct.
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>->

> ».

,„*--wr°^..~-

I50Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.
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April
Mei
•
Date of maximal growth Datum maximale groei

Fig.28. Lengtederopeenvolgende bladenvan wintergranen
inmm,uitgezet tegen dedatawaarop
v
deze bladenhalverwegeontwikkeld zrjn
Length ofthesuccessive leaves of wintercereals inmm,plotted against thedataofmaximal
growth
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periodewaarineénWadwordt gevormd. Dé lengtevan dieperiodezelf isniet weergegeven.Zeisnatuurlijk sterkafhankelijk vandetemperatuur.Voortsiseenbladreeds
volgroeid,vóórdatzijnopvolgerhalverwegeisgevorderd.
Heteerstewatons opvalt is,dat eenwintergraanin October tamelijk langebladen
vormt, in dewinter kortere, terwijl bij dein het voorjaar gevormde bladen delengte
sneltoeneemt om een maximum tebereiken bij hetvoorlaatsteof op tweena laatste
blad. v
De kortste bladen worden dus gevormd in een periode Van lagetemperatuuren
weiniglichtenhetligtvoordehandomhiereensamenhangteveronderstellen.Nuzijn
erstelligmeerfactoren: hetfeit,dathetlaatstebladdatdeplantvormtvóórhetinaar
komen,veelkorterisdanzijn voorganger,wijst eralop,dat erookverschilinaanleg
istussendebladgeneraties.Voorts kanWordenverondersteld, dathetassimilatorisch
oppervlakvandeplant ookvaninvloedisopdeafmetingen vaneennieuwtevormen
blad.
Als deeerste zaaitijd vergeleken wordt voor rogge,gerst en tarwe valt het op, dat
vergeleken met het „Octoberblâd", roggelangere „winterbladen" vormt dan wintergerst, de gehele curve isvoor rogge dus vlakker, in 1948/49 waser zelfs nauwelijks
sprakevan eeninzinking. Het ligtvoor dehand, dit opte vatten als aanwijzing, dat
roggein dewinterrelatief meer groeivertoont dan dewintergerst en dit is,zoals wij
zullen zien,inderdaad het geval. Men kan dit echter niet exact aantonen door „Octoberbladen" met.„winterbladen" te vergelijken van eenzelfde zaaisel; immers deze
bladeten behoren tot verschillendebladgeneraties enzouden alszodanig eenverschillendeaanlegkunnenhebben.
Hetisjuister, bladen van eenzelfde generatie,d.w.z.met dezelfde aanleg, tevergelijken voor verschillende zaaisels, dus een eerste blad gevormd in October met een
eerstebladgevormdindewinter(tabel31).
Tabel 31. Relatieve lengte van het eerste blad by diverse zaaityden. Relativelengthof the first leaf
for severalsawingdates
Zaaidatum
•(sowing date)
Winterrogge(rye) . . . .
Wintergerst(winterbarley).
Wintertarwe{>iwi/erwheat)

25/9

15/10

15/11

15/12

100( = 83mm)
100( = 109mm)
100( = 84mm)

77
71
72

59
56
61

54
48
65

15/1

15/2

53
44
52 '

57
51
59

Dezecijfers zijngemiddeldenvan3jaren(1948/49,1949/50en 1950/51)hetgeenwel
wenselijk is,daar de-proevenjaarlijks inenkelvoudwerdengenomen.Dejaren geven
echterafzonderlijk eenzelfdebeeld.
Deafmetingenvanheteerstebladblijkensterkafhankelijk vandemilieu-omstandige
heden.Dit is opmerkelijk, want de beschikbare réserves in de korrel zijn in allegevallen gelijk. Hetligtvoor dehand aan tenemen,datdeeigen assimilatie, diebegint
zodrahetbladaanhetlichtkomt,bijdraagttotdeuiteindelijke afmetingen."
Nu is er zeer weinigbekend over de factoren die dé afmetingen van een blad bepalen.Dateengeringeraanvoervanvoedingsstoffen hetgroeitempobeperktislogisch,
maardaarnaastschijnenookdeuiteindelijkeafmetingenhierdoorbeïnvloedteworden.
De groeiperiode wordt bhjkbaar bij geringe voedseltoevoer niet evenredig verlengd
maarrelatiefsnelafgesloten,zodathetbladklein blijft.
Wijzienuittabel 31,datnaarmatelaterinhetnajaarwordtgezaaid,heteersteblad
kleiner'bhjft, meteenminimumbijzaaieninDecember-Januari eneenstijgingwederom,bijzaaieninFebruari.
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Hetvaltop,dathetminimumligtbij hetzaajselvan 15 Januari,waarvanheteerste
blad practisch in Februarigroeit,d.w.z.inveelmeerlicht,maarBijlagertemperatuur
dan in December. Grootisinditgevalhetverschilniet,degemiddelde luchttemperatuur bedroeg in onze 3 proefjaren in December 5 °C,Januari4,2°CenFebruari4,8
°C,waarbijdevorstperioden,waaringeengroeiplaatsvindt,nietmeezijngerekend.
Nu zijn dit luchttemperaturen op 1,80 m, terwijl de temperatuur van,de plantjes
medewordtbepaalddoordebodemtemperatuurdieinFebruarimeestal aanmerkelijk
lagerisdaninDecember. Delengtevanheteersteblad correleertinieder gevalbeter
metdetemperatuur danmetdehoeveelheid licht. Oppervlakkig bezienzoudittot de
conclusie voeren, dat dit ook geldt voor de assimilatie, die zoals wij zagen, de verschilleninlengteschijnt tebepalen.
Wijkrijgen echtereenändereindruk,wanneerwedederdebladenvandiversezaaiselsvergelijken (tabel32).
Tabel 32. Relatieve lengte van het derde blad bij verschillende.zaaidata. Relative length of the
thirdleaffor severalsowingdates
Zaaidatum
(sowing date)
Winterrogge (rye) . . . .
Wintergerst (winterbarley).
Wintertarwe (winterwheat)

25/9

15/10

15/11

15/12

•15/1

15/2

100( = 107mm)
100( = 137mm)
100( = 109mm)

57
47
51

58
54
58

57
52
59

5.7
56
62

64
56
69

Nu valt het minimum bij bladen, diein December zijn gegroeid (zaaisel 15/10);de
„Februaribladen" zijn duidelijk langer. Hier dusgeencorrelatiemetdetemperatuur,
maar met het licht!Alshet derdeblad groeit, isdekorrelwelzover uitgeput, dat dit
blad opgebouwd moetworden uitdeeigenassimilatieendievan heteersteentweede
blad.Zoalswijzagen,washeteerstebladbijhetzaaiselvan 15/10veellangerdan bij
devolgendezaaisels enditgeldtookvoorhettweedeblad.
'
Ondankseengroterassimilatorischoppervlakenondankshogeretemperatuurvormt
het zaaisel 15/10 dus kleinere derde bladen dan de later gezaaide objecten. Dit versterktdusdeconclusie,dathierhetlichtdebeperkendefactor is.
Deze conclusie is in tegenspraak met de indruk, dat bij de eerste bladenjuist de
temperatuur delengtebepaalde.Hetligtvoordehandomdeoplossingvandezetegenstrijdigheid tezoekeninhetfeit, datvoorheteerstebladreservesbeschikbaar zijnuit
dekorrel,voorhetderdebladweinigofniet.Devormingvanheteerstebladkanvoortgangvinden zolangdetemperatuur boven0°Cligt,onafhankelijk vandeassimilatie.
Vermoedelijk isdezebij zeer lagetemperatuur gering, hierover isvoor degranen erg
weinig bekend. In dat gevaliser weinig kans om iets bij te dragen terwijl het eerste
blad gereed komt. Bij hogere temperatuur is die kans er wel en wordt het blad dus
groter.Hetderdebladmoetechterinhoofdzaakwordengevormduiteigenassimilaten
en dievan het eersteen tweedeblad. Is deassimilatie zwak, dan moet degroeistagneren. Onder deze omstandigheden kunnen wij ons voorstellen, dat het licht als beperkendefactorgaatoptreden.AlsdetemperatuurinFebruaristijgttotwaardenwaarbijassimilatiemogelijkis,danisersteedslichtgenoeg,inDecemberniet.
Vergelijkenwijnudedriegewassenonderling,danblijkenderelatievewaardenvoor
deindewinterbereiktebladlengtenvoorgerstduidelijk lagerdanvoortarweenrogge.
DE BREEDTEVAN HETBLAD

Wekunnen hiervoor dezelfde vergelijking treffen alsvoor delengte (tabellen33en
34). Het betreft hier gemiddelde waarden van dejaren 1949/50en 1950/51.
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Tabel 33. Relatieve breedte van het eerste blad bü diversezaaidata. RelativeWidth of the first leaf
for severalsowingdates
Zaaidatum
(sowing date)

25/9

15/10

100( = 5,05mm)
100(=7,8 mm)
100(=4,05mm)

Winterrogge(rye)
. . . .
Wintergerst(winter barley).
Wintertarwe(winter wheat)

15/11

108
88
86

15/12

15/1

15/2

97
74
91

105
70

101
83 ,
86

108
81
101

77
70
80

74
64
72

88
77
84

84
73
102

I4

Tabel 34. Idemvoorhet derdeblad. Thesamefor thethirdleaf
Winterrogge(rye) . . . .
Wintergerst (winterbarley).
Wintertarwe(winterwheat)

77
52
60

100(=6,75mm)
100(=8,45mm)
100(=4,85m m )

Wij zien, dat de „winterbladen" ook wat de breedte betreft geringere afmetingen
hebben.Deenigeuitzonderingwordt gevormd door heteerstebladvanderogge,dat
merkwaardigconstantvanbreedteschijnttezijn.
,Evenalsbijdelengte(tabel 32)zienwijdelaagstecijfers voorhetderdeblad bijde
bladen die zich ongeveer in December ontwikkelen (zaaisel 15/10), terwijl voor de
eerstebladenditminimumnaareenlatereperiodeisverschoven.
Voortszienwij, datwederomdegerstrelatief delaagsteWaardebereikt.
Wat betreft hun beïnvloeding door het milieuvertonen lengteen breedtezo ongeveer dezelfde tendens; in ieder geval is er geen sprake van, dat een vermindering in
lengtewordtgecompenseerd door debreedte.Ditwilnietzeggen,datdé verhouding
lengte :breedteconstantis.
D E VERHOUDING LENGTE : BREEDTE

Tabel 35. Verhouding lengte :breedte voor diverse bladgeneraties bij verschillende zaaityd.
Relationlength: widthfor severalleafgenerationsanddifferentsowingdates
Zaaidatum
(sowingdate)

Blad (leaf) nt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,

12- 13

15
•

Winterrogge(rye)
25/9
15/10 . . . . . .
15/11 . . . . . .
15/1 . / . . . . .

16
11
10
9

17
11
10
9

17
10
10
9

17
10
12
9

13
12
13
11

13
12
14
13

14 13
13 13
13 14
14 :14

13
14
14
14

13
14
14
14

14
14
14

14
12
11

13

Wintergerst (winter
barley)
25/9 . . . . . . .
Ï5/10
15/11
15/1'

15
11
10
9

17
11
12
10

17.
13
13
11

16
14
13
12

12
15
14
17

14
14
14
16

15
14
15
15

14
13
13
14

13
12
14
13

14 •(12

8

17
16
19
20

18
17
20
21

18
18
18
15

Wintertarwe(winter
wheat)
25/9
15/10
15/11
. . . . . .
15/1 . . . . . . .

14

15
14
14
14

,(

i .

20
17
14
12

26
20
18
14

24
18
17
14

19
19
16
14

15
18
15
15

16
17
17
17

17
16
18
19

18
15
19
21

19
14

19
13

14
1

Wijzien,datderelatief smalstebladerenvoorkomenbij heteerstezaaiselenwelhet
inOctobergevormdetweede,derdeenvierdeblad.Hetschijntwel,datdeoudsteblad,
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generatiesinditopzichthetsterkstmodificeerbaar zijn,wantderelatiefbreedste bladerenvindenwijookonderhen,nl.bijdelaterezaaisels.
Tussendezaaiselsisinhetvoorjaarstrajectbijgeendergewasseneensignificant verschiltezien. Alleen devormvan hetlaatste bladloopt nogaluiteen.
Bijrogge«n gerstvindenwij bij delaterebladgeneraties ( ± vanhetvijfde blad af)
steedswaarden, schommelendindebuurtvan 13 à 15.Bijtarweliggendeverhoudingeniets anders.Van winter- tot voorjaarsbladen zit hier eenonmiskenbaar stijgende
lijnindecijfers,zodatdebijhetbeginvanhetschietengevormdebladenrelatiefsmallerzijndanhunvoorgangers.(Hetlaatstebladisdaarentegenrelatief zeerbreed.)
Hetvaltop,dat deze smallevoorlaatstebladenvandetarwedoorhetlateschieten
vanditgewasineenmilieuwordengevormd(eindeMei),datwatdegemiddeldetemperatuur betreft, vrijwel overeenkomt met half October, een periode die, zoals wij
zagen,ookopvallend smallebladerenlevert.
Omdeinvloedvanhetmilieuopdebladvormexactteonderzoekenishetoverigens
veiliger,bladenvaneenzelfdebladgeneratieuitverschillendeperiodentevergelijken.
Tabel 36. Relatieve waarde voor de verhouding lengte :
of therelationlength: widthfor thefirst leaf)
Zaaidatum{sowingdate)

25/9

breedte vanhet eerste blad. Relative value
15/10

15/11

15/1

62
66
70

56
60
60

\
Rogge(rye)

100 (=16)

roo(=i5)
100 (=20)

68,
73
85

Tabel 37. Hetzelfde voor gemiddelde waarden van tweede,derde en vierde blad. Thesame for the
average ofsecond, thirdandfourth leaf
Zaaidatum {sowingdate)
Rogge(rye)

25/9

15/10

15/11

15/1

100 (=17)
100 (=17)
100 (=23)

60
76
82

61
76
74

54
66
61

Wij zien uit detabellen 36en 37,dat debladen, dieindekoudstetijdvan hetjaar
worden gevormd,relatief het breedst zijn. Het minimum dat deverhouding lengte :
breedtehierbijbereiktisbijinMaartgevormdebladenblijkbaarnognietoverschreden.
Voortsheeft roggeduidelijk delaagstecijfers, waaruit dusblijkt, datniet alleen de
relatievelengte,maarookderelatieveverbredingvanhetbladinhetkoudeseizoenbij
ditgewashetgrootstis.
Wat het bladoppervlak betreft, vertoont rogge dus wel zeer duidelijk de sterkste
wintergroei. Hetisechter noodzakelijk, ook het groeitempo in devergelijking tebetrekken.
DE INVLOEDVANHET KLIMAAT OP DE SNELHEID VANONTWIKKELING

Alswijindecurvenvanfiguur28deafstanden vergelijken tussendepunten, diede
datavanmaximaleontwikkelingvan debladenrepresenteren, danvaltaanstondsop,
datdezepuntenhetdichtstopeenliggeninhetvoorjaarstraject eninOctober.Ditiseen
afspiegeling van het feit, dat deplanten zichin dieperioden veelsneller ontwikkelen
danindewinter.
Alswijdesnelheidvangroeiinverschillend seizoenexactwillenvergelijken,moeten
wijwederomuitgaanvanbladen'vandezelfdegeneratiebijverschillende zaaitijd.
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Tabel 38. Gemiddeld aantaldagen tussendedata van maximale groei bij het derde,vierdeen vijfde
blad.Averageperiodin days between the data of maximal growthfor the third,fourthand
fifth kaf

Winterrogge (ryé)

. . . . .

Eerste zaaisel, ontwikkeling in
October-November

Tweede zaaisel, ontwikkeling in
December-Januari

(sowing date 25 Sept., development
in October and November)

(sowing date 15 Oct., development
in December-January)

30
30
34

15
14
17

Teoordelen naar decijfers intabel 38isdesnelheid vanontwikkeling bijroggeen
gerstvrijwelgelijk.Detarweontwikkeltzichlangzamer;dezeachterstandisinOctober
relatiefdezelfdealsindewinter.Hetontwikkelingstempoblijktookdirectuitdebasisgegevens.
Tabel 39. Gemiddelde data van maximale ontwikkeling, met,tussen haken, de achterstand t.o.v.
rogge.Averagedataofmaximalgrowth,with,inbrackets,thenumberof days later thanrye
Eerste zaaisel

Tweede zaaisel

5eblad rogge {rye) . . . .
(leaf)gerst (winterbarley)
tarwe (winter wheat)

15Nov.
18 Nov. ( 3)
25Nov. (10)

29 Jan.
11Febr. (13)
24 Febr. (26)

6e blad rogge (rye) . . . .
(leaf) gerst (winterbarley)
tarwe (winter wheat)

15 Dec.
15 Dec.
10Jan.

(0)
(26)

17Febr.
5 Maart
18 Maart

(16)
(31)

7eblad rogge (ryé) . . . .
(leaf) gerst (winterbarley)
tarwe (winter wheat)

20 Jan.
20 Jan.
20 Febr.

(0)
(31)

10 Maart
25 Maart
1 Aprü

(15)
(22)

Bijheteerstezaaiselzienweheelduidelijk, datdegersthettempovanderogge bijhoudt tot aan het voorjaar. Bij de tarwe groeit de achterstand echter naarmate de
wintervordert;ditgewasiseindFebruarieenheelbladachter.
Bijhettweedezaaiselzienwedegerstoverigensookeenachterstandoplopen,zijhet
minder grootdan dievan detarwe.Hetvaltop,datvoor beidegewassenin ditgeval
vanhetzesdetothetzevendeblad deachterstand nietgroeit,maar zelfs schijnt af te
nemen.Ditisechterongetwijfeld eengevolgvanhetfeit,dathettrajectzesde-zevende
blad bijderoggeinveelkoudereperiodevalt(17/2-10/3)danvoorgerst(5/3-25/3)en
tarwe(18/3-1/4).
Dank zijdeversnellingvanhetgroeiprocesinhetvoorjaar slinktdeachterstand in
dagenuitgedrukt,terwijlzerelatiefnogtoeneemt.
Samenvattend valt devergelijking tussen dedriewintergranen wat betreft derelatieve bladproductie in de wintermaanden als volgt uit:
Vergelekenbijderoggeproduceert tarweinDecember,JanuarienFebruaribladen
dierelatiefevenlangzijn.Zezijnechterrelatiefsmallerenhettempovanontwikkeling
isbelangrijk lager.Derelatievebladproductieisduslager.
Bij wintergerst moeten wij onderscheiden tussen een vroeg zaaisel en de latere
zaaisels. Het zaaisel van einde September produceert in de winter relatief korter en
smaller bladen dan de rogge, zij het in eenzelfde tempo. De latere zaaisels kunnen
echter de ontwikkelingsgang van rogge niet bijhouden en produceren dus relatief
kleiner bladen in een langzamer tempo.
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Wgzullen opdepractischeconsequentiesvan ditgroteverschiltussenhetSeptemberzaaiselendelaterezaaiselsvandegerstnogterugkomen.
Hetligtvoordehand,omtevragennaardeoorzaakvandegesignaleerdeverschillen
tussen de gewassen. Vermoedelijk moeten wij deze zoeken in de samenhang tussen
temperatuurenassimilatie.Dezesamenhangis,merkwaardigerwijze,vooronzegranen
nooit onderzocht. Onzewaarnemingen wijzen erop,dat rogge bv.bij temperaturen
tussen0-10°Csterker assimileert danwintergerst;bijhogeretemperaturen (October,
Mei) schijnt het tegengestelde het geval.Dit zou door laboratoriumproeven geverifieerdkunnenworden.
HET BLADOPPERVLAK

Totnutoehebbenwijde„wintergroei"telkensbetrokkenopde„Octobergroei"van
hetzelfde gewasendus met relatieve waarden gewerkt. Thans komt devraag aan de
orde,hoedeverhoudingtussendegewassenenzaaitijden iswatbetreft absolutebladproductie.
Infig.29-31zijnsommatie-krommenweergegevenvoordewaardelengte X breedte
per blad.
Deze waarde ligt natuurlijk hoger dan het bladoppervlak, maar/vormt toch een
zekeremaat,bruikbaarvoorhettreffen vanvergelijkingen.Deverschilleninbladvorm
tussen de gewassen in diverse bladgeneraties (winterbladen zijn meer stomppuntig)
verwaarlozenwehierbij.
Wijzien,datindewinter het Septemberzaaiselvangerstverrewegaandespitsgaat
watbladoppervlakbetreft, maarper 15Maartreedsisingehaalddoorderogge,terwijl
opdatmomentdetarweslechtsdehelft noteertvanbeideanderegranen.
Bijhettweedezaaisel(15October)staat deroggereedsvanmeetafaandespitsen
bereiktop1 April4700mm2tegengerst2500entarwe1500.
Zeer frappant is hierbij het enorme contrast tussen eerste en laterezaaisels bij de
wintergerst. Dit hangt samen met derelatief geringegroeivan degerst in dewinter,
waardoordegrote„Octoberbladen"van hetJSeptemberzaaisel diteengeweldigevoorsprongverlenen.Ditcontrast komtook totuitingindedatumvan schieten.Ookhier
isdevoorsprongvanheteerstezaaiselveelgroterdan bijtarweenrogge,zoalsuiteen
vergelijkingvandedataderlaatstebladeninfig.28blijkt.
<
Wijzagenreeds,dathetSeptemberzaaiselvan gersthetontwikkelingstempovande
roggekanbijhouden, doch laterezaaiselshiertoeniet in staat zijn.
Ditalleskunnen wijinverband brengen métdepractijkervaring,datbijlaatzaaien
van wintergerst de opbrengst sterk daalt en devroege rijping, die de teeltjuist aantrekkelijk maakt,/snelverlorengaat.
InGroningen handhaaft menVoorditgewasnogsteedsde Septemberzaai, diemen
bij tarwe heeft verlaten. Bijeen onderlingevergelijking van roggeentarwe blijkt het
contrast vanhetvroegezaaiselmet delaterebijroggeweergroter dan bij tarwe.Een
belangrijke rolspeelthierookhetfeit, datbijtarwe4evegetatieveontwikkelinginhet
voorjaar langerdoorgaat; ze schiet veellater.Tarwevormtzodoendeinhet voorjaar,
alvorens te schieten, meerbladeren dan rogge. De betekenis van de winterblaadjes
wordthierdoorrelatief geringer enerismeergelegenheid,eenindewinter aanwezige
^achterstandintelopen.Ditisinovereenstemmingmet depractijkervaring, dat tarwe
zichvanallewintergranenhetbestleentvoorlaatzaaien;roggeneemtduseenmiddenpositiein,engerstsluitderij.
DE VOORJAARSONTWIKKBLING

Inhetvoorjaar stijgtdelengtedergevormdebladengeleidelijktothetvoorlaatsteof
hetoptweenalaatsteblad(fig.28).Devqrmingvanhetvoorlaatstebladvaltsamen
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met het begin van het duidelijk zichtbaar doorschieten van het gewas, hetgeen zich
daarnavoortzettijdensdevormingvanhetlaatstebladenhetschuivenvandeaar.
Hetlaatstebladissteedskorterdanzijnvoorgangers.Bijvergelijkingvanzaaitijden
van één gewas blijken deze laatste drie bladeren, die dus gedragen worden door de
halm, bij laat zaaien relatief (t.o.v. hun voorgangers) veel groter te zijn dan bij een
vroegzaaisel.Maar ook absoluut winnenzijhetdikwijls. Wij kunnen datinverband
brengen met het feit dat zij, dank zij hun achterstand, later gevormd worden, dus
ineenwarmer milieu.
Laat gezaaidegranenzijninderdaad dikwijls opvallend zwaarbebladerd enhetligt
voor dehand, ditinverband tebrengen metdepractijkervaring, datzeveelalminder
stevigzijn.
Infig.29-31istezien,datdankzijderijke bladgroeiinhet voorjaar het totaal bladoppervlakvanlatezaaiselsdeachterstand to.v. een vroeg zaaisel geheel kan inhalen.
Dit impliceert, dat de late zaaisels in veel sneller tempomoetenproduceren,hetgeen
in fig. 29-31 tot uiting komt ineensteiler oplopenvandekrommen naarmate later
gezaaid is.Daar komt nogbij,dat aan het begin van deze „stormloop", in de knik
van de kromme,het vroegezaaiselreeds heelwatbladheeftgevormdendusbeschikt
over een „voorgift" indevormvaneensterkuitgestoelde-enbeworteldeplant.
Een laat zaaisel moet dus èn met minder middelen èn in sneller tempo hetzelfde
presterenalseenvroegzaaisel.Hetisinditlichtgezienbegrijpelijk, datlatezaaiselsop
vruchtbare grondbetertot hunrechtkomendan opeenschrale akker.
Thegrowth ofwintercereals inthecoldseason
Theleavesof winter cerealsweremeasured in thefield.Fig.28givesthe period of
development and the length foreachleafofthemainstem.Thetotalnumbersformed
are recorded in table 30.
Fromtable31 itcanbeconcluded,thattheultimatelengthofafirstleafvarieswith
theseason,itisperhapsdependantontheassimilationrate.
Theshortestfirstleavesareformed in February, thecoldestpart oftheseason.The
shortestthirdleaveshoweverarethoseformedinDecember,whenthedaylightisat the
minimum(table32).Thisdifference isexplainedbythefactthatthefirstleafisformed
partly from kernelreserves,whilethethird leafmust beformed entirelyfrom assimilatesoftheyoungplant.Inthefirstcasethetemperaturemaybethelimitingfactor, in
theothercasethelight.
Thewidth of the 1st and 3rd leavesisrecorded in table 33-34.It showsthe same
tendencyasthelength.Therelationbetweenthe2dimensions,however,isnot constant
(table 35) „October"-leafsarerelativelynarrow, „winter"-leafs broad (table36-37).
Fromthecerealsinobservation,ryeformedrelativelythelargest„winter"-leavesand
barleythesmallest.
The development speed is smallest for wheat. Thefirstsowing of barley can keep
pacewiththatofryebutlateautumnandwintersowingslagbehind(table39).
Theincreaseofthetotalleafareaofthemainsteminthecourseoftheseasoncanbe
derivedmoreorlessfromfig.29-31wheretheproductslength X widthareCumulated.
This valueisperhapsabout£higherthantherealleafarea.
In winter an_early sowingof barley has an enormous leaf area thanks to the large
„October"-leaves. About April 1it is however passed by the rye. For late autumn
sowingsryetakestheleadfrom the start.
Betweenearlyandlatersowingsforwinterbarleylaysalargegap.ThisformsanexplanationforthefactthatinpracticeintheNetherlandswinterbarleyissowninSeptember
before theotherwintercereals.Onlythenagoodyieldandearlyripeningareobtained.
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Therelativedifference betweenearlyandlatesowingsissmallestforwheatandthis
cerealisaccordinglyoften sownlateinwinter.
Thelateshootingofwheatinspringgivesalatecropmuchoppertunity toovertake
anearlyoneanddiminishestherelativesignificanceofthedevelopmentinwinter.
Thestem leavesof late sown crops developsomedayslaterin springthanthoseof
an earlycrop}theyareoften larger (fig.28).
Thismayexplainthefact thatlatecropsareoftenmoresusceptibletolodging.
Forlatesowncropsthetotalleafareaformedinspringistelativelyandoften absolutely larger. Moreover the period of growthis shorter. It isplausiblethat this forced
development of a late sown winter crop makes high demands on the fertility of the
soil,comparedwithanearlycrop.
VOET- EN VAATZIEKTE-ONDERZOEK IN 1951 (PROJECT 83)
withsummary
P. RlEPMA WZN

De teelt van erwt,en wordt op velerlei manier bedreigd. Niet alleen spelen hierbij
enerzijdsinsecteneenrol,anderzijdswordenerwteninsommigejareninernstigemate
aangetast door parasitaire schimmels, diedaarbij dezgn.voet- envaatziekten veroorzaken.
Veleinstanties houden zichmet hetvoet- envaatziekte-onderzoek bezig.Ookdoor
het C.I.L.Ö.wordt hieraan medegewerkt. Door aanlegvan eengroot aantal zgn.observatieveldjes, behorende tot deserie 198Interprovinciaal proefplan, wordt getracht
inzichtteverkrijgen in:
1. de soort ziekteverwekker;
2. deverspreidingderdiverseziekteverwekkersoverhetgeheleland;
3. dereactie der verschillende rassen.
Tevenswerkt degevolgdemethode voor depractijk opvoedend en waarschuwend
t.a.v.tekiezenperceelofras.
Indereedsgenoemdeobservatieveldjes, waarvanin 1951± 100werden aangelegd,
worden 6typischreagerende erwtenrassen als toetsserie opgenomen. Daarnaast iser
plaatsvoorfacultatief gestelderassen.
Ingrovetrekkenzietdemethodevanonderzoekeralsvolgtuit:
Bij het veldonderzoek wordt nagegaan op welke wijze de ziekteverschijnselen zich
manifesteren, bv.of de ziekepïantenalsaparteplanten,ingroepjes van2ofmeerof
inplekkenvoorkomen.Ookwordthetgedragvanheterwtenperceel,waaropeenproefveldjederserie198isgelegen,medebeoordeeld.
Nadezeoriëntatiewordtdeinvloedvan nevenfactoren bestudeerd,bv.hoogteligging
van het perceel, onkruidbezetting, zaaidiepte, vraat, gebreksverschijnselen, kortom
alle factoren, die het erwtengewas eveneens een ziekelijk en abnormaal voorkomen
kunnen geven. Bij debeoordeling der ziektesymptomen wordt verder o.a. geletop de
verkleuring van de schors en het houtgedeelte. Een belangrijk hulpmiddel voor een
visuele beoordeling vân de aanwezige ziekteverwekker(s) wordt verkregen door de
reactiederrassenmedeinhetonderzoektebetrekken.
Hetisimmersbekend,datervooreenbepaaldeschimmelaantastingvatbare,minder
vatbareen resistente erwtenrassen bestaan. De reactie der diverserassenwerduitgedruktinzgn.gezondheidscijfers, diederelatieveverschilleninmatevanaantastingder
rassenaangeven.
In sommigegevallenishetvrijeenvoudigvasttestellen,welkeschimmelinhetspel
is. In de meeste gevallen echter is het moeilijk, zoniet onmogelijk, omdeaard van
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deaantastingtebepalen,hetgeen o.a. tewijten isaan devolgendeoorzaken:
1. Het ziektebeeld is niet constant, doordat uitwendige omstandigheden hierop van
invloedzijn.
2. Deziektebeeldenkomeninveleopzichtenmetelkaarovereen.
'
3. Demeesteerwtenrassenzijnvoormeerdanéénschimmelaantastingvatbaar.
Hetisduidelijk,datlaboratoriumonderzoekonsverderesteunkangeven.Ditonder-,
zoekwerddoordeP.D.eninenkele,gevallendoorhetI.P.O.verricht.Doorcombinatievanveld-enlaboratoriumonderzoek kaninvelegevalleneenmeerdefinitievediagnosevoordeaanwezigeziektegesteldworden.
Deresultaten van het onderzoekin 1951 zieneralsvolgt uit:
VOETZIEKTEN

/'

Voetziekte,veroorzaakt door Fusarium solani. De schimmel Fusarium solam'komt
algemeen voor. Dit blijkt ook uit het feit, dat dezeschimmelin 67% van het totaal
aantal monsters (63) minstens 1maal kon worden geïsoleerd. Uitsluitend Fusarium
solaniwerdslechtsin 11 % vanhetaantalmonsters aangetroffen.
Invelegevallenisdeschadeditjaarbeperktgebleven.Minofmeereenuitzondering
hierop maakt het gebied NGr, waarvele erwtenpercelen, vanwegeeen ernstige aantastingdoorvoetziekte,inhetbeginvanhetgroeiseizoenomgeploegdmoestenworden.
Hetbeeldisbierechterminderoverzichtelijk. Inhetalgemeenmagmenniet spreken
vaceentypischvoetziektejaar, zoalsbv.1948isgeweest.
In delaatstejarenisweleensgedacht aanhetvoorkomen vaneenanderphysiologischrasvanFusariumsolaniinGroningen.Menmeentdezegedachtemedetemogen
baseren op het waargenomen feit, dat devoor deze schimmel resistente CB.-rassen
RondoenStijfstro hierwelaangetastworden.Ook op onzeproefvelden is dit in een
aantal gevallen gebleken. In andere gevallen echter kwamen de verschillen tussen
Unica, ServoendeCB.-rassenwelweernaarvoren.
Deze laatstgenoemde testrassen«reageren echter dit jaar in de gebieden NNH en
ZNHspmsopsoortgelijkewijze.AlleeninZZHkomendebekendeverschillen tussen
UnicaendeCB.-rassenhetscherpstenmeerregelmatignaarvoren.Aandehandvan
enkelevoorbeelden, vervat in tabel40,wordt eenen ander toegelicht.
Tabel 40. Mate van aantasting door voetziekte, voornamelijk veroorzaakt door Fusarium solani,
uitgedrukt in gezondheidscrjfers
Reg. no

Unica

Servo

8
5
6
94
6
44
7
4
10
84
10
94
84
8
9
' 64
8
7

9
4
6
94
6
4
7
5
10
10
10
. 10
84
8
10
7

Rondo

Stflfetro

Gruno

Zelka

Datum

9
6
6
94
7
6
7
9
10
10
10
10
9
8'
10
8
10
8

64
7
6
94
8
9
8
4
10
84
10
10
84
8
9
8
84
8

, 8
7
6
94
74
7
8
9
10
10
10
10
9
8
10
8
10
9

12-6
12-6
.12-6
12-6
12-6
12-6
18-6
6-7
25-6
25-6
25-«
21-6
19-7
21-6
19-6
16-7
19-6
20-6

;
NGr'
NGr
NGr
NGr
NGr
NGr
NGr
NNH
NNH
NNH
NNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZZH
ZZH
ZZH
ZZH
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1525
1527
1528
1531
1532
1533
1539
1307
1314
1316
1317
213
217
219
612
614
615
621

9

6

,.

9
5
6
94
6

44

,

8
8
10
10
10
10
8
8
10
9
10
9

Erzijnblijkbaar buitenNGr ookomstandigheden,waarbijdegewoneverschillenin
vatbaarheid dererwtenrassenvoor Fusarium solaniminofmeerworden genivelleerd.
Door een enigszinsafwijkende proefopzet in NGr en door het geringeaantalaangelegdeproeveninsommigeanderegebieden,ishetechternietmogelijk omthansreeds
eengefundeerdehypotheseofconclusieoverhetvoorkomenvaneenzgn.„Groningse"
eneen„Zeeuws-Hollandse" Fusarium solanioptebouwen.
InvelegevallenkomtdeschimmelAscochytapinodellaincombinatiemetFusarium
solanivoor.In 30%vanhetaantalingezondenmonsterswerdminstens1 x Fusarium
solani + 1 x Ascochyta pinodella geïsoleerd. Daarnaast bevatte 20 % monsters
1 x Fusariumsolani + 1 X Ascochytapinodella + anderefungi. Hetverbandtussen
deaantastingen door beideschimmelsveroorzaakt,isnietrecht duidelijk.
Voetziekte,veroorzaakt door Ascochytapinodella. Dezevoetziekteverwekker komt
eveneensalgemeen voor. Uit 8% van het aantalonderzochte monsters werd uitsluitendAscochytapinodellageïsoleerd.Hetbleekechter,datvoetziekte,uitsluitend door
deze schimmelveroorzaakt, weinigvoorkomt. Slechts in 4% van het aantal onderzochte monsters kon dit met enige zekerheid vastgesteld worden. De gezondheidscijfers wijzen in derichting,dat deze schimmel minder desastreus voor ons erwtengewasisdandeandere fungi.
Ascochyta pinodella werd wel algemeen, maar in sterkere mate op natte percelen
aangetroffen. Ineenjêugdstadiumvanhetgewasdoetdezeparasietdemeesteschade.
Opoudereleeftijd groeitdeplantermeestalweldoorheen.
Voeitiekte,veroorzaaktdoorBotrytiscinerea. In 10%vanhëtaantalmonsterswerd
dezeschimmelaangetroffen incombinatiemetdiverseandereparasieten.Uitvroegere
onderzoekingen isreeds gebleken, dat dezeziekte na strengenachtvorsten het meest
naarvorentreedt,Aanjongeerwtenplantenwordt dan somsschadeberokkend.Inde
regelisechterindepractijk deaangerichte schadegering.
VAATZIEKTEN

De vaatziekte, veroorzaaktdoorFusariumoxysporumf.pisi,ras1,bekend onderde
naam „Amerikaanse vaatziekte", komt voornamelijk in Groningen, het zuiden en
middenvanNoordhollandenhetaansluitenddeelvannoordelijkZuidhollandvoor.
Het aantal inmeer of minderemate besmette percelen isvrij aanzienlijk en breidt
zich sterk uit. In de gebieden NGr en ZNH komt een groot aantal percelen voor,
waaropdezeziekteineenlatergroeistadium,namelyktegenderijping,optrad. Hierbij
kannogpeul-enzaadvormingplaatsvinden.Ditisniethetgeval,wanneerhetperceel
reeds langen volledigmet de schimmelis besmet; in dit geval sterven de aangetaste
vatbareerwtenplantenvroegtijdig af, zonderzaadtevormen.
Hetisduidelijk, datjuistderecentbesmettepercelen,waarbijdusnogzaadvorming
kanoptreden,deverspreidingvandezeterechtgevreesdeziektemedesterkindehand
kunnen werken. Uit proeven van Mej. Dr L. C. P. KERLING is nl. gebleken, dat besmettingviahet zaaizaad kan plaats vinden. Het staat daarbij vast, dat door middel
van aanklevende gronddeeltjes een uitwendige besmetting van het zaad optreedt, die
echtergemakkelijk doorzaadontsmettingistegente gaan. Ofhetzaad ookinwendig
kanwordenbesmet,isnognietduidehjk;inditstadiumvanonderzoekmoetmet deze
mogelijkheid zekerrekeningwordengehouden.Teneindedeverspreidingskansenvan
deAmerikaansevaatziektezoveelmogelijktebeperken,ishetdaaromvooralsnogzaak,
deuitzaaivanzaad;afkomstigvanrecentbesmetteofverdachtepercelen,tevermijden.
Dereactiederrassent.a,v.eenaantastingdoor Fusariumoxysporumf. pisi,ras 1 is
yeelalscherp.Allerassen van onshuidiggroene-erwtensprtimenten het Fransedoperwtenras Avanti zijn sterk vatbaar: de doperwt Serpette cent pour un, schokkers,
kortstrô-eapucijnersen-rozijnerwten zijn onvatbaar.
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Vaatziekte,veroorzaaktdoor.Fusariumoxysporumf.pisi,ras3.Eenanderevaatziekte
wordtveroorzaakt dooreennogvrijwel onbekendeFusariumoxysporum-stam. Deze
ziekte zou voornamelijk op deBrabantse zandgronden worden aangetroffen. Uit het
onderzoek over 1951komt echter naar voren, dat Fusarium oxysporum f. pisi,ras 3
nietalleeninBrabant,maarookinanderedelenvanonslandwelvoorkomt.
Dereactie der rassenin detoetsserie en deresultaten van het laboratoriumonderzoekwijzeninderichtingvanhetvoorkomenvanhetzelfdeFusariumoxysporuminde
gebiedenWB,MB,OB,NOB,Z,ODenZNH.
Uittabel41isdeovereenkomstinreactiederrassent.a.v.eenaantasting door Fusariumoxysporumf. pisi,ras3aftelezen.
Tabel41. ReactiederrassenopaantastingdoorFusariumoxysporumf. pisi,ras 3
Gezondheidscijfers
Reg« no

Datum
Unica

OD 142
OD 145
OD 149
OD 150
WB1851
OB 3226

9
10
9
74
54
7

OB 3229

44

Servo

9
10
9
7
6
8
54

Rondo

Stijfstro

Gruno

9
10
84
7
6
84

9
94
8
7
6
9

8
7
54 .
5
44
8

4

4

3

Opmerking

Zelka

7
10
10
64
5
8

27-6
27-6
27-6
27-6
-

3

18-6

\
vocht- en humush.
zand
laaggel.natperceel

In dit licht isook te plaatsen het verschijnsel, dat Vinco ditjaar in depractijk in
diverse gebieden vroegtijdige vergelingsverschijnselen vertoonde. Vinco is onvatbaar
voor de Amerikaanse vaatziekte, vrij resistent voor de voetziekte, veroorzaakt door
Fusarium solani, maar zeer vatbaar voor een aantasting door Fusarium oxysporum
f. pisi, ras 3. Deze resultaten bieden enige steun aan de opvatting, dat Fusarium
oxysporum f. pisi, ras 3algemeen kan voorkomen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
dezefungus zich het beste thuisvoelt op de lichteregrondsoorten, t.w. zand- en dalgronden. Hij veroorzaakt thans degrootste schadein Brabant. Dit kan medeinverband gebracht worden met devrij intensieve teelt van erwten, bestemd voor deconservenindustrieinzekeregedeeltenvandezeprovincie.Doortoepassingvaneenruime
vruchtwisselingkanhierwaarschijnlijk welietsbereiktworden.
Hetbleçk,datdecultuurtoestand vandebodemvaninvloedisopdematevanaantastingenaangerichte schadedoor Fusariumoxysporumf. pisi,ras 3.Natteendroge
percelen zijn in dit opzicht ongunstig. Vocht- en humushoudende zandgronden zijn
voor deteelt van erwten alszodanig het meest geschikt. Door het vermijden vanextremebodemkundige omstandigheden wordt dématevan aantasting en biermedede
schade, veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. pisi, ras 3, eveneens beperkt gehouden. De reactie der rassen t.a.v. een aantasting door deze schimmel is minder
scherpdanbijdeAmerikaansevaatziekte.
Allerassen zijn min ofmeervatbaar gebleken; VincoenGruno worden sterk aangetast,ParelisTietminstvatbaar, Servodoethet redelijk.
Anderefungi: Meestalworden,behalvedereedsgenoemde,ook nogandereschimmels uit het in het laboratorium onderzochte materiaal geïsoleerd. De voornaamste
zijn:Fusariumavenaceum,Fusariumculmorum, Rhizoctonia solani,Phythium spec,
etc.Dezeschimmelskomenveelalalgemeenindebodem voor.
Hetisnietrechtduidelijk, welkeroldezeminderpathogènefungibijhetverwekken
vanvoet-ofvaatziektenbijerwtenspelen.Hel,schijnt,datzevoornamelijk schadeaanrichten in een gewas,dat op deeen of andere manier beschadigd is,by.door zware
regenval,winderosieetc.
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Foot andvascular diseases inpeasin 1951
Jn 1951the fungus Fusarium solani caused considerable damage only in the provinceof Groningen. Probably in Groningen another physiological race of Fusarium
solaniisfound thaninotherpartsofthecountry,for inthisprovincetheonthewhole
resistantpeavarietiesRondoandStijfstroweresometimesinfestedbyFusariumsolani.
ThefungusAscochytapinodelladoessomedamage,especiallyonmoistarableland.
Wilt,causedbyFusarium oxysporumf. pisi,race 1,isfound intheprovincesofGroningenandNoord-and Zuidholland.
AnotherwiltdiseaseiscausedbyFusariumoxysporumf. pisi,race3.Thisdiseaseis
especiallyfound onthesandysoilsoftheprovinceofNoordbrabant.Itisprobablethat
this fungus also caused damage to the pea plants in other regions, i.e. on peat and
sandy soils in the province of Drente. On abnormally moist and dry sandy soils the
infestationismoresevere.Thiswiltorganismisgenerallylessdestructivethancommon
wilt.AllDutchpeavarietiesaremoreorlesssusceptible.
RASSENKEUZEBIJ VEZELVLAS EN FACTOREN, DIE DE OPBRENGST EN KWALITEIT
VAN HET STROVLAS KUNNEN BEÏNVLOEDEN (PROJECT 104, 105, 107, 231 EN 263)
withsummary
J. C. FRIEDERICH

Deuitzaaihadtengevolgevan deaanhoudenderegenvalinhetvoorjaar gemiddeld
2tot 3 wekenlaterplaatsdannormaal.Develeregenstijdens deafrijping veroorzaakteninhetzuidenvanhetlandveellegeringvanhetgewas,waardoorinhetbijzonderde
stro-opbrengst enstrokwaliteitvandeminderstevigerassentelijden hadden.
Indeprbevenseriewerdennaast Concurrentalsstandaard,deoudeHylkemarassen
Percello, Formosa en Hollandia en de nieuwere rassen Wierâ, Fivel en Verum, ook
enkelevandenieuwsteselectiesenenkeleIerse,EngelseenZweedserassenopgenomen.
Deresultaten zijn weergegeven in tabel42.Hieruit komt naar voren, dat evenalshet
vorigejaar,Wierahetmeestproductieverasendaarnaasteenrasmeteen behoorlijke
oogstzekerheid, een goede resistentie tegen de meest voorkomende vlasziekten, een
behoorlijke stevigheidvanstroeneensnelleontwikkelingenafrijping blijkt tezijn.
Concurrent blijft wat zaadopbrengst en lintrendement betreft tot één van debeste
rassenbehoren.Destro-opbrengst enlintkwaliteitlatenechter,vooralondervochtige
weersomstandigheden, tengevolgevan demindere stevigheid van stro endegevoeligheidvoorroest,tewensenover.
Formosa blijkt wat stro-opbrengst betreft één van de meest productieve rassen te
zijn; zaadopbrengst en lintrendement zijn doorgaans aan delage kant. Evenals PercelloenVerumishetrasgevoeligvoorverbruiningenminder stevigvanstro,alishet
oprichtingsvermogen beterdanvan Concurrent.
Percelloblijktinstro-opbrengst nietmetWieraenFormosa meetekunnen komen,
lintrendement enlintkwaliteitzijn echtergoed.
Hollandia valt in stro-opbrengst tegen,valt echter op door zijn goede lintkwaliteit
enstevigheidvanstro.
Verum, dat voor het eerst op meer uitgebreide schaal werd beproefd, vielop door
eenzeergoederesistentietegenvlasbrandenroest.Hiertegenover staat,dathetrasvrij
gevoelig isvoor verbruining en dodeharrel. Stro-enzaadopbrengst evenals het lintrendementzijn bevredigend.Destevigheidvan stroendelintkwaliteitlatentewensen
over. Dit nieuwe ras zal in eerste instantie voor de teeltgebieden, waar men het optredenvanvlasbrandenroestkanverwachten,inaanmerkingkomen.
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Concurrent
Fonnosa
Percello
Hollandia
Wiera
Fivel
Verum
NorfolkEarl
Gerda
Engelum4052
Engelum51-VII
Engelum51-XII
Diana(D41/17)
LiraiCrown
LiraiPrince -
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Fivelblijkt eenrastezijn,dat doorzijnmindergoedekiemkrachtdoorgaanseente
dunnestandheeft enzichdaardoortesterkvertakt.Houdtmenhiermedebijhetvaststellenvandezaaizaadhoeveelheid rekening,danmunt ditrasuitdooreenzeergoede
lintkwaliteitmeteenbehoorlijke stro-opbrengst.
Van denieuwste selectiesvallen de Engelutti-selecties51-XIIen51-VIIopdooreen
bijzonder hooglintrendement eneengoederesistentietegenvlasbrand. De stevigheid
van stro, vooral van de 51-VII laat te wensen over. Stro- en zaadopbrengst zijn bevredigend. Voorts rijpt de 51-XIIevenals Fivel, Verum en Diana laat af, waarmede
menbij hetbepalenvan dedatum van plukken rekeningmoet houden. DeEngelumselectie4052valtopdooreenzeergoedestevigheidvanstroeneenhogezaadopbrengst.
Dekwaliteitvanhetstroenhetlintvallentegen.
Diana,eenselectievandeFirmaLuidenburguit(Hercules x Rus.tonzaad) x Hollandiakwamindeenigeproef,waarinditraswasopgenomen,bijzonder goedvoorde
dag,Destro-opbrengstwashoog,terwijlhetraseenzeergoederesistentietegenbrand
vertoont. Zaadopbrengst en lintrendement zijn bevredigend, terwijl de lintkwaliteit
matigis.Aangezienhetraszijn donkergroenekleurlangbehoudtenslechtslangzaam
opkleurt,moetditraslaatgepluktworden,hetgeeneenbezwaaris.
DeEngelseenIerserassenvallenalleopdoor eenlagestro-opbrengst eneengrote
gevoeligheid voor demeestvoorkomendevlasziekten.AlleendeNorfolk Earlvalt op
dooreengoedelintkwaliteit.
OokhetZweedserasGerdakannietmetdeNederlandsevlasrassenmeekomen.
In aanmerkingnemende,dat deontwikkelingvan hetgewasondervochtigeweersomstandigheden heeft plaatsgehad,komtmentot devolgendeconclusies:
1. WieravormtvoordeNederlandsevlasteelteenaanwinst.
2. Concurrentblijft opgrondvanzijnzaadopbrengstenlintrendementtôteenvande
besterassenbehoren.
3. VerumenFivelkunnenonderbepaaldeomstandighedeneveneensvoorverbouwin
aanmerkingkomen.
,
4. Onderdenieuwste selecties komenverschillendenummersvoor,dieopgrondvan
bepaaldegunstigeeigenschappendeaandachtverdienen.
Indepractijk isgebleken,datveelvlastevroegisgeplukt,hetgeentenkostevande
stro-opbrengst,destrokwaliteitenhetlintrendementgaat.Bovendienlaathéttevroeg
geplukte~vlaszichmoeilijkerroten.
Hetvezelrendement vandelaat gezaaidepercelenwasgem.2% lager dan denormaaloptijdgezaaidepercelen.
'
x Invelegevallenwerd getracht deslechtestructuur vanhetzaaibedtecompenseren
door eenhogerestikstofgift, hetgeenresulteerdeineenlateafrijping enslechtekwaliteitvanhetstro.
Bijhet knopbrekën bleek in verschillende gevallen een ernstige mate van dorsbeschadigjng(tot70%toe)voortekomen,hetgeeneennadeligeinvloedhadopdekiemkracht van het zaad. Hoewel door ontsmétting met zaad-ontsmettingsmiddelen op
TMTD-basis dekiemkracht kan worden opgevoerd, is dewaardevan een dergelijke
partijvoorzaaizaadbelangrijkgedaald.Alsoorzakenkondeninverschillendegevallen
wordenaangewezen:
1. Onoordeelkundigeafstelling enhetgebruik vanverouderdemachines.
2. Het gebruik van een exhauster by het transport van het gedorste materiaal en/of
eentehoogtoerentalvandebreekcylinder.
«'
3. Het te weinig rekening houden met het hogere 1000-korrelgewicht van de rassen
WieraenVerum.
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Decultuurproevenbevestigdendeconclusiesvanhetvorigejaar,nl.:
1. Bij het vaststellen van de zaaizaadhoeveelheid dient men voor Wiera, Verum en
Fivel van een zaaizaadhoeveelheid uit te gaan, welke 20 kg hoger ligt dan voor
Concurrentgebruikelijk is.
2. Bij het gebruik van zaaizaad van mindere kwaliteit (lage kiemkracht, hoog percentagebeschadigdezaden)verdienendeTMTDbevattendemiddelendevoorkeur
boven degebruikelijke kwikbevattende droogontsmetters. Mendient 5gvaneen
TMTDbevattendmiddelperkgzaadaantewenden.
3. Deverbruiningdient,behalve aan eeninfectie door Polyspora Uni,invelegevallen
ookaaneeninfectiedoorAlternarialinicolatewordentoegeschreven.Hetinfectiepercentagewasinhetafgelopenjaar belangrijk hogerdanin1950.
4. Bij het later afoogsten vertoont de Wiera een grotere houdbaarheid dan de Concurrent.
5. WieraenvooralVerumvertonendeminstevatbaarheid vooraantastingdoorroest
en zwartstip. Het toepassen van een chemische bestrijding van de roestaantasting
stuit vooral op het gebrek aan daarvoor geschikte apparatuur voor toepassing op
practijkschaal.
6. Bij de thripsbestrijding verdient het spuiten of vernevelen de voorkeur boven het
stuiven, terwijl HCH bevattende middelen en DDT-emulsies debeste resultaten
geven.
7. Wiera en Percello blijken eeniets hogere stikstofgift te kunnen verdragen dan de
overigerassen.
Results of variety andcultivation trials withfibreflax
In consequence of heavy rainfall in the early springtimesowingwas generallylater
thanusual.Thelatesowncropsshowedmorelodgingandproducedstrawwitharather
lowfibrecontent.
,
Theresultsofthevarietiestestedin 1951 aresummarizedintable42.Wierawasthe
bestyieldingvarietywith a goodfirmnessofstrawand a good resistanceto thecommonflaxdiseasesandshowedanicecolouratmaturity.
Asfor seedproduction andfibrecontent Concurrentisstilloneofthebestyielding
varieties,butunderrainyweathercircumstancestheyieldofstrawisratherlow.
Besides the commonly grown varieties a number of new selections are tested with
Concurrentascheckvariety.Someofthesenewselectionsyieldedwellandrankedhigh
infibrecontent,yieldofstraworresistancetorustandscorch.
Therateofsowingtrialsconfirmed theresultsof lastyear.Owingtothelargesizeof
seedVerum andWiera have to be sown at arate of sowingwhichis20kilosmore
thanusual.
Treatment withTMTD seeddisinfectants hasgivenmuch better resultsthan treatment with the organo-mercury dusts, especially if the sowing-seed was cracked by
threshing.
Browningdiseasein severalplotswascausedbyAlteinarialinicolainstead ofPolysporalini.Theinfectionpercentagewasratherhighincomparisonwithpreviousyears*
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CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN VEZEL; EN OLIEVLAS (PROJECT 106)
withsummary
J. C. FRIEDERICH

Evenals het vorigejaar werden de proeven met een klein model lagedruk-sproeimachineuitgevoerd opstrokenvan4 x 40minduplo.Voor hetvernevelenwerdgebruik gemaaktvaneen lagedruk-rugspuit meteènsproeiboom van2m,voorzienvan
verneveldoppen.
Tengevolgevanhetoptreden vaneendrogeweersperiode ophettijdstip dathetgewaseenlengtevanca 10cmhadbereikt,warendeweersomstandigheden gunstigvoor
hetuitvoerenvaneenonkruidbestrijding metchemischemiddelen.
Dé proeven werden zowel in vezel- als olievlas aangelegd, waarbij het effect van
DNBP, DNC en MCPA bevattende middelen in verschillende concentratieswerd
nagegaan,zowelwatbetreft deonkruiddodendewerkingalsdeschadeaanhetgewas.
Deresultatenvoorvezelvlaszijnopgenomenintabel43,dievoor olievlasintabel44.
Opvallendis,datinvezelvlashetgunstigsteresultaatwerdbereiktmethetbespuiten
van een MCPA bevattend middel in een concentratie van 500gram actievestof per
1000literspuitvloeistof perhabijeenlengtevan5 cmvanhetgewas.
HetVernevelenvan MCPAbevattende middelen (500gramactievestof in200liter
spuitvloeistof per ha) of spuiten bij 10cmlengtevan het gewashad duidelijk eennadeligeinvloedopdeopbrengstenkwaliteitvanhetvlas.HetvernevelenvanDNBPof
DNCbevattendemiddelenleiddetoternstigeverbrandingvanhetgewas.
Eenbespuitingmet DNBPbevattendemiddelenineenconcentratievan 6üterper
1000literspuitvloeistofperhaenmetStirpan(eennatrium-ammoniumzoutvanDNC)
gafgunstigeresultaten.DeconcentratiebijtoepassingvanDNBPbevattendemiddelen,
blijktzeernauwteluisteren,aangezienzowelbijeentelageconcentratie(onvoldoende
onkruiddodende werking) als bij een te hoge concentratie (bladverbranding) deopbrengstresultaten endekwaüteitminderzijn. Ookin depractijk werdbijeenconcentratie van 6,25 liter DNBP enige bladverbranding geconstateerd, welke onder ongunstigeweersomstandighedentoteeninfectiehaard voorBotrytisenhetafstervenvan
destengelkanleiden.
DNCblijkt onder degunstige,drogeweersomstandigheden ietstefel tehebbengewerkt. De onkruidbezetting was niet 'zwaar en bestond in hoofdzaak uit opslag van
krulmosterd en enkele Polygonum-soorten. Met alle toegepaste middelen werd een
bevredigendeohkruiddodendewerkingverkregen.
HoewelmetMCPAbevattendemiddelen,toegepastbijeenlengtevan5cm,eengoed
resultaat werd bereikt, dient aan de DNBP bevattende middelen tot een maximum
concentratievan6literper 1000literspuitvloeistof perhavoorlopignogdevoorkeur
gegeventeworden.
Ook by het toepassen van een chemische onkruidbestrijding in olievlas blijken de
DNBPbevattendemiddelendebesteresultatentegeven,alblijktookhierdemaximum
zaadopbrengst zeer nauw samen te hangen met de aangewende concentratie. In de
Veenkoloniën,waardeonkruidbezettingzeerzwaarwas,werdmet5literDNBPt.o.v.
wiedenennietwiedeneenopbrengstvermeerderingvanresp.26enrond40% behaald.
Hetresultaat met MCPA en DNC bevattende middelen, hoewel nietzogunstigals
metDNBP,wasongeveergelijkmetdatvannormaalwiedenmetdehand.
7 Voorolievlaskan,behalveDNBPdanookDNCenMCPAvoorhettoepassenvan
eenchemischeonkruidbestrijdingwordenaanbevolen.Dekeuzevanhetmiddelhangt
slechtsafvandebotanischesamenstellingvanhet onkruidbestand.
Tenslottewerdnognagegaan,in hoeverredegevoeligheidvanhetgewasvoor aanwending van kleurstoffen bij een chemische onkruidbestrijding samenhangt met het
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Tabel 43. Resultaten van een strokenproef met chemische onkruidbestrijding in vezelvlas (1000 1
spuitvloeistof/ha op 10 cm lengte van het gewa$). Results of a weedcontrolexperiment
withherbicides in fibre flax(1000 Ispraysolution/haappliedat aheightof 10cm)

_—1

.—

•Object]

Wieden(weeded)
nietwieden(notweeded) . .
DNBP(13%)51/ha . . . .
DNBP(13%)6l/ha . . . .
DNBP(13%)6,251/ha . . .
DNBP(13%)7,51/ha . . .
MCPA (500 g afct. stof/ha)
10001/haop5cm . . . .
MCPA (500 g abt. stof/ha) ,
10001/haop 10<tm . . . .
MCPA (500 g act. stof/ha)
verneveld(atomized)2001/ha
Stirpan 12%DNÇ(10kg/ha)
DNC80%(2,5kg)ha) . . .

Opbrengst in kg/ha
{yieldin kg/ha)

Lintkwaliteit
in gld.
(tong fibre
quality in
guilders)

Lengte
in cm
(height)

1000korrelgewichtin
g (1000,
kernel
weight)

gerepeld
strovlas
(deseeded
straw)

zaad
(seed)

lint (long
fibre)

Lintrendement
in%
(longfibtt
content)

5478
5473
6262
6250
6109
5835

1581
1572
1712
1695
1688
1652

1136
1146
1288
1335
1285
1207

20,7
20,9
20,6
21,4
21,1
20,6

1,91
1,90
1,87
1,92
1,90
1*87 ,

86
86
88
88*
87
85*

6,47
6,41
6,62
6,37
6,51
6,49

6774

1827

1500

22,2

1,96

89

6,38 '•'

6006

1794

1228

20,4

1,90

85

6,38

5779
6265
5781

1706
1784
1626

1180
1319
1184

20,4
21,1 .
20,5

1,87
1,93
1,88'

82J
87
87

:

6,32
' 6,51
6,54

Tabel 44: Resultaten van twee strokenproeven met chemische onkruidbestrijding inolievlas(10001
spuitvlöeistof/ha op 10cm lengtevan het gewas) Results of twoweedcontrolexperiments
withherbicides inlinseed(1000 Ispraysolution/haappliedat aheightof 10cm)
.1

Zandgrond (sandysoil)
ras(variety):Daehnfeldt

i
;

Object

•'•• 1' ':

zaadopbrengst;
in kg/ha)'
(yield ofseed
kg/ha

1

DNBP (13%)51/ha
DNBP(13%)5,51/ha
DNBP(13%)6,2Sl/ha . . . . . . .
DNBP(13%)7,51/ha . . . . . . . J
MCPA500gact.stof/ha, 10001/ha. . .
MCPA 500 g act stof/ha, 2001/haverMCPA 1kgact.stof/ha
Stirpan 12»/„DNC 10kg/ha
DNC80%2.5l4/ha

'

Veenkoloniale grond (peatsoil)
ras (variety):B 5128

zaadopbrengst
1000-korrelin kg/ha
gewicht in g
(lpOO-kemel.
(yieldofseed
weight)
kg/ha)

1393
1453
1670
1588
1523
1367
1952

8,718

1399
1547
1585
1511

8,760
8,786
8,731
8,644

8,682
8,821
8,594
8,761
8,923

1000-korrelgewicht in g
(lOdO-kemel
weight)

1150
962
1445
1224
1410 •

7,962

1158

7,541

1274
1200

7,753
7.726

7,639
7,753
7,651

wasgehaltevarjdeplant. Hiervoor werdvan een 100-talolie-envezelvlasplantjes bij
verschillendelengtenhetwasgehaltebepaald.Deanalyseresultatenzijnopgenomenin
tabel45.
:
Hoewelgeeqduidelijkecorrelatieisaantewijzen,blijktvezelvlasbijeenlengtevan
5cmenondervochtigeweersomstandighedenduidelijkeenlagerwasgehaltetebezitten
engevoeligertt zijn voorbladverbranding bijeenbespuitingmetkleurstoffen, danbij
eengroterelengteendrogere weersomstandigheden.
Voor olievlasvaltgeenverband tussenwasgehalteenlengtevan het gewaswaar te
nemenenvalthethogewasgehaltebijeenlengtevan5 cmop. Ookhetonderzoekbe110

Tabel 45.Wasgehalte van vezel- en ólievlas bij verschillende
lengten. (Waxcontent of fibre flax and linseed at
different heights)
Lengte (hàght)in cm

Wasgehaltein°/0drogestof
(Waxcontent ondrymatter base)

Vezelvlas(fibreflax)
4,38
4,60
6,17
5,67-5,78
6,51
5,64

10droog(«fry) .
15droog(dry)
20droog(dry)
25droog(dry) . .
Olievlas(linseed)

6,81-6,68
5,82-4,88
6,64-5,37
5,37-4,36
4,30-4,87

10 ."•
15 .". .
20
25

treffende de bevochtiging van het blad met waterdruppels door berekening van de
contacthoek, dat verricht werd op het agrobiologisch laboratorium van de N.V.
Philips-Roxaneleverdegéénduidelijke verschillenopvoorhethechtingsvermogenop
debladeren,afkomstig vanverschillendeontwikkelingsstadia vandevlasplant.
Weedcontrolexperiments infibreflaxandlinseed
Flax is a crop which competes very poorly with weeds and for this reason weed
control isvery important.'Experimentscarried out with different types of herbicides
haveproved,thatherbicidesonbaseofbutyl-phenolhavegiventhebestresults.However DNBPhas to be.applied in therecommendedconcentrations,namely5litres on
sandysoilsandmax.6litreforfibreflaxand7,5UtresforUnseedonclay-soils.
Atreatment withMCPAispossibleifappüedat aheightof 5cmforfibreflaxand
5-10 cmfor Unseed. Low volume spraying with MCPA should not be used onfibre
flax andgivessevereinjury tofibreflaxandUnseedifappüedwiththeyellowcoloured
products containingDNOC orDNBP.

RESULTATEN VANHETRASSENONDERZOEK VANOLIEVLASENVANHET
ONDERZOEK VAN DE FACTOREN, DIE DE ZAADOPBRENGST EN HET VETGEHALTE
KUNNEN BEÏNVLOEDEN (PROJECT 109, 194, 231 EN 263)
withsummary
J. C. FRIEDERICH

Hetonderzoekhadzowelininterprovinciaalverbandalsopdeeigenproefvelden op
zwarekleigrond in,deBetuweenopzandgrond teHeelsum plaats. Door dedroogteperiodetijdens debloeiendeveleregenstijdens deafrijping werden zaadvorming en
kwaüteitvanhetzaadongunstigbeïnvloedenwerdhetoogsten bemoeiUjkt.
De totaal verbouwde oppervlakte oUevlasbedroeg in 1951rond 1000ha meteen
gemiddelde zaadopbrengst van 1600 kg/ha, terwijl in het Oldambt de opbrengsten
weer boven het gemiddelde lagen en opbrengsten boven de 2000 kg zaad per ha
werdenbehaald. Het vetgehaltewasgemiddeldlagerdanvorigjaar,
a
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DeresultatenvanderassenproevenindeBetuweenteHéelsumzijn opgenomenin
tabel46.Uitdeopbrengstcijfers blijkt,dat,tengevolge.vattdedroogtetijdens debloei
enhet,alsgevolgdaarvan,optredenvan„verbruining",hetopbrengstniveau opzandgrondaanmerkelijk lagerHgtdanopkleigrond.
Daehnfeldt behoortnogsteedstotéénvandeEleestproductieverassen,maarWordt
door Valuta,B5128enRabat0-1 inzaadopbren»stovertroffen, terwijl opzandgrond
2612-A,Victory, Minerva, Viking en Rocket he;ras Daehnfeldt in opbrengstniveau
evenaren.HetrasPajbjerg brengt opkleigrondevenveelopalsDaehnfeldt, maar gaf
opzandgrondtengevolgevaneensterkeaantastirgdoorVerbrühungeenaanmerkelijk
lagere opbrengst. De rassen en selecties, welke voor het eerst in onderzoek waren,
leverdenweinigperspectieven op.Degemiddelde kwaliteitvan deohéwasgoed;het
joodadditiegetalliepuiteenvan192tot198.
HethoogsteVetgehalteinhetzaadleverenValuta,LaPrévision',Minervaen2612-A.
OokvanDaehnfeldt ishetvetgehalteaandehogekant,Pajbjerg en0tofte hebbenleen
« ietslager vetgehalte,terwijlhet zaad van B 5128,Rabat 0-1, Endress en Victoryeen
uitgesproken laagvetgehalteheeft voorolievjas. HetlagevetgehaltevoorPajbjerg en
0tofte op zandgrond is vermoedelijk aan de zware Alternaria-aantasting toe te
schrijven.
Inverbandmethetgroteaantalzaadmonsterswerdhetvetgehaltebepaaldvolgensde
1
refractometrische methode,ontwikkeld door L.Ï^NELY (U.S.Dept Agr.Techn.Buil.
55'4, 1937),nadat dezemethodeopzijnpractisedbruikbaarheiddoor Dr DEUSende
heerIMMINKwasonderzocht.Volgensdezemethodewordt2,5gramzaad fijngewreven
ineenmortierenvervolgensaangewrevenmeteenmengselvan74%Halowaxen26%
oc-broomnaphtaline, waarna wordt afgefiltreerd. Van het nitraat wordt met een refractometer de brekingsindex bepaald, waarna met inachtneming van een temperatuurscorrectieuiteentabelhetvetgehalteonmiddellijkkanwordenafgelezen.Behalve
het voordeel, dat dezemethode veel sneller en minder brandgevaarlijk is dan degebruikelijke extractiemethode met petroleurnaether, vertonen de gevonden waarden
voorhetvetgehaltemindervariatiesdanbijdeextractiemethode,waarbij variatiestot
,2% vet werden aangetroffen. Deextractiemethodebleek echter steedseen hogervetgehalte te geven,uiteenlopend van 1,2 tot 3,8%, dan de refractometrische methode.
Bovendienbleek het verschilin vetgehalte tussen extractie-enrefractometrische methodebijhetinNederlandverbouwdezaad(zeeklimaat)steedsaanmerkelijk groterte
zijn danbijhetuitdéU.S.A.geïmporteerdezaad,datonderdrogereomstandigheden
enbijhogeretemperaturenisafgerijpt (vastelandsklimaat).
Eennader onderzoek door middel vàn het bepalen van hetjoodadditiegetal in de
geëxtraheerdeolieen degeperste oliegaf voor de geëxtraheerde olieeen aanzienlijk
lagerjoodadditiegetal, nl. 170,—tegenover 198,7voor de geperste olie. Hoewel het,
onderzoek nogwordt voortgezet werdalsvoorlopigeconclusieaangenomen,dat met
deextractiemethodevanhetinNederlandverbouwdeolievlaszaadnaastvetookandere'
stoffen alsvetmedeworden bepaald. Aangezien deafrekening van het zaad door de
lijnolie-industrie opvetgehalteplaats heeft, iseenbetrouwbarebepalingvoorhetvetgehaltegewensteneenvoortzettingvanhetonderzoek naardeoorzakenvanhetverschiltussenbeidemethodenvanbelang.
Deoogsttijdenproef toondeaan,datDaehnfeldt hetrijpheidsstadium ongeveereen
weekeerderbereiktdanB5128enEndress.Bovendienblijkt Daehnfeldt ookbijlater
afoogsten beterhoudbaar tezijn. Tenslotteisgebleken,datmenbij hetoptreden van
„verbrüining"eerdertotoogstenmoetovergaan,wilmenzaadverliesdoorhetontijdig
afvallen derzaadbolleneneendalingvanhetvetgehaltevanhetzaadvoorkomen.
Bij de stikstof-fosfaathoeveelhedenbemestingsproef op zandgrond bleek, evenals
vorigjaar,nochdeverhogingvandestikstofgift, nochdievandefosfaatgift eenhogere
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zaadopbrengst op televeren. Alsnormale bemestingwasuitgegaan van eengift van
50N indevormvan 333kgchili,400kgsuper en400kgkali40%,welkebemesting
hetjaartevorenookaandehaveralsvoorvruchtwastoegediend.Welkonbijeenverhoging van de stikstofgift duidelijk een daling van het vetgehalte worden geconstateerd, welke voor Daehnfeldt bij de hoogste stikstofgift 2,5% vet en voor Pajbjerg
3,7%vetbedroeg.
Ook derijënafstanden-zaaizaadhoeveelhedenproefleverde geen betrouwbare verschillen op, al werden aanwijzingen verkregen, dat men op zandgrond beter tot een
nauwererijenafstand van lOcmeneenzaaizaadhoeveelheidvan 100kgkanovergaan.
Deonkruidbestrijding vormtnogsteedséénvandevoornaamsteproblemenvande
olievlasteelt, alwerd met het toepassen van DNBPbevattende middelenin een concentratievän5,51per 10001spuitvloeistof perhaineenproefindeVeenkoloniëneen
opbrengstvermeerdering van60%tegenovernietwiedenverkregen.
Bijhetonderzoekopdorsbeschadigingbleekhetpercentagebeschadigdezadenzeer
hoogtezijn,nl.tot40% toe.Vande23onderzochtepartijen blekenslechts2partijen
minder dan 10% dorsbeschadiging te hebben. Bovendien bleek in verschillende gevalleneenaanzienlijkehoeveelheidzaadinhetstroachterteblijven.
Hetonderzoek ophetvoorkomenvanparasitaireziektenwelkemet,hetzaad overgaan,leverdealsresultaat, datnaastBotrytisinhoofdzaak sporenvanAlternarialinicolawerdenaangetroffen. Uit devatbaarheidscijfers blijkt, datgeenderrassengeheel
resistentistegendezeparasitaireaantasting.Inverschillendeafgeleverdepartijenwerd
danookAlternaria-infectie geconstateerd,waarbij hetinfectiepercentage tot70%kan
oplopen.Voorlopig kan de „verbruining" tengevolgevan aantasting door Alternaria
linicola als demeest schadelijke ziekte voor olievlas gekarakteriseerd worden,welke
naasteenverüesinzaadopbrengst doorhetafvallen derzaadbollenookhetwegvallen
vanvelekiemplantjes kanveroorzaken.
In verband met het veelvuldig voorkomen van dorsbeschadigd zaad en het hoge
percentage Altejnaria-infectie werd nagegaan, in hoeverre het gebruik van de ontsmettingsmiddelen op TMTD-basis een beter opkomstresultaat gaven dan de gebruikelijke kwik bevattende droogontsmetters. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen, dat aan het gebruik van TMTD bevattende middelen de voorkeur gegeven
dienttewordenbovendekwikbevattendedroogontsmetters.
Hetonderzoeknaardemogelijkhedenomhetolievlasstrooprendabelewijzeteverwerken in verband met het tekort aan textielvezel en aan grondstof voor de papierfabricage heeft noggeenpositieveresultaten ppgeleverd. Resumerendeisuit deproevenenpractijkervaringen van het afgelopen jaar gebleken, dat devolgende factoren
vangroteinvloedzijnvoorhetbehalenvaneenmaximalezaadopbrengst: .
1. Een zorgvuldige en ondiepe grondbewerking, waardoor een fijn verkruimeld en
goedbezakt, onkruidvrij zaaibed wordt verkregen.
2. Eengoedevochtvoorzienmgtotenmethetintredenvan debloei,waardoor wordt
voorkomen,datdebloemknoppenverdrogen.Ditverdrogenvandebloemknoppen
treedtnl.bijolievlaszeergemakkelijk openiseenvanderedenen,waarommenop
kleigrond gemiddeldeenhogerezaadopbrengst behaaltdanop zandgrond.
3. Hét besteden van de uiterste zorg aan het zaaien. Een gelijkmatige en snelleopkomstvanhetgewasisvanbelangvooreengelijkmatigeafrijping envoorhetvaststellenvanhetjuistetijdstipvanoogsten.Tevenskrijgthetgewashierdoorgelegenheid,eeneventueleonkruidopslag debaasteblijven.
,
4. Zaaien inde eerste helft van April. Bij een tevroegezaai heeft het gewas,vooral
onder koudeweersomstandigheden, telangetijd nodigomtekiemenenkrijgt het
onkruideenvoorsprong.Bijeentelatezaaidaaltdezaadopbrengst.
5. Eenrijenafstandvan 10cmvoordelichterezandgrondentothoogstens20cmvoor
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zware kleigrond, «iet een zaaizaadhoeveelheid van 80 kg vóór de kleigrond tot
max.100kgperhavoordelichterezandgronden.Eenregelmatigeverspreidingvan
hetaantalplantenoverhetperceelisbelangrijker daneengrootaantalplantenper
oppervlakte-eenheid.
6. Eenjuiste rassenkeuze, waarbij de rassen Valuta, Daehnfeldt 369 en B 5128 de
voorkeurverdienen. v
7. Een zorgvuldige ontsmetting van het zaaizaad, waarbij de TMTD bevattende
middelen de voorkeur verdienen boven de gebruikelijke kwik bevattende droogontsmetters.
8. Hettijdigafoogsten vanhetgewasbijhetoptredenvan„verbruining"voorrassen,
diehierinhetbijzonder gevoeligvoorzijn,metnamePajbjerg.
9. Het zorgvuldigenvollediguitdorsen vanhetgewas,zonder dat hierbij in ernstige
matedorsbeschadigingoptreedt.
Resultsof variety andcultivation trials with linseed
Twelvevariety-trials witha setof 8varieties,distributed alloverthecountry,have
been carried out during the year 1951.Moreover two variety-trials with 19varieties
and somecultivating-trials concerning weed-contról, row-distances, harvesting-time,
rateofnitrogenanddisinfectingproblemshavebeenperformed.
The 1951 seasonwasratherfavorable for linseedwithonlyexcessiverainfallduring
harvesting-time.Thesowingson sandy soilssuffered from drought duringthebloom
andinconsequencefrom aratherheavyinfection ofbrowning(Alternarialinioola).
ThecheckvarietyDaehnfeldt 369,whichhasbeengrownfor4years,islistedfirstin
the table and the relativeyield of each variety is shown in the column „per cent of
Daehnfeldt" compared with Daehnfeldt. The best yieldingvarietieswereValuta and
B5128followed byRabat0-1,2612-A,Victory,MinervaandRockethavingarelative
goodyieldonthesamelevelasthecheckvarietyDaehnfeldtonclay-soil.
Thévaluesfor oilcontentwerecalculatedonabasisof 12percentmoisture.Valuta,
La Prévision, Minerva and2612-Ahad ahigher oilcontentthan Daehnfeldt. Theoil '
contentfor Pajbjerg and 0tofte wasslightlylowerthanfor Daehnfeldt, whileB5128,
Rabat 0-1,Endress andVictory had a rather low oilcontent.Iodinenumbersranged'
from 192to 198.
Theoilanalyseshavebeenmadebytherapidrefractometric determination from L.
ZENELY(U.S.Dept. Agr.Techn. Bull. 554,1937).However therefractometric method
indicated lowervaluesfor oilcontent thantheextraction method. Thedifference betweenbothmethodsfor home-grownlinseedwasonaverage1,5% oil,forimportseed
from the U.S.A. on average 0,5% oil,probablyinconsequenceofthedifferent growingconditions.
Results from nitrogen- and rowdistances-trials werenot significant. In theharvesting-trialsDaehnfeldt wasmoredependablethanPajbjerg andB5128andmoreearly
ripeningthanB 5128.
Rust infection wasnot reported. However browning disease,caused by Alternaria
linicola,wasratherheavyandresultedinseriouslossesofseed.Allvarietiesweremore
orlesssusceptibleandonlyB5128showedafair resistance.
Considerableworkhasbeendoneonthecomparison ofseeddisinfectants;incomparison withthecommonly used organo-mercury dusts theTMTD compounds gave
farbetterresults.

115

BEWAARPROEVEN MET POOTBIETEN (PROJECT183)
, with summary
P. GAASTRA
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In Verslag C.I.L.O.over1950, p. 109-113,werden de resultaten vermeld van een
bewaarproef metpootbieten, genomeninhetseizoen 1949-1950;zijtoondenaan,dat
door verlaging der bewaartemperaturen frappante opbrëngstverhogingen aan zaad
werdenverkregen.Vooralindegeventileerdekuilenwasdithetgeval,dochook,zijhet
inminderemate,bijbewaringineenkoelcelbij 2°C.Varidegeventileerdekuilengaf
hetobjectmetafgesnedenloofbijde4beproefderassendehoogsteopbrengst.
Er werd op gewezen, dat deresultaten zullen kunnen variëren naar gelangvan de
aard der in te kuilen bieten en de temperatuur- en vochtcöndities gedurende debewaring.Deiû 1950-4951 inietsgewijzigdevormherhaaldeproef bleekinderdaadniet
geheeldezelfdeuitkomstenopteleveren.
Wederomwerden4bietenrassengenomen,nl.:
ras 1:suikerbiet, (hooggehaltig);
'
/ ras 2:suikerbiet, (laaggehaltig);
ras 3:voederbiet,(hooggehaltigegroenkraag);
ras 4:voederbiet,(barres-type).
„De rassen 1,2en4 zijn dezelfde alsin de eersteproef;voor hooggehaltige groenkraagwerdeenandierrasgenomen,daar zaadvan heteerdergebruikterasnietmeer
verkrijgbaarwas.
Ookdebewaarmethodenwarendezelfde,behalvedatdeFusarex-behandelingkwam
tevervallen:
A. In eengeventileerde-kuil;loofnjet afgesneden.
B. In een(geventileerde kuil; loof tot opresterende5 cmbladstéel afgesneden.
C. In aardappelkistenin een koelcelbij 2°C,
D. Kuilbewaringvolgensdegangbare Groninger methode. '
Voor bijzonderheden omtrent detechniek der bewaringwordt verwezen naarVerslagC.I.L.O. over1950.
Teneindeaantastingdoor vergelingsziekteteverminderen, werden zowelde pootbieten alsdezaadbietenin deprovincie Groningen geteeld. Deziektetrad inderdaad
niétin ernstigemateop; mededaardoor laghet bpbrengstniveau vandeproef thans
hoog (proefgemiddelde: 1949/1950 1670kg/ha, 1950/1951 3600 kg/ha schoon zaad
>3mm).
Terverkrijging,vanpootbietenwerdeindMeigezaaideneindOctober1950gerooid.
DebewaringgeschieddevanbeginNovember 1950tot23Maart 1951.
Hettemperatuursverschil tussendekuilenvandeGroninger methodeendegeventileerdekuilen bedroeg inliet begin der bewaarperiode 5°C,werdtijdensen na de^
vorstperiodevaneindDecember-begin Januarigereduceerdtot \ °C,omdaarnaweer
toetenementot 3à4°C(fig. 32).Indezefiguurkomtdeverschillendeaard dertemperatuurkrommen naar voren: De temperatuur van de geventileerde kuilen volgde
min of meer de minimum buitentemperatuur, behalve uiteraard gedurende strenge
vorstperioden»daar dannietgeventileerd wordt; in deGroninger kuilendaarentegen
lagdétemperatuurin betbeginvandebewaringbovende maximum-buitentemperatuur.
.
Reeds korte tijd na het uitplanten (26Maart 1951)kwamen frappante ontwikkelingsverschillennaar voren, welke gedurendede gehele groeiperiode bleven bestaan.
Degekoeldeobjecten begonnen 10-14dageneerderuit telopen enontwikkeldeneen
veelfor(ser gewasdan de niet gekoelde. In hettijdstipvan doorschieten en afrijping
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Fig.32. Ruil-enbuitentemperaturen
(pentaden)
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waren de verschillen gering, slechts.in enkele gevallen schoten de gekoelde objecten
enige dagen later door, hoewel in datum van afryping ook dan geen verschillen op r
traden.
Alleobjectenwerden7September 1951 geoogst.Zowelkoelcelalsgeventileerdebewaring gaven frappante opbrengstvermeerderingen aan schoon Zaad >3 mm (tabel
47).De opbrengsten vanhetkoelcelobject bedroegenvan de rassen 1,2,3en4resp.
130, 120, 120 en 106% van de Groninger methode. Voor geventileerd zonder lopf
Tabel 47. Invloed van 4 bewaarproeven op zaadopbrengst en -kwaliteit bij 4 bietenrassen. Effect
,of4 storagemethodsonseedfield andseedqualityof4beetvarieties
A = .Geventileerdmetloof.
B = Geventileerdzonderloof.
C = Koelcel^ °C. ,
D =r Groningermethode.

'
')

1

Kas
(Variety)

Suikerbiet,hôoggehaltig
(Sugarbeet,highsugar%)

A = Ventilatedclamp;with leaves.
B = Ventilatedclamp;without leaves.
C = Coldstorageat 2"C.
D —Clamp storage,without ventilation; with leaves.
2

Bewaarmethode
(Storagemethod)

3

4

Relatieve zaadopbrengsten
(Rtlottosseedyields)
Grof+Çjn
(Coarse+fiiu)

Grof > 3 mm
(Coarse > 3mm)

A
B
C
D

114
122
122
100

117
135
130
100

Suikerbiet, laaggehaltig
(Sugarbeet,lowsugar%)

A
B
C
D

112
109
117
100

119
113
120
100

Voederbiet,hooggeh.
groenkr.
(Fodderbeet,highdry '
matter%)

A'
B
C
D

108
112
117
100

107
106
120
100

109
119
121
100

' 100
108
106
100

Voederbiet,Barres-type
(Fodderbeet,lowdry
matter%)
i

A
B
C
•' D

5

6

> 3mm kg/ha
(>3mmkgjha)

"/«zaad < 3 mm
.(•/•seed< Smpi)

4130
4770
4580
3530

, 19,6
13,8
16,7
22,0

4490
4260
4530
3780

13,6
15,7
16,3
18,3

4010
3980
4470
3740

18,0
21,6
15,2
17,3

3210
2450
3390
3210

23,0
24,0
27,1
16 1

!
^

•'
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warendecijfers resp. 135,113, 106en 108%,envoor geventileerd metloof resp. 117,
119,107en100%. Dathetkoelcel-object in 1950/1951 zoveelbetervoordedagkwam
dan in 1949/1950vindtmedezijn oorzaakin denatteherfst van 1950,waardoorveel
grondaandegerooidepootbietenkleefde,zodathetmateriaalzeervuilwerdbewaard.
Daardoor kwamen de bieten volkomen hard en gaaf uit dé koelcel, zulks in tegenstellingtot 1949-1950,toen,tengevolgevandedrogeherfstin 1949, debietenschoon
endroogdewinteringingenennaafloopderkoelcelbewaringietsuitgedroogdenslap
blekentezijn.
Bij de suikerbietenrassen werden de hogere opbrengsten aan grof zaad, behalve
doorverhogingvanhetproductieniveau,tevensverkregendooreenverbeteringvande
zaadkwaliteit(kolom6envergelijkingvandekolommen4en3vantabel47).
Aangezien de gunstige resultaten tot dusverre werden verkregen met betrekkelijk
kleine hoeveelheden plantmateriaal, worden in 1951/1952proeven op practijkschaal
genomen.Teneindedebenodigdehoeveelheidrekkentebeperken,zijndebieteninde
ventilatiekuilen dikker gestapeld (1,50breed bij 1 mhoog)dan bij deGroningermethode gebruikelijk is.De kuiltengteis hierdoor tot \ van de normale teruggebracht.
Het blijkt, dat ook in een dergelijke zware kuil detemperatuur door ventilatie zeer
goedopeenlaagniveauistehandhaven.
Daar indebietenzaadteeltgebieden hetaantalaardappelbewaarplaatsentoeneemt,
en deze waarschijnlijk ook voor pootèietenbewaring zijn te gebruiken, worden in
1951/1952ookproevenineendergelijkebewaarplaats genomen,waarbij debieten tot
2mhoogtewordengestort.
Storage trials with seedbeets
Fourbeetvarieties(2sugarand2fodderbeets)werestoredin4different ways:
A. In a ventilated clamp.
B. In a ventilated clamp;leavescutoff(lengthofremainingleafstalks5cm).
C. In a cold storeat 2°C.
D. In a not ventilated clamp,ascommonly usedinpractice.
Thestoragetechniquewasdescribedinanearlierreport (Verslag CentraalInstituut
voorLandbouwkundigOnderzoekover1950p. 109-113).
Intheventilatedclampsthetemperaturedidnotdiffer muchfrom theminimumout*
sidetemperature,whereasinthenotventilatedclampthetemperatureinthebeginning
of storagewashigher than themaximum-outsidetemperature (fig. 32).Temperature
differences between ventilated and not ventilated clampswerein the beginning 5°C,
decreasedduringthefrost periodtill\ °Candthenincreasedagaintill3-4°C.
Loweringofthetemperatureduringstoragegavestrikingseedyield increases (table
47,columns4and 5).For sugarbeetshigheryieldswerecausednot onlybya higher
productionlevel,butalsobyabetter seedquality(seecolumn6andcomparecolumns
4and3).
HET ONDERZOEK INZAKE DE BEWARING VAN AARDAPPELEN
•with summary
W. H . DE J O N G

De aardappelisvoor Nederlandeengroot»product(belangrijk volksvoedsel, bron
voor deviezen, van betekenis voor de veevoeding en ten slotte grondstof van aardappelmeelenandereproducten).Onsklimaat metzijn koele,vochtigezomersiszeer
geschiktvoordeaardappelcultuur. Hierdoorendoordegoedegronden,despeciaüsa118
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tiederboerenop dit gebiedendoor baanbrekend werkoverdebestrijding vanvirusziekten(sinds 1913),isdegemiddeldeopbrengstperhainNederlandhogerdaninenig
anderland.
Het klimaat isechter veelminder geschiktvoor debewaring,vooral omdat teveel
zachtewintersvoorkomen. Dezebewaringwasdanooklangzamerhand eenprobleem
geworden, en dit isaanleiding geweestvoor het Ministerie van Landbouw een CommissievoordeAardappelbewaringintestellen(194$),welkeinmiddelsisomgevormd
toteenStichtingAardappelbewaring (1952).Inhetvolgendezalinhetkort heteenen
anderwordenvermeldvandestudie,dieonderauspiciënvandegenoemdeCommissie
isuitgevoerd.
HUIDIGE STAND VANHETONDERZOEK

In het Landbouwkundig Tijdschrift van September 1949wordt in het artikel „De
BewaringvanAardappeleninGrebouwen"(1)deomvangvanhetonderzoekgeschetst.
1. Debewaringsmethoden zullenwordenonderzocht ennaar verbetering zalworden
gestreefd.
2. Hettransportzalwordenbestudeerd.
3. De factoren, die dß bewaarbaarheid of houdbaarheid van aardappelen bepalen,
zullenworden opgespoord.
4. Gezochtzalwordennaareenmethodeomdehoudbaarheid opkortetermijn tebepalen.
5. Fundamenteelphytopathologischenphysiologischonderzoekzalwordengedaan.
Wijzullennagaanhoewijthans(omstreeksdejaarwisselingvan 1951-1952)tegenovereenenanderstaan.
1. ö. De màssa-opslagvan aardappelen, diein hoofdzaak in kuilen, maar in minderemateookinhuttenplaatsvond,werdsterkverbeterd door deinvoeringvanbuitenluchtkoeling. Hierbij wordt delucht met behulp van eenventilator in de bewaarplaats of kuil geperst dóór een ventilatiesysteem in of op dé bodem, dóór de aardappelhoop,omtenslottedooropeningendebewaarplaatsofkuilweerteverlaten.De
capaciteitVandeventilatorenbedraagt 1ï m3/uurper 100kgproductbijeentegendruk
van 12-15 mmWK. Deventilatoren worden aangezet als het buiten kouder is dan
binnen,terwijlzijworden stilgezet(enalleopeningenwordengesloten)alshetbuiten
warmerisdanbinnen.Dewarmte-isolatiëderwandenofdebedekkingderkuilenzorgt
erdanvoor,datdekoubinnenwordtvastgehouden.
Hetisgebleken,datopdezewijzeaandegestorteaardappeleneentemperatuur kan
wordengegeven,dieongeveerhetgemiddeldeisderdagelijkseniinimumtemperaturen
in devoorafgaande tien dagen. Bijdeopslagin kuilen daarentegen liggen deknollen
ongeveer bij het gemiddelde der dagelijkse maximum temperaturen van de voorafgaandetiendagen (5).Hetgenoemdetemperatuursverschilbeslistvaak ofmeninhet
voorjaar goedeofminder goede(somszelfsbepaald inférieure) aardappelen zaloverhouden.Zievoor eennadere beschrijving van het hier besproken koel(=ventilatie)systeem(3)en(5).Bijtoepassingvandezebuitenluchtkoehngwordensteedsvoorzieningen getroffen voor interne luchtcirculatie die onder bepaalde omstandigheden nuttig
kanzijn.
Zoals reeds gezegd, kan hetzelfde systeem ook in kuilen, zowelzomer- als winterkuilenwordentoegepast,mitsdezedirectbijdeaanlegmeteenflinke laagstroenmet
grond worden afgedekt. Dé buitenluchtkoehng (met ventilatoren) moet ook bij de
kuilen goedworden bediend.Inverband hiermeemoeten dezedicht bij degebouwen
liggen (ook voor deelectrische aansluiting van deventilatormotor is dat nodig).Zie
verder (4).
.
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6. Ook demassa-opslagin echtekoelhuizen(metkoelmachines)werdnaderbestudeerd. Het isgebleken dat degoede temperatuur voor dewinterbewaring ligt tussen
2°en4°C, waarbijmenmoettrachtenconsumptie-aardappelenbij^dehogeretemperatuurop teslaanterbeperkingvandeversuikering(6).
c. Naastdemassa-opslagvanaardappelen,dieinzakkenzullenworden afgeleverd,
had ookdebewaringvanpootgoedvoordeeigenteeltdeaandacht.Hetvoornaamste
feit,datzichhierbijvoordeed,wasdeinvoeringvanPhilips'40WattTL-buizén.Deze
stellenonsinstaatnaastdedaglichtbewaringinglazenbewaarplaatsen,ookbewaring'
metkunstlichttoetepassen,hetgeeniaverschillendegevallenvannutkanzijn.
Alsmeneenstapelpoterbakjes opelkaar zetenmenplaatst daarnaast inverticale
stand een TL-buis dan schijnt het lichtin elk bakje en heeft menminder lastvan de
schaduwen,dieoptredenbij gebruikvanpuntlicht(gewonelampen).Dikwijlsworden
debakken 2,50mhooggestapeld. Menplaatst 2TL-buizenelkvan 1,20 mlengtein
verticalestandineikaarsverlengdeenheeftdaneengoedeverlichting.Het isgebleken,
datéénlichtpunt,d.w.z.éénoftweeTL-buizen(in eikaarsverlengde),eengrondoppervlaktevancirca6makunnenverlichten.
.
-Ben belangrijke kwestie blijft'echter, dat de bewaarplaats zo koel mogelijk moet
wordengehouden;datgeldtookvoordeglazenbewaarplaats.AangezienmenbijgebruikvanTL-buizentochookeenbewaarplaats moethebben,.dievorstvrij is, d.w.z.
diegeïsoleerdewandenheeft,kanmendezeisolatietevensgebruikenomdekouvastte
houdenalshetbuitenwarmerisdanbinnen.Hetgaatdusnietaandergelijke bewaarplaatsen aan haar lotover telaten,maar ermoetvoortdurende zorgaanwordenbesteed,d.w.z.allesmoetworden opengezet alshet buiten kouder isdan binnen ende
bewaarplaatsmoetpotdichtwordengeslotenalshetomgekeerdehetgevalis.
DebestemethodeomdekouVan debuitenluchttebenuttenishetsysteemvanbuitenluchtkoeling.Inditgeval(metpoterbakjes enkunstlicht)kanwordenvolstaanmet
eenventilator,diedeluchtindelegeruimte30 x peruurkanverversenbij eentegendruk Van 10mm WK. Gelegenheid voor interne luchtcirculatie wordt steedsaangebracht.
Deglazenbewaarplaats, mitsop dejuistewijze gebruikt, voldoet nogsteedsgoed.
Gepoogdwordthaarteverbeterendoorluchtkoelingmetventilatqrentoetepassenen
isoflextegenhetglasaantebrengen.
'
2. a. Wat het transport betreft, werd één reis met een lading aardappelen naar
Zuid-AmerikagemaaktenéénreisnaardeWest.
Hetisgebleken,datgekoeldvervoeruitstekendis, hoeweltegendè;condensatievan
wateropdeknollenbij hetlossennaareffectievere middelenmoetwçrdengezochtdan
die, welkegewoonlijkwordentoegepast.Aangeziendegrotemassaaardappelen,diein
debeperkteruimteder scheepsruimenwordt opgeslagen,veelkoolzuur(CO^produceert,moetaardappelvervoer steedsmetgoedeventilatiegepaardgaan.Deminimum
eis, dieo.i.aanditvervoermoetwordengesteld,is,datmechanischgedrevenVentilatoren gebruiktworden.Verderisgebleken,dat hetprincipevanluchtkoelingook bij
hetscheepsvervoermhetoogmoetwordengehouden.Deventilatorenmoeteneenbe-,
rekendecapaciteithebben;menmoethetventilerenzoveelmogelijk beperkenalshet
buitenwarmerisdanbinnen (bv. bijvervoerindewinteruitNederland naardetropen), maar soms kan men ook flink met buitenlucht koelen (bv. tussen Santos en
Montevideo—BuenosAires).
'
'
Groeistof-preparaten hebbeneen-gunstigeffect ophettegengaanderkiemingbijeetaardappelen,terwijl voor hetzelfde doelpraeparaten alsfusarex bij pootaardappelen
kunnenwordengebruikt,althansbijsommigeaardappelrassen.
b. Bijvervoerperwagonentruckmoeternaarwordengestreefd het aardappelvervoeropeconomischverantwoordewijzeookbijvorstvoortgangtedoenvinden door
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geïsoleerde enverwarmdewagenste gebruiken, diein de U.S.A.reedssindsjaren in
gebruikzijn.
,,
3. Defactor, dieongetwijfeld degrootsteinvloedheeft opdehoudbaarheid ofbewaarbaarheid,isdetemperatuur.Dezemoetzodanigzijn,datgeerispruiting optreedt.
Treedt deze wèlop, dan gaan de knollen betrekkelijk snelin waarde achteruit, tenminstealszijingrotehopen,inzakkenenooKalszijin20-kg-kistenzijn opgeslagen.
Onder deze omstandigheden gaat de spruiting nl. steeds door,' of er treden broeiverschijnselenop,endewaardederknollendaalt.
Metbehulpvandevijf koelcellen(metkoelmachines)indeProefinstallatie voorde
Aardappelbbwaring te Kerkwijk (Bommelerwaard), is komen vast te staan, dat gedurendedewinterbewaringvanOctobertot 1 Meigeenspruitingoptreedtalsdeknollen bij een temperatuur tussen 2°'en 4°Cworden opgeslagen. Even boven 4 °Ckan
reedskiemingplaatsvinden enlangdurige opslagbeneden2°Cisevenmin aan tebevelen,daarzichdannevenverschijnselen kunnen voordoen.
Wilmendeaardappelenlangerbewaren,totJuli/Augustusofnogveellanger,danis
het beterdetemperatuur bij 2°Gtehouden.Bijdezetemperatuur kiemendeknollen
nooit, hetgeenniet wilzeggen,dat deaardappelen dan voor onbepaalde tijd kunnen
wordenbewaard.Alslevendewezenshebbenzijeenbegrensdelevensduur,enhetisgebleken, dat zij na twee of driejaar (wellicht bij enkele rassen ook nog iets langer)
ouderdomsziektenkrijgen,waaraanzijtegrondegaan,zonderooittezijngekiemd.De
knoUertvanhet'rasBintje bv.wordenop deduur zovatbaar voor Fusariumrot, dat
2ijinhoofdzaak door dezeziektesuccumberen.
Maar ookdetemperaturenvóór dewinterbewaringzijnvoor dehoudbaarheid van
belang.Wijkomenhiertweegeheelverschillendeverschijnselentegen.
a. Bij het rooien en sorteren lopendeknollen ontvellingen op. Alsmen zulke aardappelen direct bjj temperaturentussen 2°en 4, °Gzou zetten, heeft de verkurking
vari de wonden onvoldoende plaats, en de knollen gaan in rotting over. Pas gerooideofgesorteerdeaardappelenmoetmendaaromeerstgedurendeminstensveertiendagenbij 15 °Czetten,waarnadetemperatuurgeleidelijkop4°kanwordengebracht.
b. Na het rooien maken de knollen een rustperiode door, gedurende welke zij niet
kunnenkiemen.Hetisdusnietnodigdeaardappelendirectbijeenlagetemperatuur
tezetten.
Geblekenis,dateenbewaartemperatuurvan ± 13°CinAugustus,vanongeveer9°à
10°Cin September, en van4°tot 6°Cin Octobervoldoendelaagisom spruiting te
voorkomen.,Het lijkt er op»dat derustperiode bij dezelagetemperatuur wordt verlengd.Metbehulpvan.deluehtgekoeldecellenindereedsgenoemdeProefinstallatie te
Kerkwijkzijndelaatstgenoemdegunstigebewaartemperaturen gevonden.
Hetblijft aannauwkeurigeronderzoekvoorbehouden- waartoeonsdenieuwekoelaccomodaüeteWageningeninstaatza!stellen- dezegewenstetemperaturennaderte
onderzoeken bij,alle gebruikelijke rassen in verschillende jaren. De vraag is, of de
temperatuur gedurendederustperiode hetzelfde effect heeft alsdiegedurendede tijd
daarna.Devraagisook,oferwellichtcritischeperioden gedurendedebewaringzijn,
waarin bepaalde temperaturen gunstig werken. De invloed van wisselende temperaturenmoetwordennagegaan,want BARKERinEngelanddeelt bv.mee,dathijdeversuikering kón tegengaan door deaardappelen eerstbij2°Cendaarna bij,eenhogere
temperatuur te bewaren, waarna bij hernieuwde afkoeling tot 2°à 4°C weinig versuikeringoptrad.
Ten slottevaltnogteonderzoeken, inhoeveraardappelen vóórhet uithalenuitde
bewaarplaats moeten worden opgewarmd (in feite koelt men niet meer, waarna de
temperatuur in deaardappelhoop £°Cper dag oploopt), om ongewenste nevenver•" '
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schijnselenalsblauwwordenenhetoptredenvanbarstjesindeschiltevoorkomen,alsmedeterverkrijging vandebestmogelijke smaakbij consumptie-aardappelen.
Hetlijktmogelijk defactor temperatuurbijdehoudbaarheidzodanigtelerenkennen,
dat menbijhet optreden vanonverklaarbare verschijnselen deze metzekerheid aan
andere factoren moet toeschrijven. In eerste instantie moet danaan devochtigheid
wordengedacht,4iekiem-bevorderenctwerkt.Ookdezefactorkanwordenbestudeerd.
Verder kandeinvloedvanderijpheid derknollen bijhetrooienopdeduurvande
rustperiode worden nagegaan; ookdetemperaturen waaraan deknollenindegrond
werdenblootgesteldvóórhetrooienzijnwaarschijnlijk vanbelang.
Alsaldezefactorenvoldoendebekendzijnenertredendannogonverklaarbareverschijnselen bijdebewaring op,dan weten wij, datdezetewijten zijn aandegroeiomstandigheden (anderedandetemperatuur vandegrond).Deinvloedvanzand-en
klei-gronden,waaroverreedsietsbekendis,kandannaderwordenbestudeerd.Deinvloed vandewatervoorziening envandebemesting kanworden nagegaan met een
graadvannauwkeurigheid,dieopditogenbüknognietbestaat.
Bedacht moet worden, datbehalve het spruiten ook devatbaarheid voor ziekten
speciaal voor droogrot eenrol speelt bij dehoudbaarheid. Deze vatbaarheid wordt
doordephytopathologischemedewerkerDrJ.C.MOCHbepaald.
4. Eenmethodeom'dehoudbaarheid opkortetermijntebepalenzouwelkomzijn.
Hierdoor zou voorkomen worden, dat bepaalde partijen pootaardappelen bij aankomst bij dekoper aanleiding kunnen geventotminder goedeopkomst, zoalsin.het
verledenweleensisgebeurd.
Opditterrein wordt reedsgedurendeenigejaren onderzoek verricht. Hetisechter
nogtevroegomopderesultatenintegaan.Verwachtkanworden,dathetonderzoek
inversneldtempozalopschietenalsdenieuweaccomodatievoorhetonderzoekinzake
deaardappelbewaringgebruiktkanworden.
5. Over het phytopathologisch onderzoek zijn reeds twee publicaties verschenen
(7en8).
Het physiologisch onderzoek geschiedt tot dusver ophetlaboratorium vanProf.
WASSINK te Wageningen. Onze medewerkster Mej.Ir N. KRIJTHE heeft o.a.ónder
leiding van,Prof. WASSINK de invloed van licht van verschillende golflengte opde
spruitremmingbepaald(9).Hierbij isgebleken,datinfra-rode enrode,alsmedeblauwe
enviolettestralengoedremmen,maargeleengroenestralenditveelminderdoen.
VerderisIrF. SPIERINGS,eveneensonder leidingvanProf. WASSINK, bezigmetde
bepaling van de stofwisseling van aardappelknollen. Hiervoor wordt eendiapherometergebruikt,eenzeergevoeliginstrument,waarmeezoweldeafgifte vanC0 2alsde
opnamevanzuurstofkanwordenvastgesteld.Eenpublicatiehieroverkanbinnenkort
wordenverwacht(10). .
DE WEERKLANK, DIE HET ONDERZOEKIN DE PRACTÜK HEEFTGEVONDEN

Demassa-opslagingebouwenmetbuitenluchtkoeling beeft hetmeestomzichheen
gegrepen. Indejaren 1950/51zijn niet minder danba250vanzulke bewaarplaatsen
gesticht, hetzij nieuw gebouwd hétzijinbestaande gebouwen ingericht. Decapaciteit
vandekleinsteis 100ton,dievandeviergrootste(Baflo, StPhilipsland,Melissanten
deWilhelminapolder) ruim2000ton.Detotalecapaciteit bedraagtca65000ton,hetgeenneerkomtopeengemiddeldevan260tonperbewaarplaats.
Bij de bouw van bijna al deze bewaarplaatsen hebben de medewerkers van de
Commissie voor de Aardappelbewaring geadviseerd over de isolatie en de luchttechnischéinrichting,maarvaak ookover deindelingendeaard derbewaarplaatsen
inaanpassingaandelandbouwkundige behoeften derbetrokkenen.Debouwkundige
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0. VAN BRUGGENheeft hierbij eengroterolgespeeld,maarookde landbouwkundigen
Ir HAGREISenOUDEOPHUIShebbenhieraanhundeelbijgedragen.
Bij een zo snelleontwikkeling als hier plaats had, washet gelukkig, dat demedewerkersvandeCommissienietallesbehoefden uittevinden,maardathetparticuliere
initiatiefinwerkingkwamomverbeteringenaantebrengen.Hetmeestheeft ditinitiatief gepresteerd op hetigebied van het mechanisch vullen en leeghalen der bewaarplaatsen. Indebewaarplaats inBafloiseencompletemechanischelossinguitgevoerd
met daarbij inbegrepen een eenvoudige machine om de grond te verwijderen. Deze
laatsteisuitgevondendoordeheerALSEMA,constructeurteZeerijp,Groningen. Maar
ook op het gebied van het mechanisch sluiten der toe- en afvoeropeningen van het
ventilatiesysteemheeft hetparticulierinitiatiefinteressantepogingenondernomen.
In de zomer van 1951 is een „beweging" ontstaan in de Wieringermeer en aangrenzende gebieden om van de zomerkuilbewaring bij vroeggerooide poters af te
stappen en deze op te slaan in bewaarplaatsen met buitenluchtköeling.1) Niets bijzonders ishet omzulkebewaarplaatsen reedsin Juli-Augustustevullen: wij hebben
dit reeds met succes gedurende drie seizoenen te Kerkwijk gedaan. Maar in de genoemdegebiedengingmenverder.Decapaciteitderbewaarplaatsenistekleinomalle
vroeggerooidepoters te bergen, bovendien wordt een belangrijk deelvan dezeaard-'
appelenreedsinhetnajaar afgeleverd, zodathetslechtsomeentijdelijke opslaggaat.
Menheeft nu in landbouwschuren enook zelfs in kapschuren bewaarruimten met
luehtkoelingingericht,maarzonderdenormaleisolatiederwandentoetepassen.Op
ofindevloerwerdhetgewonesysteemvanluchttoevoerkanalenenlattenroostersaangebrachteneenventilator geplaatst, maarinlandbouwschuren moesten demuren en
dakbedekking (rieten deken) voor isolatie zorgen, terwijl onder kapschuren wanden
vanstropakkenwerdengemaaktmeteenprovisorisch strodak(metopeningen)boven
deaardappelen.
In eendergelijke kapschuur heeft men3mhooggestorttussendubbelestropakken,
eenprovisorischstrodakwaseveneensaanwezig.De capaciteit van de ventilator was
belangrijk kleiner dan normaal.Tochwasdetemperatuur op 1 mdieptein deaardappelen indeperiodevan eindAugustus tot eind September 13°C,ineen goedebewaarplaats met buitenluchtköeling 12°C, en in de kuil (met rietbedekking en met
grondopdenok) 17°C.
\
.
'
,
Nietbevredigendwashetplaatsenvanéénventilatorbeurtelingsvoordrieluchttoe-voerkanalen;en ook heeft niet voldaan een luchttoevoerkanaal bestaande uiteen rij
vanomgekeerdepoterbakjes opdevloer(onderdeaardappelhoop),waarvóórdaneen
ventilatorwerdgeplaatst;hetdrukverliesineendergelijk kanaalistegroot.
Overigenswasdepractijkuitermatetevredenmetdeverkregenresultaten,denieuwe
methodevanopslaggeeft devolgendevoor-ennadelenbovendebewaringinzomerkuilen:
1. geenstro;
2. geenlandverlies;
3. goede droging van nat gerooide aardappelen (waardoor beperking van Phytophthora-aantastmg);
4. voorkomingvannatregeneneninwateren(waardoorbeperkingvanwaterrot);
5. sorteringgaatbijdenieuwemethode ± 25%sneller,omdatdeaanklevendegrond
droog is, omdat de aardappelen aan grotere hopen liggen (waardoor de aanvoer
naar de sorteermaehinevlugger gaat, endezemachine minder vaak verplaatst be*) De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst inNHN heeft aan deze „beweging" leiding gegeven. Wij
onderhouden sedertjaren een nauwe samenwerking met deze dienst en demeeste derhieronder vermeldegegevensontlenenwijaanhem.
.
i
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hóeftteWorden)enomdatdearbeiderebijguurWeerbeterwerkenbinnenshuisdàn
ophetveld;
6. deboerenwarenbytoepassingvantlenieuwewijzevanopslagéénmaandvroeger
methetsorterenklaar;medeomdatmendóór konWerkenopregendagen;
7. lastbutnotleastisvandegrootstebetekenis,dat deaardappelenbeterzijn, omdat
zijbijeenlageretemperatuur zijnbewaard;
• '
8. eenmogelijknadeelisdaarentegen,dathetgewichtsverliesdooruitdrogingmogelijk
iets groter wordt, vooral als men onvoldoende „curing" toepast, d.w.2. niet vpldoendedewondenlaatgenezen,voordatmenbeginttedraaien.Vandeanderekanl;
kanmenmetdeze»»curing"niettevergaan,daarandersdetemperatuurindeaardappelhoopveelteveeloploopt.Bewaringgedurende14dagenbij17°Cofgedurende
8 dagen bij 20°tot 22°Cgeeft voldoende„curing".Menhoudesteedseeninsteekthermometer bij dehand omdetemperatuur indeaardarJpeihöopte controleren.
Wat kan van deze nieuwe,bewaarmethode, waarvoor ook buiten Noordholland
belangstellingbestaat,inalgemenezinwordengezegd?
Deervaringermeeisnoggeringendebereikbaretemperaturenzynnogonvoldoende bestudeerd om een definitief oordeel uit te spreken./Dikwijls heeft men met een
geringere capaciteit van de ventilatoren dan denormale (ui. 11m3lucht/uur bij een
tegendruk van 12tot 15mmWK) goede resultaten verkregen,maar zaldat ook het
gevalzijninjaren,waarinmaarweinigkoelenachtenvoorkomen?Voorlopigzienwij
geen reden om bij onze adviezen van de normale capaciteit der ventilatoren af te
stappen,ooknietvoordetijdelijkebewaring,diehierincfiseussieis.
»Zonder denormaleisolatiederwanden zijn toch goederesultaten verkregen, maar
zal dat ook zo zijn als er hittegolven voorkomen? De ervaring zalditmoeten leren.
Van de andere kaut kan worden gezegd, dat vroeg gerooide aardappelen, ook bij
provisorischeluchtkoeling,algauwbeterwordenbewaarddaninzomerkuilen,vooral
alsdezebetrekkelijkzwaarwordengemaakt.
Opgrondvan destand van zaken op het Ogenblikmenen wij tekunnen adviseren
rustigdoortegaanmetdenieuwemethode,alleenhoedemenzichvoofeenzwakventilatie-systeem,enverderzoudenwijinhetalgemeenvoorlopigniethogerwillen stortendan2m,ominnazomers,waarindeweersomstandighedenzoudentegènlopen,gespaardteblijvenvooronaangenameverrassingen.
Voordevolledigheidmoettenslottenogwordenvermeld,datbuitenluchtkoelingin
kuilennogslechtssporadischwordttoegepast.
Ookdemassa-opslagvanaardappeleninbewaarplaatsenmetkoelmachinesissinds
1946toegenomen. Reeds gedurende de laatste oorlog zijn aardappelen op beperkte
schaalin dezeinrichtingen bewaard. In 1946heeft een zeer geslaagde koelproef met
poters,uitgeplant in deWieringerineeren opgezet door VAN GALENen SCHROEVERS,,
veelvanzichdoenspreken.Onzebewaarproevenin 1946-47inhetkoelhuisLïsvrieste
IJmuiden endaarna onafgebroken in deProefinstallatie voor de Aardappelbewaring
teKerkwijkhebbenhethareertoebijgedragen,datwijopdehoogtezijngekomenmet
dejuistebewaartemperatuur endatwijinhetalgemeenervaring_hebbengekregenmet
dezesoortvanopslag;o.a.Werddooronsdegestortebewaringingevoetd.
Hetiseenfeit, daterophetogenblikeenvijftiental koelhuizen(met koelmachines)
zijninNederland, diezichgeheelofgedeeltelijk metdeopslagvanaardappelenbezig
houden. Decapaciteit van deruimte,dievooraardappelen wordt gebruikt, bedraagt
ca8000ton.
Degrotestapvooruitbijdeopslagvanpootgoedvooreigenteelt,datgekiemdmoet
worden uitgeplant, werd reeds in de twintigerjaren gedaan, toen de glazen bewaarplaatsen,werdeningevoerd.Deopslagvankleinehoeveelhedenknollenin poterbakjes'
inhethchtistoeneengrotevooruitganggebleken.Tochisookdeinvoeringvankunst124
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lichtbydezebewaringgeenszinsvanbetekenisontbloot.Hierendaarwerdkunstlichtv
metgewonelampenreedsverscheidenejarentoegepast(inkeldersmetdikkemurenin
Limburg),maar deinvqeringvan Philips'40Watt TL-buizen heeft pas bewerkt, dat
velenin 1948endaarnadezebewaringzijngaangebruiken.
Verlichtingmet TL-buizen wordtvrijveelgecombineerdmetdaglichtInkoestallen,
dienietmeeralszodanigworden gebruikt, wordt daglichtdoor deramen toegelaten,
terwijltegendedonkerelangswandTL-buizenwordenaangebrachtenz.
Erzijn bewaarplaatsen, waarvandewandenenhetplafond goed"zijn geïsoleerden
dieupto datevanluchtkoelingzijn voorzien. Dezevoldoenzeergoed.Erzijnerook
met minder goede isolatie en met een slechte gelegenheid voor ventilatie, die veel
minder bevredigen.Vooral bij keldersmetdunnemurenenweinigventilatieisdeinstralingvangrondwarmteveeltegroot.Tochzijn erwplgebouwen,metdikkemuren
zondernetsysteemvanbuitenluchtkoeüng,maarwèlmetTL-buizen,diegoedvoldoen. '
Glazen bewaarplaatsen metisoflex tegen het glasen voorzien van hetgewonesysteemvanluchtkoelingkunnenzeergoedvoldoenahzygoedwordenbediend.
Potatostorage reseatch
The,potato is a very important product in the Netherlands. The cool and rather
humidsummers,thesuitablesoils,thespecializationofthefarmersandthecontrolof
virus diseases (since 1913)have brought up the average yield per ha to a ver/high
level.Howevertheclimateisnotverygood for storagedueto thefact thattoomany
mildwintersoccur.
Therefore theMinistryofAgriculturehasestablished acommitteefor studyingthe
storageofpotatoesinthebroadest senseandforimprovingthemethodsofstorageas
muchaspossible(endof 1946).Theauthorwassecretaryofthiscommitteeandinthe
sametimetechnicalleaderoftheresearchwork.
PRESENT POSITION OFTHERESEARCH

1. a. The bulk storage of potatoes which mainly took place in clamps, has improvedconsiderablybyintroduction ofstorageininsulated buildingswithoutsideair
cooling.Theoutsideairisforced byfans throughthe(filled)potatobinsattimesthat
itstemperatureislowerthan that ofthepotatoes(butoutsideairtemperaturesbelow
0 °Carenotused).Thecapacityofthefansis11 m3/hper 100kgpptatoeswithacouritérpressureof 12-15mmWG.It wasfound thatinthestoretheaveragetemperature
,ofthepotatoesfollowsrathercloselytheaverageminimumtemperature(perdecade)of
theoutsideair?butinordinaryclampsthesamefollowstheaveragemaximumoutsidetemperature.(perdecade).Theaveragetemperatureobtainablebyaircoolingis ± 1 3
°CinAugust 10°CinSeptember,6°Cin Octoberand4WCorlowerfrom November
1sttjilMay1st.
^ '
b. The storagehtrefrigerating rooms wasalso studied. Thebest storagetemperatureisbetween + 2°and + 4°C.
, c. Thebulkstorage ofpotatoes (aandb)aimsat deliveringnonrgerminated pota'toesinspring.Butthefarmerneedsalsogenninatedpotatoesfor ownplantingsatthe
sametime.For thispurpose the glasshouses wereintroduced in thetwentiesand the
potatoeswerepiledincrates.
Inrecentyearsthemain development inthisfieldistheintroduction ofPhilips'40
Watt TL-tubes.Thesephosphorescingtubes can giveenough artificial light in stores
withoutglasstoreplacesuccessfully thedaylightofglasshouses.Howeveritshouldbe
kept in mind that both glasshouses and stores with artificial light should be kept as
'
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cool as possible, and the best way of doing so is introduction of cooling with outside
air.
The capacity of the fans in these cases is a 30 X replacement of the air/hour in the
empty rooms with a counterpressure of 8 mm WG.
2. The transport of potatoes is also an item of research. Two voyages were made
overseas.
•
,
It wasfound that transport in refrigerating shipholds isexcellent. However effective
measures should betaken to prevent condensing of too much water onthepotatoes at
the timeof unloading (ifthe temperature is high and the air not very dry).
Transport ofpotatoes tothetropicswithout refrigerating willneverbeexcellent, but
it may be satisfactory under certain conditions: the shipholds should alwayshave fans
with sufficient capacities. These fans are necessary to remove the considerable C 0 2
production oflargeamounts ofpotatoes at hightemperatures,but alsotheprinciple of
outsideaircooling should beused asmuchaspossible.
In transport overseas sprout inhibiting substances should be applied to a greater
extent than they are.
3. and 4. Aprogramme isgivenfor studying the keepingqualities of potatoes.
5. The pathology of the potato tuber is studied by Dr J. C. Mooi (7 and 8), who
works attheI.P.O., Wageningen.
Thephysiology is investigated by MissIrN. KRUTHEand byIr SPIERINGS,who both
work atProf. WASSINK'Slaboratory, Wageningen (9and 10).
THE INFLUENCE OF THE RESEARCH IN PRACTICE

In the years 1950 and 1951 not less than 250 stores with outside air cooling have
been built in Holland, partly new partly in existing buildings. The totalcapacityof
thesestoresisestimated at 65000tons.
A newtendency occurs tocome away from summer clampsfor early dug seed potatoes. These potatoes can successfully be stored in ordinary stores with outside air
cooling. But the capacity of the latter being not big enough the seed is stored in a
provisory way namely in sheds without properly insulated walls but with the ordinary
outside air cooling. The result was satisfactory in 1951.More experiences are not yet
available.
Outside air cooling with forced draft can also be used in clamps. The results are
verygood. '
'
The storage of potatoes in refrigerated stores has increased since 1947.At the moment 15-20cool stores with a total capacity of about 8000tons areusedfor storage of
potatoes.
Since 1948Philips'40Watt TL-tubes areused for storing seedpotatoesfor own use.
Storeswith artificial light deliver germinated potatoes-. There are about 200 of these
stores in the Netherlands. The glasshouse, however, has not lost its popularity. Attempts to improveitareinprogress.
^
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VERSLAG VAN DE MET HÈT ONKRUTOBESTRIJDINGSMIDDEL DNC VERKREGEN
RESULTATEN IN 1951CPROJÇCT 226)
with summaryi
H. J. EGGINK
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MethetmiddelDNCwerdenreedsenkelejäteninverschillendeproevenverrassendeophrengstverfcogingen bijroggeverkregen.Inhetbeginvan 1951 werd daarom al
het materiaal van DNC-bespuitïngén inrogge gezamenlijk bewerkt (zie Maandblad
voordeLandbouwvoorlichtingsdienstjg/8, nr'3,p. 101-103enVerslag C.f.L.O'. over
1950,p.121-130).Omnutoteenverifiëringvandeindezevoorlopigepublicatiesmeegedeelde resultaten tekomen, werd ditjaar extra aandacht aanditverschijnselbesteed. Proeven met tijdstippen van toepassing van o.a. DNC in rogge, wintertarwe,
zómertarweenhaver opzandgrond, inhaveroprivierkleigrondéninzomergerst zijn
besprokenin VerslagC.IX.O.over 1949,p. 119-122énOver1950,p.121-130.
In 1950^1951 werdeenproef(Cl 1056)genomen,waarinheteffect vanbespuitingen
metDNCopdekorrelopbrengst vanroggenagegaanwerdbijverschillendeM-giften,
toegediend'na debespuiting. Dit in verband met demogelijkheid, dàtde eerder genoemdeopbrengstverhogendewerkingvanDNCeenN-werkingzouzijn.Indatgeval
Jïaneeninteractiewordenverwachttussendestikstofgift endebespuiting.
Ookwerdgetrachteenvergelijking temakentussenbespuitingenmetDNCenmet
andere stikstofbeyattende middelen als ammoniumnitraat, ammoniumacetaat en
ureum. Opgemerkt dient nog teworden, dathetwel zeer natte seizoen 1950-1951
weiniggelegenheidbood voorhetuitvoerenvan'bespuitingen.Verschillendegewassen
ontwikkeldenzichbovendienin hetvoorjaar slechtenwerdenmeerdoor eenbespuitingbeschadigd,dannormaalhetgevalzouzijngeweest.
OpCI 1Ô56werdenoprogge0, 12,24,36en48kgN/haaangewendener.werdmet
DNC 2 xi gespoten, deeerste keer, toen het gewas ± 3J blad had ontwikkeld,de
tweedekeer, toener ± 4bladerenwarengevormd!Vaniedere N-gift wasaanwezig:
1. een onbespoten veldje, 2. een vroeg(2 Febr.) bespoten en3. een later (20 Febr.)
bespotenveldje. Op27Februariwerdde stikstofaanhetgewastoegediend.Beidebespuitiogenslaagdengoed.Bijdewaarnemingenop27Februaribleekhetgewas,dàtop
2Februariwas'bespoten,enigeachterstandinontwikkelingtehebben.Deonbespoten
veldjes stondenertoen.hetbest bij. Déenkeleonkruiden;kleinemuurplantjes, waren
volledigdoor deDNC-béspuiting gedood.Opbrengstdervingdoor onkruid kwamop
ditveldstellignietvoor,zodatiedereffect alsdirectgevolgvandebespuitingkanwordengezien, .
\
Op20Aprilkon slechtswaargenomenworden, dat met de stikstofgiften 24, 36en
48 kg N/ha eénbehöorEjke werking van destikstof wastezien. In hethele seizoen
9
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waren tussen de bespuitingsobjecten,geen verschillen van betekenis te constateren.
Vanditproefveld werdendeopbrengsten vanalleveldjes bepaald entevensbetgemiddeldaantalkorrelsperaarenhetduizend-korrelgewicht.Infiguur33ishetverband
weergegeventussendeopbrengstenderonbespotenenbespotenveldjes ende,stikstoftrappen.Hieruitzijnenkelemerkwaardigegevolgtrekkingentemaken:
' a. Door bijiederestikstofgift deopbrengsten vandeonbespotenenbespotenveldjes temiddelen wordt degemiddelde opbrengst per stikstofgift gevonden.Het blijkt,
dat door deontstane punten eenrechte lijn istetrekken. Er bestaat in dit „stikstoftraject" eenlineairverbandtussenopbrengstenstikstofgift. Ditverbandmagdusook
aangenomenwordenvoordebehandelingenafzonderlijk (fig.34).
b. De met DNC bespoten gewassen hebben, gemiddeld over de stikstoftrappen,
wiskundigbetrouwbaarmeeropgebrachtdandie,welkenietbespotenwerden.
c. Bijeenhogerestikstofgift (36en48kgN)maaktehetop20Februari(bij4bladeren!)
bespoten gewasbeter gebruik van de stikstof enbrachtdaardoorgemiddeld ±350kg
(ongeveer 10%)meerop,danhetonbespoten. Ditkomtindegrafiektotuitingineen
divergerenvandelijnen (fig. 34).Ditfeitiszeermerkwaardig.Deze.proefisindeveronderstelling opgezet, dat DNC bij rogge een zeker N-effect zou laten zien. Bij laag
stikstofniveau zou dit effect dan beterwaar tenemenzijn. Hettegendeelblijkt echter
hetgevaltezijn:juistbijhogeN-giften isheteffect groter.Hetzieternaaruit,dat bij
eenDNC-bespuiting ópeenzeerbepaaldmomentdeplant laterbetervandegegeven
stikstofgebruikmaàkt.
f
Indefiguren35en36isnutezien,dat dezeopbrengstverhpging terugtevindenis,
zowelineenvermeerderingvanhetaantalkorrelsj)eraar,alsineenverhogingvanhet
duizend-korrelgewicht. Wordt een globale berekening van deze beide opbrengstverhogingengemaakt,danblijken zesamenongeveerdezojuistreedsgenoemde10%
uit temaken (korrels per aar ± 6,5% en 1000-korrelgewicht ± 3,25%). Het aantal
halmen per plant isin dezeproef dusniet merkbaar door deDNC vergroot: niet de
Korrelopbr.(grain yield) in kg/arc

Korrelopbr. (grain yield) Inkg/a
42i—

• • Onbespoten (not sprayed) 22
• — • I** bespuiting ( I * 1 spray)
_ _
«,_.» 2°* bespuiting (2 nd spray)
^ ~

24

36

48
N (kg/ha)

o — o gemiddelde lijn (average line)
• - ^ - » onbespoten (not sprayed )
• — • I s bespuiting ( l * * spray)
* . _ . A 2de btspuiting ( 2 n d spray j

48
N (kg/ha)

Fig. 33-34. Invloed van deDNC-bespuiting op dekorrelophrengst vanrogge bij verschillende stikstofgiften
Effect ofDNOC sprayingongrainyieldofryeatdifferentamountsofnitrogen
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Aantal korrels-per aar
(number of kernels per ear)
SOr-

IOCO-k-gewicht
(lOOO-kernel weightin
42,8

24

36 48
N(kg/ha)

Stro-opbr(yield of straw)in kg per aft
66i—

36
48
N (kg/ha)

36
48
N (kg/ha)

Fig. 35-37. Invloed van deDMC-bespuitingop aantalkorrelsper aar, op 1000-korrelgewichten op
/ stro-opbrengst bij verschalende stikstofgiften
Effect of DNOC sprayingon number of grainsper ear, on 1000-kernel weightand on
strawyieldat differentamountsofnitrogen

uitstoeling isbevorderd, zoalswijeerstverwachtten,maar deontwikkelingder aren.
Deze ervaring komt overeen met oogstanalyses bij bespuitingsproeven van vroegere
jaren(ongepubliceerd).
Ermoetnogopeenander merkwaardigfeitgewezenworden:
là figuur 37zijn de stro-opbrengsten uitgezet tegen deN-giften. Defout van deze
opbrengstbepaling isietsgroter, maar desalniettemin werden reëleVerschillengevonden tussen de DNC-behandelingen. Indien weer over deze behandelingen wordt gemiddeld,wordthetverbandtussenstro-opbrengstenN-gift gevonden.
Het schijnt nu, dat destro-opbrengst bij dehoogste N-gift (48kg)reeds een optimum heeft bereikt (ombuigen van dekromme),terwijl bij dekorrel nogniets hierop
wijst. Wijwagendeveronderstelling, datinonsgevalbijdekorrelgroeiniet hetweer,
maar demineralevoeding debeperkende factor isgeweest en dat dit heeft geleid tot
een lineair verband tussen korrelopbrengst en stikstofgift, waarin het stro reedseen
duidelijk optimumlaatzien.Hetisjammer,datnietnoghogereN-giften gegevenzijn
bijdezeproef.Indatgevalhadkunnenblijken,waarbijdeverschillende DNC-objectendemaximalekorrelopbrengstwerdbereikt.
~"
Inmiddelsbewijstdezeproefwederom,datDNC,gespotenoproggejuistbijhett>eginvandeuitstoeling,deopbrengst significant verhoogt.Eenverklaringvandit effect
*
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isechternognietin zicht.Deuitstpelingwerd nietbevorderd^weldekorrelvormiûg.
Dit zoudan ooknogeen stikstofeffect van ditmiddelkunnenzijn. Hfethjkt onwaarschijnlijk, dat de verspuiting van een middel, dat per ha 1kg(zuivere N bevat,vepl
effect zoühebben.Menmoet echterbedenken,dat dezegift tengoedekomtaanzeer
kleineplantjesinhetwinterseizoenenonderdieomstandighedeniseenlatermerkbare
reactienietondenkbaar.
Omhierover naderegegevensteverkijgen, werden zoalsreedsopgemerkt, proeven
genomen, waarbij een bespuiting met DNG vergeleken we/d met zulke met arrjano1niumnitraat, armnoiüumacetaat enureum.Hierbij,werd steedsdehoeveelheidmiddel
zagekozen»datdezelfdehoeveelheidN verspotenwerd.Intabel48zijnderesultaten
vandezeproevenvermeld.
't'
Tabel48.Resultatenvanbespuiting vanroggemetN bevattende stoffen

CIlOTlXnvierklei)
Onbespoten .
. .
DNC (5kg/hain 2 X)
DNC (7,5 kg/haIn2 X) . .
Nl^NO, (3,2kg/hain2 x)
NH.NO, (4,8kg/ta in2 x)
S%'.
. . ,

. . .
.
.
..

Korrel-opbr. kg/are

Aantallcorrelspeyaar

1000-k.gew.

35,5
38,3
40,0
35,4
34,4
12,8

51,2
52,8
48,2
52,5
47,5

"te

34,9
36;5
36,9
34,7
34,4
3,4

32,2
32,2
32,3
32,0
4,6

42,0
43^4
45,2
43,4
4,8

41,640,8
41,2
41,6
1,9

V

Cl 1108 (zandgrond)
Onbespoten . . . . . : . .
Ammoniumacetaat(5,43kg/ha)
Ureum (2,14kg/ha) . . . < . . .
DNC(5kg/ha) . . . . . . .

s%

;;...

Cl 1149, rogge op zandgrond: Bij deze proef werden de objecten „confounded"
aangelegd.Uitdebewerkingbhjktnu,datdevolgendeopbrengstvermeerderingendoor
debéspuitingenwerdenverkregen:
.'. •.'.'-'•
•; ' :

Tabel49.
Bespuiting

DNC(5kg/ha). . . . . . . . . . .
NH,NO, (2,86kg/ha)
Ureurn(2,14kg/ha)
.
DNC + NÏUNrO,(5 + 2,86 kg/ha). .
DNC + Ureum( 5 > 2,14kg/Ba) . .
DNO + NÎLNOa + Ureum(5 + 2,86
+ 2,14 kg/na) . . . . . . . . . .

Effect inkg/are'

+ 0,9
-0,8
+ 0,4
+ 0,9
' +2,3

,

+ 0,1

Uitdezedrieproevenkomtdusgeenenkelgegevennaarvoren,datsteunkanverlenen
aan degedachte,dat DNCeen stikstofwerking zouhebben.Hetopbrengstverhogend ,
effect vanDNCvalt optemerken inCl 1071,,,maar defout vandezeproef isabnormaalhoog.Inbeideandereproevenisgeeneffect tezien.Hetiswenselijkdezeproeven
teherhalen.
'
Results obtainedwiththeweed-killer DNOC in 1&51
RyesprayedwithDNOCatthebeginningoftilleringrespondedonsandysoilmore
markedly toN-fertilization than didtheControls:ThemoreN wasgiven,theclearer
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theeffect of DNOCwasV'TThis effect did notconsist in theformation ofmoretillers,
butofbiggerears"andheavierkernels.SprayingwithotherNcontainingmaterialsdid
notjutóreasejridd.
, *
'
ÏŒT VOORKOMEN EN DE BESTJUJDING VAN ALOPECURUS MYOSUROIDES L.
J*[ GRONINGEN (PROJECT237)
,
with summary
P. RiÉPMAKzn

Ophet ogenblik,geniet deonkruidbestrijdihg met herbicide middelenveelbelangstelling.Nietalleonkruidenzijnechtermetchemischemiddelentebestrijden. Hetkan
daarom vanbelangzyn,nogeenstewijzen ppdebetekenisvan de oude çultuurmethoden.aandehand van deverzameldegegevens over hetoptreden en de bestrijding
vanDuist(Alopecurusmyosuroides).
NfFTHODE

Bijhetbezoekaanverschillendepercelenvoordebeoordelingvanderesultaten,bereikt met herbicide middelen, werden aantekeningen gemaakt over de aard der onkruidenendemate,waarin dezeonkruidenvoorkwamen (abondantie).Omoveruniform cijfermateriaal te kunnen beschikken, werd ongeveer deabondantie-schaal van
DBVWBS : 0 gebruikt:

'

<

-

•

/

'

•

-f-+• = meermalenvoorkomend, verspreid overhet heleperceel;
•1r = matig talrijk,.maarVerspreidover het heleperceel;
2 = veelvoorkomend, maar minder dan 10% bedekkètid;
3 =r zeerveelvoorkomend, meer dan 10% bedekkend;
4 ==zeerveelvoorkomend^meer dan 25%bedekkend;
'
5 = zeerveelvoorkomend, meerdan 75%bedekkend;
.

•

.

'

••

Depercelen,waaropwaarnemingenwerdenverricht,werdenaangetekendoptopografischekaarten(schaal1:25000);Degegevensoververschillerideeigenschappenvan'
degrond"weidenverzamelduithetóphetconsulentschapvoornoordehjk Groningen
aanwezige cyfermateriaal, Voorzover dit betrekking had op de bezochte,percelen.
AchterafÜèek eerst, dat alleonderzochtepercelen kalkarmwareneneen afslibbaarheidsgehalteboverj.10% hadden. Op dehumusrijke dal-enzandgronden werdgeen
Alopecurusmyöstfroidesaangetroffen. .
DE GRONDSOORT

.

het optreden'vanDuist werd in verband gebracht met dezwaartevan de grond.
DaartoewerddeVolgendeindelinggemaakt:
10-25%afslibbaar( < 16(i):lichtegrond;
1
25-50%afslibbaar( < 16(i.):matigzwaregrond;\
> 50%afslibbaar( < 16|A.):zwaiegrond.
Tabel 50. VerbandtussenP-%engrondsoort
1

;

•

•

(

,

'

'

.

AantalpercelenmetAlopecurusmyosuroides .
Presentie-% ' . : . . . . . . .

lichte grond

46
60
76,6

Matig zware grond

33
51
64,7 .%

Zware grond )

22
35
62,9
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Pr«»entte-%>

% van het aantal percelen
60i—

IOOI-

._;__, verdeling der abondantiein
zomergewassen (,95perc.«IOO/aJ
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_ 4 verdeling derabondantie in
wintergewassen (47p«rcm IOO%)
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Fig.38. "VerbandtussenP-%engrondsoort
Fig.39. Abondatie van Alopecurusmyosuroidesin-*winter-enzomergewassen
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Abondantie

Het voorkomen van Alopecurus myosuroides pp de verschillende grondsoorten
werd uitgedrukt in eenpresentie-percentage (P-%).Dit is het getal, dat aangeeft op
hoeveelprocentvanhettotaalaantalpercelendeplantvoorkomt.Hetverband tussen
hetP-% endegrondsoortenisaangegeveninfiguur38enintabel50.
Dekans,dat deplant op eenperceelmet lichte grond vóórkomt,'is groter dan'de
kans, dat zij op een perceel met zware grond wordt aangetroffen (betrouwbaarheid
95%).Bovendienkomtzijopeenperceelmetlichtegrondveelalabohdaùtervoor.Dit
iswellichteengevolgvanhetsnellestructüurbederf,waaraandekalkarme,üchtegronj
den onderhevig zijn. Als structuurgebrek treden op: slempigheid en korstvorming.
Volgens MASCHHAUPT (5) zijn zij een gevolgvan slechte granulaire samenstelling en
kalkarmoède van de grond. Het gebrek treedt op de kleirijkere, zwaardere gronden
nietopenzouopdekalkrijkere,lichtegrondenhoogstensinzeerbeperktematevoorkomen. Op de kalkarme, lichte gronden vallen de kruimels én kluiten bij een zware
regenvalgemakkelijk uiteen in deafzonderlijke deeltjes; dit kan aanleiding geventot
verstoppingvandegangenindegrond (BAVER,1).
Dat kalk geen directe invloed heeft op het optreden van Alopecurusmyosuroides,
blijkt uit de afwezigheid van dit onkruid op de zure zand- en dalgronden, waar een
goedewaterafvoer gewaarborgdis.Aandeanderekantkonwordenwaargenomen, dat
deplantspeciaalzeerveelvoorkomtopplekkenmeteenslechtestructuur:wendakkers,
paardestappen, wielsporen. Op dezeplekken is het aantal microporiën groter en het
volumedermacroporiënkleiner,zoalskanbüjken uiteenonderzoekvan SWANSÖNen
JACOBSON(6).Hetminder veelvuldigoptreden van Alopecurusmyosuroides op kalkrijke gronden (BUCHLI, 3)moet ddn ook.niet allereerst in verband gebracht worden
metdeaanwezigheidvankalk,maarmethetminder sneloptredende structüurbederf.
Hiervoor pleit ook de vaststelling van FRUWIRTH (4),dat de plant vochtminnend is
(kiemproeven). De werking van kalk is indirect, doordat ze de grond in een:betere
structuurhoudt;.
Terbestrijding vanAlopecurus myosuroidesisstructuurverbetering doordrainage,
bekalking en/of groenbemesting gewenst. Door deze maatregelen wordt een goede
waterafvoer gewaarborgd. Een der voornaamste voorwaarden voor hetoptreden van
ditonkruidwordtdaardoor opgeheven.
# *
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HETGEWAS

Hetaantalpercelenbleeknogtegeringommetvoldoendezekerheiddeinvloedvan
het gewasophetoptreden van Alopecurus myosuroidesnategaan.Erwerd daarom
alleenonderscheidgemaakttussenzomer-eriwintergewassen.
Infiguur139is de abondantie (volgens de onder „Methode" vermelde schaal) van
Alopecurus myosuroidesinwinter- enzomergewassen weergegeven. Hoewel volgens
BRENCHLEV-en WARINGTON(2)deplant hoofdzakelijk in het najaar kiemt,iskieming
inhetvoorjaar zeergoedmogelijk, vooralbijveelneerslag.Meteenbetrouwbaarheid
van97,5% kon- overeenkomstigdepractijkervaringen - wordenaangetoond,datdit
onkruid ingroteraantalinwinter-daninzomergewassen optreedt.
Intabel 51 zijn degemiddeldeabondantiècijfers pergewasaangegeven.Deze cijfers
_ (gx)
zijn gevondenuit x==^ y . Hierinisxhetcijfer, dat deabondantieklasse(volgensde
vermeldeschaal)voorstelt(-\—1-alsJgerekend); gishetaantalgevallenperklasse; en
xishetgemiddeldeabondantiecijfer.
Tabel 51. Gemiddeldeabondantiècijfers per gewas
Wintergéwassen

Wintertarwe . . . . . . .
Koolzaad . . . . . . . .
Wintergerst........
Karwij
Gezamenlijkewintergewassen

Gemiddeld
abondantiecijfer

2,5,
2,2
2,5
1,7
2,2

Zomergewassen

Haver .
.
Olievlas. .
Suikerbieten
Zomergerst
•
Zomertarwe . . . . . . .
Erwten
Vezelvlas
Gezamenlijkezomergewassen

Gemiddeld
abondantiecijfer

1,0

1,2

'+'

0,5
0,9
2,2
1,3

V

Duist kan uitstekend worden bestreden door een goede vruchtwisseling, gepaard
gaandemetanderecultuurmaatregelen;schoffelenenhakkenmagmennietachterwege
laten. ' . . < . .
Uittabel51 blijkt, datookveelAlopecurusmyosuroidesvoorkankomeninerwten
en in vezel- en olievlas, wanneer niet voldoende zorg aan het gewas wordt besteed.
Mechanischegewasverzorginghadnietplaatsgevondenin4erwtenpercelen,3percelen
vezelvlasen 1 perceelolievlas;menVonddezecultuurmaatregel nietnodigbij gebruik
van herbicidemiddelen. Dat eengoedegewasverzorging voor debestrijding van.Alopecurusmyosuroidesvanbetekenisis,kanblijkenuithetgemiddelde abondantiecijfer
voor suikerbieten. Dit gewas vraagt in de jeugdontwikkeling een goede gewasyerzorging: niet alleen een goedepnkruidbestrijding, maar eveneens eengunstige structuurvandegrond.
Nauw met devruchtwisseling hangt degrondbewerking samen. Deteelt van koolzaad enwintergerst maakt eengoedenajaarsbewerking onmogelijk. Toch isdezevan
veel belang, daar Alopecurus myosuroides merendeels in het najaar kiemt. Door
enkele malen herhaald stoppelploegen, de eerste keer ondiep om het duistzaad gelegenheid tegeven tekiemen,devolgendekeren steedsdieper gaande,kanveelDuist
wordenvernietigd.Daarna dientdegrondechter,zolaatmogelijk,zodanigopwintervoorgeploegdteworden,dat hetregenwater gemakkelijk naar deondergrond kan afzakken. Op deze wijze wordt aan Alopecurus myosuroides een gunstige kiemingsvoorwaardeontnomen.
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V

OccurrenceandcontrolofAlopecurusmyosuroides in Groningen
Theday and especiallythesandyclaysoilsoften havea bad structure,whichpro-:
motesthe occurrenceof Alopecurusmyosuroides. Soilstructureand hydrologymay1
beimproved ty drainage,hmmgorgreenmanuring. . /
Thenumberofplantsofthisweedismuchgreaterinwintercropsthan in summer
crops.Thisispartlyduetothefact that withearlyautumn-sowingploughingisdone
lessintensively.
'
Alopecurus myosuroides may be controlled;bygrowing root crops: seeds pf the
weed germinating In spring are killed if the crop is cultivated; and the seedsgerminatinginautumncanbekilledbyploughingintensivelyjnautumn.
: ,
t
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HßTONDERZOEKVANMONSTÉIS

Hieronder volgteen^verzichtvan deanalyses,welkezijn verricht van 1 Mei195Ó
t/m 30-Aprii 1951.
Vocht (droge stof) . \ . . . . . . . . . . . . . . 30129
Ruweiwit ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14723 .
'
,Verteerbaar ruw eiwit(pepsine-HCl) ...'.' . . . . .
639
Ruweceistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5689
Asenzand . . . . . . . .
. . : ,. . . . . . . 9009
Asbestanddelen (P205, Cl, S0 4 , N0 3 , K, Na, Ça, Mg) 7415
Ammoniak én órg.zuren insilages v . '.'. . v .. . . 2019
pH in silages . . . . . . . . . . . i . . . •. \ . 3005
Suiker, zetmeel,vet,werkelijk eiwit,Carotinee7a. . . 1904
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Mn,Fe, B) . . . . . 657
Totaal . . . , . . . . . : .75189
Van 1Mei 1949 t/m 30 April 1950 bedroeghetaantalanalyses64979.Hetmonsteronderzoek is dus nog duidelijk toegenomen. Iri de periode van.1 Mei 1951 t/m 31
December t951werden26391 monstersingezonden,waarin61758bepalingenwerden
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gevraagd. Van 1Mei 1950t/in 31December 1950bedroegen deze aantallen 27899
monstersmet64193bepalingen.Inhetkomendejaar zalhetmonsteronderzoek sterk
teruglopen, daar in 1951 werd besloten, dat na 1 Januari $52 pp het Centraal Instituutvoor Landbouwkundig Onderzoek nietmeerzullenwordengeanalyseerdde
monsters van interprovinciale proefvelden, van proefvelden van de Rijkslandbohwconsulenten eifvan particulieren en veevoederbureaux. Dezemonsters zullen na genoemde datum worden onderzocht op het Bedrijfslaboratorium vóór Grond- en
' Gewasbnderzoek te Oosterbefck.
/
SPECIM.ECHEMBCHE.ONDERZOEKINGEN

/ .

Aan de modernisering van analyse-methoden, welke berusten op colorknetrische
bepalingen,weirdvoortdurend aandacht besteed-Wijkwamenspeciaalindegelegenheid-dë colorimetrische bepaling van sporen cobalt in grond- en gewasmonsters
nauwkeurig tebestuderen door demedewerkingvan Monsieur R. Gallego, Chimiste
de l'Institut de Pédologie et Physiologie Végétale à Madrid, die'gedurende vier
maanden als gast op ons laboratorium werkzaamwas.
In het laatste kwartaal van 1951 werd een onderzoek afgesloten over het Voor,.komen>an weidediarrhoe, diein September en October op een aantal"bedrijven op
veen-enkleigrondinernstigemateoptrad.Dezeweidediarrhoeging-gepaardmetzeer
lagebloedkopergehalten,zelfstot0,05mgCuperliterbloedsèrum.Inalleonderzochte
grasmonsters-van percelen, waarop de diarrhoe voorkwam, werd"een laag base',overschot gevonden. Geconstateerd werd, dat bijbeen laäg base-overschot een hoger
kopergehalteinhet grasnodigisOm diarrhoetèvoorkomen,dan bij eennormaal of^
hoogbase-overschot.Deurinevandekoeienbleekzuurtereagerenwanneerhetbaseoverschotinhetgraszeerlaagwas;indezeurinewerddaneenverhoogd gehalteaan
organische zuren gevonden. Het base-overschot van het gras was dus in de onderzochtegeValleneenfactor, die eengroteinvloeduitoefende op de koperhuishouding
der dieren. De resultaten van dit onderzoek worden meer uitvoerig gepubliceerd in
het Januari-no van het Landbouwkundig Tijdschrift 1952onder detitel: Weidediarrhoe, kopergebrekenzuur-base-verhoudingin gras(Scouring,copper deficiency and
acid-base ratio in grass).
AFDELING PLANTKUNDIG LABORATORIUM
FACTOREN"VAN BLOEM- EN KNOLVORMING BU TOPINAMBOUR (PROJECT 143)
,
•'
with summary
H. L. VANDE SANDEBAKHUYZEN0n H. G. WITTÉNROOD'

*

RNOLVORiflNG~ '
Volgens WERNER (4) ZOUbij deaardappel deknolvorming teweeggebrachtworden
doorderemmingvandebovenaardsegroei,alseénuitweg,voordeovermaataankoolhydraten. Onzeóp dezetheorie gebaseerdeproeven van 1950gaven bijhet eveneens
knoldragendégewastopinambour eengeheelander beeld. Bespuiting eind Augustus
met degroeistof (weedkiller) MGPAveroorzaakteweleen stilstand vande groei der
bovenaardsejoelendoch tevens een terugslagindevormingder knollen,waarvan de
internodiën zich sterk stolonachtig gingen strekken (3). Hieruit bleek dus, dat het
groeistofrniveau eenbelangrijke rolkanspelenbijdeverkortingderinternodiënende
knolvorming,daar korteinternodiën karakteristiek zijnvoordeknol.
Een anderefeetor,diebij de hiérvólgendeproeven eenrol zalblijken te spelen,is
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het vroeger door ons gevondenverschijnsel, dat bij de eerste bloem(inflorescentie)aanlegopheffing der knopremmingoptreedt,welkemoet verklaard worden door een
sterkedalingvanhetauxineniveau(2).
A. Invloedbyenting vanonderstamen entlootopdeknolvorming
Daarom hebben wij in.1951 het ras Précoee commun (P.c.), dat vroeg bloeit en
knollen vormt, geënt op het ras R., dat laat bloeit enknollen vormt, enomgekeerd.
Bovendienwerdendebeiderassenopzichzelfgeëntenooknogongeëntecontrolestoegevoegd. Het ras P.O.vormt witte ronde stompe knollen àan zéér korte, vroeg afstervende stolonen, terwijl bij het ras R. rose, langwerpige, spitse knollen aan zéér
langestolonenzitten.
,
Teneindedeknolvorming beter te*kunnenwaarnemen,werdende moederknollen,
navoorkieming,op24Aprilinkistjeszonderbodemopstenengelegd,zoalsdatbijhet
„melken"van aardappelen geschiedt. In onsgevalwerden de stolonen enknollen er
natuurlijkjuistaangelaten-Hetentengeschieddeop4Meiindekasvan Erfelijkheidsleerenop9Meiineenzelfgebouwd kasjevaneenruitersopdeEng.Deserieswerden
gerooidopresp.27Augustusen24September. Deresultatenwarenvolkómen gelijk,
behalvedatzeopdeEngdoordelatererooidatumnogietsduidelijkerwarendaninde
kasvan Erfelijkheidsleer.
Deonderstam (ongeveer 10cmlangenbladerloos)bleekgeeninvloedtehebbenop
bloemaanleg en hoogte van de entloot (ongeveer 2 m), daar P.c. óp R. even vroeg
bloemknoppen vertoonde alsP.c.op P.c.of P.c.intact, terwijl oolcna het „schieten"
(gedurende deblopmontwikkeling)van deentloot P.c. delengtevan destengelonafhankelijk wasVandeonderstain.Tabel 52geeft perplant het gewichtvan deknollen + stolonen,van deknollen en
stolonen afzonderlijk, benevenshet aantal planten per variant. Tevenswordt hetgewichtderstolonenals% vanknollen + stolonenvoordekasvanErfelijkheidsleer en
vanhetkasjeopdeEngvermeld.DeenigeintacteplantR.vaneerstgenoemdekaswas
eenhoekplant.Degetallentussenhaakjes gevenhetaantalknollen,resp.stolonenaan.
Indeentcombinaties staatdeentstamvoorop(fig.40).
Vandevarianten IVenVzijn nogeenssubvarianten gemaakt,door IVaenVavan
18/7-27/8 een korte dag (KD)van 8uur tegeven door middelvan enveloppen om3
bladen(fig.41).
Uittabel52enuitfig.40blijkt reedsopheteerstegezichtbijdenormale-dag(ND)plantendeoverwegendeinvloedvandeentloot:devariantenmetP.c.alsentloothebben een knolgewicht boven de 1400g en een stolongewicht beneden de 30g of ver
benedende10%vanhetgewichtvanknollen + stolonen.DevariantenmetR.alsentloot gedragen ziçh precies tegenovergesteld. Deze overheersing van de entloot is zo
sterk, dat de entstam, die wel geheel de kleur en de vorm van de knollen bepaalt,
slechts een geringe invloed op het knolgewicht en de lengte der stolonen heeft. Dit
blijktuitdevolgendepunten:
1. P.c. en P.c. + P.c. hebben het hoogste knolgewicht (1781resp. 1800g)en het
laagstestolongewicht(9,5resp.16g.)
2. R.-f-R. heeft het laagste knolgewicht (103g)enhet opéén nä hoogste stolongewicht. De, zeer forse, intacte planten van R. hebben,wél een hoger knolgewicht,
maartevenshethoogste stolongewicht.
3. Wanneer op P.c.evenwel R. geënt wordt, daalt het gewicht der (witte) knollen
van 1800op 183 genstijgthetstolongewichtvan 16tot66g,terwijltevensdestolonen
veellangerworden(fig.40).
4\ Wanneer wenu op R., dieintact óf als R. + R.nogalleen zeerlange stolonen
zonder knollenvanbetekenisvormt(fig.40),P.c.enten,wordthetknolgewicht 1479g,
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R.+R.

R.+R.KD

R.+PC.

Fte40
-Fig,41
Fig.40. KnoltenenstolonenvanentingenvanPx. (entstam)+ R.(entloot)enomgekeerd.Pic.is
\. eenyroeg,R.eenlaat.ras.Geoogst24/9(vgl.tabel52).Witstrookje= 10cm
, Tubers midstolons ingrafts of'P<c: (stgclc) + R. (scion)and v^y. P.c.isan early, R.a late
variety.Dateofharvesting24/9(seetable52).Lengtkofwhitestrip = 10cm
Fig.41. DriebladenvandeR.-entlootkregen KD (8uür)vàn 18/7-27/8.LinksP.c. + Ri,rechts
i R.-pR. Geoogst24/9(vgj.tabel52).Witstrookje = 10cm\
/ i. •
Threeleaves of thè;À.-scion receivedSÛ(8hrs) 18/7-27/8. LeftPx. + R., right R. J- R.
Dateofharvesting2{fil(seetable52).Lenghtof'whitestrips=10cm
••
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Tabel53,Droge-stof-ensuikergehalten vanknollenvanP.e.,R.envanR., waaropP.c. geëntis.
Percentages ofdry weight andsugarin tubersofP.c.,R.tfud'ofRiénwhichPia. hasbeen
grafted
" . ' , • ' • . . -'. '\
••••'.*'
.".•V •'.-"•'..•".' '>
—

i
Ras of
onderstam

Rootdat^m

•'

.

'

.

|

.

-

j > Gehalte in droge'stofaansuiker
ProgerStofgehaliie < '

voor

gewicht aansuiker*

^ na
inversie -

24-Scpti
•' ' 24 W t

- R. + P.c.
P.c.

. 23,4
18,4: ,

R.

14Nov.(v<ad)
14ttov.'(fieM)

•.'

22,7 '
18,8

P.c.

-

0,85 ;
2,55
0,80
1,90

•

;

70,4 *

17,4'-'•13,d \

73,6;
71,3

16,8
13,4

74,3

.

' " 't-. •
•

• f

; •

s

before

'

Daleofharvesting

.'Variety orstock.

Percmtage ofdry
weight

;

\

after
Percentageofsugar
afterinversionan
'fresh weighthase.

.Inversionpercentage ofsifgaron dry
& weight base
,••'

d.i. ruim 14x zogróót als bij R.+R. (103g),terwijj het stolongewicht4 o t \ daalt
(van 133tôt 25g).Deze knollen waren wat kleur (rose) envorm (langwerpig, glad)
betreft*typi$chvóórR.,xdochzezatenaankortestolonen,hoewelnietzodichtopeengepaktalsdievanP.c.Welüchtzoubijeenrooidatumlater(dan24/9het knolgewicht
nogietstoegenomen zijn, terwijl P.c.reçdsrijpentamelijkvergeeldwas..,
'
Tabel 53'geeft het % drooggewjçht, het % suiker vóór en,na inversie.t.b.v. het
drooggewichtenhetsuikergehaltenainversiet.o.v.hetversgewicht.Hieruitbhjkt,dat
de rose knollen van R. + p.c-öf R. een hoger droge-stofgefcalte en'na inversie een'
hogergehalte atansuikerindrogestofofversgewichtbezitten,terwi^vóórdeinversie
het gehalteaan suikerin dedrogestof aanmerkehjk lager was.DeknollenvanR.-fP.c.gedragenzichindezeeigenschappendusvolkomenalsknollenvanintacteplanten
vaphetrasR. , ''
•"',.'
'•.
.•'• <'.
HethogesuütergehaltenainversieVanR. + P.c.envanR., 17%t.o,v.hetversgewichten74%t.o.v.hetdrooggewicht,isvandezelfde'orde alsdat vaneen suikerbiet.
Terwijldeintacte R. door zijn1aâg knplgewichteçn lagesuikeropbrengst per plant
heeft,isdezevaüR.-f-P.c.meteenknolgewichtVan1479ggelijk(257g)aandesuikeropbrengstvanP.c. + P.c.(234g)bijeenknolgewiehtvan 1800g. • • . ' . , ' .
.•,:-5:>HetcontrasttussendegroepenmetP.c.alsentlootendiemetR.alsehtlootkomt
eveneensduidelijknaarvoren*indienweindelaatstekolommenVantabel52derooi-,
datum van27/8vergelijken met dievan 24/9.Bijdezelatere.rooidatumlneemthet%
stolongewichtbijde;P.c,-groepàf(geleidelijk afsterven der stolonen),terwijldit% in
deR.-groepnógtoeneemt.
6. Toch'he^fj; deonderstam ook noginvloed gehad pphet gewichtderknollen en
stolonen.Ditkomthetduidelijkst ^itbijde'variantenP.c. + R.enR.-)-R.»dièeenzelfde totaalgewicht (te$p. 249eü 236g)hebben. EvenwelisbijP.c. -f R. het kriolgewicjn/(183g)groterdandatvanR. + R.(103g),terwijlhet stolongewichtvanP.c.
+ R.Ï66 gruist dehelftisvandatvan R. + R.(133g),Ookhetaantalstolonenmet
P.c. alsonderstam(16,23en26)isongeveerdehelft van het aantal stolonenniet R.
alsonderstam(32,43en57).
Zoakreedsvermeld,werdvan 18/7tot27/8aanenigeplantenvandervariantejnP.c.
+ R.enRv+ R.een8uur KDgegeven(IVaénVa),waardoor zijalleop20/9bloemenVertoonden.
-\
. ' • • • • \' • ;
Üit tabel 52blijkt, dat de KD-behandeling bij béide variantehde knplopbrengst
verdrievoudigd heeft to.v. de ND-'planten, terwijl het stolongewicht ongeveer het. " ' ' ; ' : . / '

•'

'"

•.

''
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zelfde blijft. Ditverhoogdeknolgewicht (fig.41)wordt bijP.c. -f R. (links)echter op
eengeheelanderewijzebereiktdanbijR. -f R.(rechts).Bijdelaatstevariantblijft het
aantalstplonengèlijkenzwellendeknollenaanheteindvanreedsbestaandestolonen.
BijP.c. + R.neemthetaantalstoloxienechtersterktoe(van26tot42)enwordenaan
debasisvandestamnieuwekortestolonenmetknollengevormd.
Erzijn bierdustweegeneratiesknollen,eeneerstegeneratie dieidentiek ismetdie
vanP.c.+ R-inND,enuit21 knollenmetlangestolonenbestaat(fig.40),eneentwee*degeneratie,later door deKD-behandelingveroorzaakt, bestaande uit(eveneens)21
knollenmetzeerkortestolonenvlakomdestam.
Wanneerwenogmaalstabel52inlogischevolgordevanvariantI totVIenmetuitschakelingvàndeKEf-plantenoverzien,blijkt degezamenlijkeinvloedvanentlooten
onderstam.HetknolgewichtneemtafenhetstolongewichtneemttoevanItotVI;het
% stolongewichtneemteveneenstoe.
DoorhetentenvanP.c.opR.hebbenweduseenphaenotypegeconstrueerd,datde
goedeeigenschappenvanbeiderasseninzichverenigt:groteknolopbrengstmetkorte
stolonen ert gladde (rose) knollen met hoog suikergehalte. Indien deze combinatie
genetisch(doorkruisingteweeggebracht)inplaatsvanphaenotypischwas,zoudenwe^
eenzeergoedrasverkregenhebben.
Zoalsindéaanhef vermeld,'verklaart WERNER deknolvormingdoor een overmaat
aankoolhydraten,diedoordevertragingvandegroeiderbovengrondsedelen beschikbaar komt.Nu hebben openting van P.c.enKD-behandeling beidebloeien dus uiteindelijk stilstandvandevegetatievegroeitengevolge.Ditophoudenvandevorming
van nieuwe bladen en internodiën aan dehoofdstengel gaat bij beide behandelingen
samenmet eenvergrotingvan deknolopbrengst. Aan deanderekant gorden bij R.
enP.c. + R-door hunvegetatievegroeimeerkoolhydratenverbruikt endezevegetatievegroeigaatsamenmeteenlageknolopbrengst.Ditallesspreektvoor WERNER.
Hiermeeisechternognietallesverklaard.Uitdehiervolgendeproevenzalblijken,
daternogeentweedefactor is,diedeverlengingenverdikkingderstolonenbeheerst,
nl.hetgroeistofniveau indeplantpluseventueeleenknolvormendhormoon.
B. Invloed vangroeistofopde knolvorming
Zoalsreedsindeaanhefvermeld,vondenwevorigjaar,datbespuitingmetdegroeistof MCPA op21/8wèleenstilstand van debovengrondse groeiveroorzaakte,maar
dat deze stilstand toch samen ging met een soort knolvorming, waarbij de door de
natuurlijke KD reedsgevormdeknollen metkorteinternodiën weerstolönachtjg uitgroeiden. Deze stolonachtige knollen waren veel minder sterk verdikt dan normale
knollenendeinternodiënwarenzeerlang.Hieruitbleekdus,dateenhogeregroeistofconcentratieindeplantdestolonverkorténde invloedvandenatuurlijke KDkanopheffen.
Daardein 1950gebruikteconcentratiesvanMÇPA(100tot600mg/liter)tenslotte
toxisch werkten, hebben we ditjaar de planten van het ras R. behandeld met nietgiftige concentraties (100-1000mg/liter)van ß-indölylazijnzuur (IAA).In dezeproevenwerdnagegaanofookdezegroeistofbehandeling instaatzouzijnheteffectvande
KD,diedestolonenverkort, opteheffen. Hierbij kregen,door middelvanverduisteringshokkenindekasvanErfelijkheidsleer, degeheleplantenKDvan 12|uur.Inelk
der 6verduisteringshokken stonden 5potten va^i35cmdoorsneemet elk 3planten,
waarvanéénpotalscontrôlealleenKDkreegendeoverige4potten (12planten)met
KD -f IAA behandeld werden. Bij het begin der behandelingwaren de planten ongeveer65cmhoog.
'
HokkenIenII.Vanelkderproefplanten werdop21/6eenbladschyfafgesnedenen
ópdesneevlaktevande bladsteel auxinepasta(1000mg/literIAAingeüjkedelenwol140

'

\

••'

vet) gesmeerd en met een kokertje
vanzilverpapier omgeven.Na4dagenwerddepasta vernieuwd. Deze
planten enhuncontrôlesontvingen
22KD van 21/6tot 13/7.Hunbladen vertoonden duidelijke epinâstie,hetnaarbenedenkrommenvan
debladsteel,tentekendatdegroeistofopgenomenwas.
Fig.42. Hok I,22kortedagen(12£uur)van21/6-13/7.
Links; op 21/6en25/6 auxinepasta (1000 mg/l
Op21/9hadden decontrôles ten
IAA m lanoline) op afgesneden bladsteel,
gevolge
vande22KD korte duide-rechtsionbehandeld •
lijkeknollen( ± 5cmlang)vlakom
Box I,22 short days(12i hrs) 21/6-13/7. Left:
on 21/6and25/6 auxinpaste Q000mg/lIAA in
destengelbasis(fig.42).
lanolin) oncutpetiole,right: untreated
Door,de te korte duur van de
knolinductie iserechtereenterugslagopgetredenenzijndezeknollen indenatuurlijke langezomerdagweer uitgelopen
tot ongeveer7cmlange stolohen, die zichin denatuurlijke korte najaarsdagen vóór
de oogst op 21/9 weertot knollen begonnen teverdikken, zoals dit ook ophetveld
hetgevalis.Debehandeldeplanten hadden daarentegen alleen normale stolonen van
± 16 cmlengtemetaanhetàpicaleeind der stolonenjuistopgezwollenknollétjes,die
weergevormdwarenindenatuurlijke korteherfstdag. Erwashiergeenspoorvanverdikkingaafl debasisder stolonen.Hieruit blijkt, dat de auxinepasta verlengend gewerktheeft opdeinternodièn derstolonenenzodoendeheteffectvandéKD,deknolvormingvlakomdestengel,heeft opgeheven. \
Hok III enÏV.Hierbij ontvingen alleplanten 13KDvan 12/6tot 25/6."Op 12/6en
15/6werd één blad der proefplanten met 5druppels van verschillende concentraties
IAA(250-1000mg/liter alcoholische oplossing) bedruppeld. Ook hiervertoonden de
bladen,tendelesterke,epinastie.
,
Tabel 54. Hok IV.Invloed van verschillende concentraties IAA (alcoh. opl.) + korte dag op knolen stolonyorming van het ras R. 13 KD (12/6-25/6) van 12J uur. Op 12/6 en 15/6 één
• • blad bedruppeld; 3planten per pot. Geoogst 18/7.
Box lp'. Effect of various concentrations of IAA (ale. sol.) + short days on tuber and
stolonformation inthevarietyR. 13 SD (12/6-25/6)of'12$hrs.On 12/6and15/6,one leaf
received5,dropsofIAA; 3plantsperpot. Dateofharvesting18/7
Pot

5. . . . . .
4 . . . .i . .

3. . . . . .
2.
1. . . . . .
Pot m

Cone.

Hoeveelheid
toegedîend/pl.

mg/L

Y

0(contr.) 250
500
1000
1000

_\Coric.IAA ,

0
250
500
1000
1500*)
Quantity givenfpl..^

Knolgew./pot
(gem. gew./knol)
g

71,5(4,8)
54 (2,8)
: 39 (4,9)
35 (3,2)
19 (2,7)
Tubér weight/pot
(mean weight/ tuber)

Gem. lengte
stolonen
cm

2,2 ;
> ,
3,3
7,2
6,2

4 7

Mean length
stolons

% stolongewicht
van knol + atol.

' 4 , 5
l

l"> ) g em.
20 } C m f f>
14 j 1 6
Stolon weight as
percentage of tubers
•+• stolons

*) 2e keer 1000 y (op 2 bladen) (2ndtime 1000 y (on2leaves)).
a
) Tehoog, veelstolonenen kleineknollen (Toohigh,manystolons,tuberssmall).

'Uittabel54blijkt,datop 18/7mettoenemendegroeistofgift hettotaleknolgewicht
per pot enhet gewicht per knol afnamen. Deafwijkingen in"de volgordevan hetgewicht per knol en het% stolongewicht kunnen daarint verklaard worden, dat pot 4'.

;
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/'

vele stolonèn en dientengevolge
velekleineknollenenpot3weinig
stolonèn met nogalgroteknollen
bezat. De gemiddelde lengte der
stolonènnamafmetdalendeauxinegift. Bij de contrôles met een
gemiddelde stolonlengte van 2,2
cm hadden 5knollen zelfs helemaalgeenstolonèn.
In de^evpfoef blijkt de auxine
weer dezelfde verlengende werking opdestolonènenremmende
werkingopdeknolvorminggehad
te hebbenals in deproef met dé
auxinepasta.
' ,
Fig.43geeft pp 18/7, alsvoorFig.43. Hok IV pqt 5(boven) en pot 2(onder). Voor
verklaringzietabel 54 •/
>,
beeld,inhokUVvanpot2(onder)
Box IV pot 5(above) andpot 2(below).Explade knollen en lange stolonèn en
nation intable54 - ,
;/
van de contrôlepot 5(boven) de
grotereknollenmetkorterestolo'
'nen.HokIIIgedroegzichgeheelidentiekmethokIV.
,
HokkenVenVI.Deproefplanten werdenop 12/6,13/6en 14/6bespotenmetIAA,
hokVmet 100mg/liter en hok VImet 500mg/liter. Hierna ontvingen dezeplanten
13 KD van 14-27/6. Op23/6 werden de planten, op eentijdstip, daarop normaal
bloeminductie plaats,heeft, opnieuw bespoten.Ookhiertrad duidehjkejepinastieder
bladenop.'Op 13/7kwamhetverschiltussendemetgroeistof bespotenplantenéndé
contrôlesgeheelovereenmétdatinhokIII en IV: de bespotenplantenhaddenlange
stolonènenkleinereknollen.
V •'' .
Nuisuitdeliteratuurbekend,datdoorKD-behandelingvanplantenhet groeistofr
niveau verlaagd wordt. Wekunnen zodoende de hier besproken verschillenin knolvormingen stolonlengtegeheelintermenvanditniveauin deboven-enondergrondse :
delenverklaren: de KD remt de lengtegroei van deinternodiën der stolonèn en bevordertknolvorming.Wanneer weaan deandere kant groeistof geven,wordt ditniveauvteer,verhoogdenwordendézeinternodiënendaarmeedestolonènlang. Daaromwordenmettoenemendeauxine-concentratie langerestolonèngevormd enwordt
dekriólopbrengstdusverlaagd;ookdeknolgroottewordtverminderd (tabel54). Volgensdezetabelneeintdaarom het% stolongéwiçhti.o.v.knol- + stolongewiehttoe;
hetbedraagtvoordecontrôles4,5%envoordebespotenplantengemiddeld16%.
C. Invloedvan ttifoodbenzoëzuw: opde knolvorming
Irfdeliteratuur wordtvermeld,dat 2.3.5-tryoödbenzoëzuur (TIBA)het effect van
auxine kan tegenwerken of opheffen. Daarom hebben wij planten op het veld diein
NDstondeö,ofdie4of5dagenKDkregen,metTIBAbehandeld.
'(
Op23/6werd van 20planten in ND een.bladschijf verwijderd en eenstuk van.de
middennerfénbladsteelbedektmetTIBA-pasta(1000nig/literingehjkedeletiwolvet).
Terbeschermingtegenafregenen werdendemetpjastabesmeerde;delenweerdooreen
kokertje van zilverpapier Omgeven.Qp 31/7werden dezeplanten met hun contrôles
opgegraven. Vanelkegroepwerdeengemiddeld monster van 3plantengenomen en
naderonderzocht, N
'
Uit tabel 55blijkt, dat het gewichten delengteder knollen enhet gewicht percm
derknollenenstolonènbijdeTÏBA-planténgroterwarendanbijdecontrôles,terwijl
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Tabel 55. Effect vanTIBA-pasta, opeenbladsteel vanhetrasR aangebracht (23/6), op knol-en
stolonvormingin normale dag. Geoogst 31/7.
Effect of TIBA-lanolinpaste, appliedto apetiole of the varietyR. {23j6),upontuber and
stolonformation innormalday. Date of harvesting 31j7. The3plants area representative
sampleof20 treatedandnon-treatedplants •
'
•
Per plant
gewicht (aantal)
Behandeling

TIBA(3pi.) . . .
Contr.-(3pL) . . ,.

.knollen +
stolonen
g

100
71
tubers +
stolons

Gewicht
lengte

totale lengte

Aantal
stol.
zonder
knollen-

knollen

stolonen

knollen

stolonen

knollen

stol.

g

g

cm

cm

g

g

74 ^
43

219
336

0,71
0,60

0,22
0,13

12
19

stolons -

tubers

stolons

Number of
stol.
without
.•ttubers

52(18) 47 (30) *)
26( 8) 46(27) 1 )
tubers

stolons

Weight (number)

tubers

Weight
length

Total lengtft

x

) Inbegrepen stolonen zonder knollen. {Inchstolonswithout tubers).

de lengte der stolonen geringer was. Het aantal stolonen zonder knollen was bij de
TIBA-plantenkleinerdanbijdecontroles.Menkandezeresultatensamenvattendoor
te zeggen, dat door de TIBA-pasta bij de stolonen alle diktegroei bevorderd en allé
lengtegroeiverminderdis. •
,
Op 31/7 werd een proef ingezet, waarvan het eigenlijke doel was de invloed van
TIBA-be^puitingonder KD opdebloemaanlegteonderzoeken.Vandeplanten die4
en 5KD kregenéndiebespotenwarenop 31/7,2/8,4/8en6/8met 1000mg/litef van
hetK-zoutvanTIBA,werdenop25/8 deonderaardsedelenonderzocht.
Tabel 56. Effect van TIBA + KDopknolvorming. Alleplanten (ras R)KDvan 13uurvan 31/7
. tot4/8of5/8.Bespuiting op31/7,2/8,4/8en 6/8 met hetK-zout van TTBA(1000mg/l).
Geoogst 25/8.
Effect ofTIBA + SDontuberformation. All plants receivedSDof13hrsfrom 31/7 till
, 4/8or5/8. Sprayedon31/7,2/8, 4/8'and6/8 withtheK-saltof TIBA {1000 mg/I)
Gewicht (aantal)
Nr

Behandeling

Aantal KD

doorgegroeide
knollen
g

gewone knollen
' g' .

305a . . . 7
305c/ . . . .

TIBA
controle

5
5

14(4)
0(0)

305b . . .

TIBA
controle

5
5

32(9)
0(0)

TIBA
controle

4^
4

39(5)
13 (2)

Treatment

Number ofSD

.

304a . .
304c..... . .
i

Mr

,

Gem. lengte
stolonen
cm
'

14(3)
10(2)

9,1
14,3

22(4)
45(7)

7,1
11,9

45(7)
19(4)

14,7
14,7

.

Weight (number) .
mean length stolons
normal tubers

reverted tubers

Tabel 56toont aan, datinalle 3planten deTIBA-bespuitingeen verhoging vanhet
gewicht der gewone knollen veroorzaakt heeft, terwijl er ook een verschuiving van
verlengde (doorgegroeide) knollen naar gewone knollen optrad. In beide planten nr
305a enbwasdegemiddelde lengte derstolonen kleiner danindecontrôles; in 304a
10
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,-.wasdezelengtegelijk aandievan decontrôle,dochin dpbehandeldeplantwasvan
dezestolonen4l%knolachtigverdikt,terwijlvandecontrôleslechts'27%verdiktwas.
Dezeresultatenbewijzen,datheteffect vanbehandelingderbovenaardsedelenmet
TIBAop deknol-en stolonvonningtegenovergesteld isaaridatvan de behandeling
*metdegroeistofIAA.
'
BLOEMVORMING

(

' ( .•

• .

• A. Invloed vangroeistofopde bloemaanleg
Deproevenmet dehierbovenbesprokenverduisteringshokken warenten deleop,gezetomdeinvloedvangroeistofopdebloeminductiedoorKDtebestuderen.Bijalle
drievarianten:bespuiting,bedruppelingenpasta,énookbydebespuitingophetveld,
werdzeçrkortnadebehandelingmetgroeistofepinastiewaargenomen.'Zoalsbekend,
isditeensymptoom,datdegroeistofopgenomenis.
Bijdeverduisteringshokken VenVI(KDmet ofzonderbespuitingmetIAA)werden op verschillende dagen lengtebepalingen van-de stengelgedaan. Reeds Op28/6,
d.i. 14 dagenna hetbeginvan deKD,wasinhokV van,de 11bespoten planten dé
gemiddelde lengte boven het gemerkte blad 7,9 cm en van de 3niet bespoten contrôles 34,7 cm.Voorhok VI, dat ietsin de schaduw stond, warendezegetallen iets
lager,nl. 6,2resp.20,3cm.Degroterelengtedercontrôles,waarvan debloemknopontwikkelingreedsveelverderwas dandievandebespotenplanten,komtgeheelovereett met de resultaten van develdproeven, waarbij planten na KD-gift door middel
vandopjes over detop(2)gingenbloeien.Wekomen opditverschilinlengtetussen
contrôlesenproefplanten aanheteindnogeensterug.
!
DoorhetuitpeilenderplantenvanhokV(14 planten)op 13/7werdhet uiteindelijk
Tabel 57. Invloedvan NAA (kalizout, 500ing/O + korte dag (134uur vanaf 18Juli)op de bloemaarileg.Bespuitingop 16,17,21,26en28Juli
Weet of NAA (K-salt,500 rhgjl)+ shortdays (SDof 13k hrs1beginning July IS) onthe
initiationoftheinflorescence. SprayedonJuly 16,17,21,26 and29)
Stage I:growingpoint flat, stillvegetative
\' Stage II: growingpoint convex
'•<-.•
v
Stage III: growingpoint stronglyconvex,discstillsmooth
',
Stage IV:.growingpoint discpartly'differentiated
Stage V:growingpoint disctotally differentiatedintoflowerprimordia
"
NAA ing/1

500
0(contr.)

Onderzocht

KD + ND

26/7
26/7
,

8+ 0
8+ 0
10+ 0
10 + 0

31/7 ' :

13 + 0

1
1

500
0
500
0

28/7
28/7

/31/7

500
0

,..

Bespoten

3X

vlak (nogveg.)
bol

4X

bpl
sterkbol,
schijfglad

5X •

sterk bol
schijfglad
schijftotaal
gedifferent.

• 13 + 0

2/8

13+2

2/8

13 + 2

7

, Groeipuht

5X

schijfgedeelt.
gedififerent.
schijftotaal,
gedifferent.

Stadium

I

n
m
H

v.
IV
V
'7

NAAmg/l

**

144
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Examined

SD + ND

!'• Sprayed

órowingpoint

Stage ,

f T i

aantal bladen + bted-primordia bepaald. Voor decontrôles{3planten) bedroeg dit
aantal gemiddeld 46,voor 10van de bespoten planten was het 49,7,terwijleenInspotenniantmét46primordianoggeheelvegetatief(vlakgrpeipuht)was.Decontrôles
vertoondenreedszichtbarebloemknoppenmeteendoorsneevanminstens6mm,ter;wijlvândebespotenplantendeschijf (doorsnee3mm)nauwelijksinbloem-primordia
,gedifferentieerd was.Debespuitingmetdegroeistofheeftdusremmendgewérktopde
bloeminductie,eenverschijnsel, datreedsdoorverscheidenauteursbijandereplanten
(vgl.jl)geconstateerdwas.
•' Ookxüp hetveldwerddeinvloed vangroeistof plusKD-behandelingopdebloemaanlegvanhetrasR.onderzocht.Hierbijwerdendeproefplanten4of5maalbespoten<
n^et500mg/litervan.hetK-zout van'a-naphthylazijnzuur (NAA),2 x vlakvoorhet
, ingaanVande.8-13KD(13£uurvanaf 18/7)ener,na óp21/7eneventueelop26/7en
28/7.Deverduisteringgeschieddehierbijdoormiddelvan4lichtdichtekatoenenhoezen (ongeveer 60 cm lioog). Ondanks het kleine aantal planten was het resultaat
(tabel57)duidelijk: evenalsbijdeverduisteringshokkenvertraagdeinallegevallende
bespuitingmetgroeistofde bloem(inflorescentie)aanleg.
,

•

.

/

"

'

,

"•,B. ïnyhed yan trifaodbenzoëzuur opdç bloemaanleg
Verscheiden onderzoekers hebben gevonden, dat trijoodbenzoëzuur' (TIBA) bij
-. verschillende;planten een bevorderende invloed op de bloemvonning kan hebben.
Daarom werden op 2/7 65planten van het ras R. op het veld 3-4 x bespoten met
TIBA;{10,100en 1000mgfüter), waaraan alsuitvloeierenige druppels Agral waren
toegevoegd.In deze seriewerden nog de volgende varianten gebruikt: intact, alken
.photoperiodisch gevoelige bladen verwijderd, alle bladen behalve de jongste verwiyäera.
' . ; ' : ' • /
DereactieopTIBAwasbij dezeenbijandereproevenzonder uitvloeier reedsna
enigedagen tejzien: debladsteleh kromdenzich hyponastisch naar boven(juist omgekeerd als bij IAÄ), waarna dejongere bladen (ongeveer 10cm lang) schuitvormig
"werden. De jongste bladen; die bij normale planten een soort gesloten knop van
± 7 cmlengtevormen,begonnen bij dezeproeveninND enbij anderein 2-5 korte
dagen zich losser te schikken en te draaien, hetgeen bij normale planten steeds,een
teken ü vaneerste bloemaanleg. Hierna bleven dejongste bladen een tijdlang zeer
klein,maartenslotteherkreegdeplantzijn normalehabitus.InND blevendegroeipunten echter geheel vegetatief en vlak. Het is ons dus niet gelukt de KD-plant
topinambour door bespuiting met TIBA onder ND tot bloemaanleg te brengen,
hetgeen overeenstemt met de ervaring bij andere KD-planten. Ook bij een proefserie, die 31/7ingezet Werd en Waarbij de planten 2,'3, 4 of 5 KD kregen, gaf bev
spuiting metTIBA geen bevorderende werking tp.v. de controles.
'
Weleeneffect opdebloemaanlegwerdverkregen bij eenserie,waarbij deplanten
van 24/7af 7KD kregen, gevolgd door0-9ND.Dezeproefplanten weiden4 x bespoten met 1000nig/liter van het K-zöut van TIBA, waarvan de eerste bespuiting
plaatshadvóórdeeerste'langenacht.Vande8bespotenplantenwasdebloemaanleg
bij,5 plantenvóór(bij 31daarvaninhetverdergevorderdestadium: 8, 10en17tegen
4;6en6omwindseïblaàdjès), bijéénbespotenplantgelijk(juistbol)enbij2bespoten
planten achter (1zwak bol tegen bolen 1bol tegen sterk bol) to.v. hun contrôles.
INIER^CTIE TUSSEN KNÓLVORMTNGENBLOEMVORMING

In voorafgaande jaren werd het Verschijnsel gevonden dat, indien de gehele plant
verduisterd Werd,een gift van 2weken KD goedebloemvormïnggaf, terwijl langere
KÖ-behahdeling abortie van bloemen ten gevolge,had. Dit verschijnsel werd nu
naderonderzocht.'Hetbleeko,a.datbijhetrasR.bijeenKD-gift (8uur)doormiddel
" '•"• ' ," ' • . ' - '

.

' '••' '

,
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van grotebussen gedurende 10, 16en22dagen, debloemknop op de25edagkleiner
(meer abortief) was en de knollen,groter waren, naarmate langer KD^behandeling
gegeven was.Ook bij P.c. gaat deknolvorming samen met eenremmingvandeverdere ontwikkeling der jonge bloemknoppen. Omgekeerd vonden we bij de 1000
zaailingen P.c.van,1951volledigeabortie van bloemen alseeneerste aanwijzing van
het vroegste type van knolvorming. Ook van de zaailingen van4950vonden wede
beste knolopbrengst bij die planten, welke bladrijk en tevens abortief Waren. We
mogen dus concluderen, dat de knolvorming deverdere bloemontwikkeüng tegenhoudt.
Detotale resultaten van onzeproeyen geven onseeninzichtin defactoren vande
knolvorming. Zoals we op p>1,44bespraken, waren bij decontrôlesvaiionzeverduisteringshokken Ven VI, die dus alleen KD kregen, de bovenste internodiën met
hun bladen reeds gestrekt, terwijl ze bij de bespoten planten, die korter waren, nog'
als primordia aanwezig waren. De contrôles hadden dus zeker niet minder koolhydraten voor hun groei verbruikt dan de proefplanten en toch vormden ze groter
knollen en korter stolonen. De andere hokken gedroegen zich identiek. Dit verschil
in knolvorming kan men zeker niet meer met WERNER toeschrijven aan een surplus
aan koolhydraten, datbij decontroleplantengroter zouzijn dan bij de proefplanten.
We hebben op p. 142 deze verschillen dan ook door verschillen in groeistofniveau
verklaard.Bijdecontrôles,diealleen KD kregen,hadden deplanten eenlaaggroeistofniveau (knollen vlak om de stengel), bij de bespoten planten was dit groeistofniveau weer verhoogd (lange stolonen met kleine knollen), waardoor hef KD-effect
gedeeltelijk tenietgedaanwerd.TIBAwerktgroeistof tegenenwerktdusalsKD.
Naastditalgemeneeffect vanKDtreedterbij debloemaanlegplotselingeensterke
daüngvan het groeistofniveau op (2),welke dalingwereedsin hetbegin bespraken.
Dezegezamenlijke invloed van de KD is de reden, waarom zulk eenvergroting van
knolopbrengst verkregen werd bij de enting van P.c. op R. bij de KD-behandéling
in de entproeven (varianten IVa en Va, tabel 52)en bij deverduisteringshokken. In
aldeze3gevallentrad nl.bloemaanlegenlaterbloeiop.
Daar naast het auxine-niveäu natuurlijk ook de hpeveelheidbeschikbarekoolhydraten een rol speelt, is de vorming van knollen en stolonen meer een kwestie vän
distributie van plastische stoffen, die door groeistoffen en waarschijnlijk ook door
eenknolvormendestof,indebladenonderKDgemaakt,gereguleerdwordt.Daardoor
wordt het ook begrijpelijk, dat bijplanten, dieeentelange KD-gift krijgen en daardoor veel knollen maken, de bloemknoppen aborteren. In het gehele samenspel van
vegetatieve groei, bloem- enknolvorming kunnen wedus 4factoren onderscheiden:
groeistoffen, hoeveelheid beschikbare koolhydraten, een bloemvormende en een
knolvormende stof.
Fcfctors governingflowerandtuberformation inJerusalem Artichoke
TUBER FORMATION

A. Grafts. Our experimentsof 1950(3)suggestedthat, asfactors involvedin tuber
formation of Jerusalem Artichoke, next to WERNER'S excess of carbohydrates (4),
the auxin levelin the subterranean parts plays an important role. Since we found
that in this plant initiation of inflorescences (here designated as flower initiation) is
associated with a lowering of the auxin level (2), grafts were made between the
variety Précoce commun (P.c.), early in flower and tuber formation (with white
tubers), and the variety R., late in those respects (with pink tubers): As controls
served P.c.,P.c. -\- P.c., R. and R. + R. Thestockwas 10cmlongandleafless. The
experiments were carried out^in two greenhouses, the plants were harvested 27/8
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and 24/9 resp. (table 52 and fig. 40). It was concluded that the stock determined
colour and form of the tubers while the scion determined the lengthand weight of
thestolonsandtheyieldofthetubers.ThistableshowsthatifonP.c.,asstock, R.is
grafted instead of P.c., the weight of the tubers drops to 1/10, while the weightof
stolons isincreased more than fourfold. If on R., as stock, P.c.is grafted instead of
R. the weight of the tubers is increased more than fourteenfold, the weight of the
stolons beingreduced to 1/5. The greatest contrast existsbetween P.c. + R-and R.
-j-P.c.Thelatter graft combinationwasanidealphenotype:spindle-shaped, smooth,
pinktubersattheendofshortstolons,ahighsugarpercentageondryorfreshweight
baseafter inversion (table 53)and a sugar content ashigh astheintactP.c.
Short-day(SD)treatment of R.-scionson aP.c.or R.-stock(IVaandVa)resulting
in theformationof someflowerstrebled thetuber yield.(table 52),although theway
inwhichtheincreaseofnewtuberstookplacewasdifferent inthetwostocks(fig.41).
- The stock too had someinfluence sincewiththe same scion, R. as stock produced
more and a(greater weight of stolons (var. II and III or IVb and Vb.) than P.c. as
stock.
B. Effectofauxintreatment. Another setof experimentswascarried out bymeans
of 6 large boxes in which all plants (15 per box) received 13 or 22 SD of 12|hrs:
12plants per box received also different treatments with auxin (IAA). In the boxes
I and II the latter received auxin-paste on top of a cut petiole (fig. 42),in the boxes
IIIandIVtheyreceivedIAAasdropsontop,of oneleaf(table54,fig.43)andinthe
boxesVand VItheywere sprayed withIAA.Allcontrols (18plants)whichreceived
SDx>nly,showed tuberscloselyaround thebaseof the stemoron short stolons.The
IAA'-treated plants, however, showed long stolonswith smalltubers.
We can explain these results in terms of.auxin-level. Short days lower this level
andthusshortentheinternodesofthestolons;auxingifts increasethelengthofthese
internqdesandinhibit tuber formation.
C. Effect of TIBA treatment.The effect of treatment with 2.3.5.-triiodobenzoic
acid(T(BA)isjustoppositetothat ofIAAorNAA.Asampleof3 plantstaken from
20plants treated withTIBA-lanolinpastein normal days showed a higherweight, a
greater length and thickness of the tubers and shorter stolons (table 55). The same
difference was found in TIBA-sprayed plants which received 4-5 SD (table56).
FLOWER FORMATION

.

, '

A, Effect of auxintreatment. Of the plants, which in the wooden box V received
shortdays + ev.auxintreatmentbyspraying,thetojalnumberofleaveswascounted.
For 10sprayed plants thisnumber was49.7, 1sprayed plant was stillvegetative; for
thecontrolswhichweremuchfurther intheirreproductivedevelopment,thisnumber
was 46. The same inhibition of flower formation by auxin (NAA) treatment was
found infield-sprayedplantswhich received 8,TOor 13shorts days (table 57).
B.EffectofTIBA treatment.Themorphologicalsymptomsofthetopsafter spraying
with TIBA (hyponastic curvature etc.) were described and were shown to be quite
opposite to the auxin-effect. In an experiment with 7 SD, of the 8 plants sprayed
with TIBA 5 were further, 1was equal and 2 were less advanced in theirflower
initiation as compared with the controls. If 0-5 short days were given no effect on
flower initiation was observed,
^
INTERACTION BETWEEN TUBER AND FLOWER FORMATION

Ifentireplantsormiddleleavesreceived 10ormoreSD,flowerandtuber formation
took placebut thelonger the SD-treatmëntlasted and themoretuberswere formed
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the more abortion pfthe inflorescence primordia occurred. The samephenomenon
was observed among 1000 seedlings of Px. Total abortion was correlated with
early and high tuber production.
^
/
The results ofourexperiments (grafts) auxin- or TIBA-treatment)areexplainedby the following 4factors: 1.The auxin levelintopsandsubterranean' parts, 2. the
excess of carbohydrates available for further tuber development, 3. aflowering
hormone and 4.a tuber forming hormone. ^
In respect to tuber formation the effect of SD-treatment on this auxin-levelis
probablynotonlyadirectone,toutthereisalsoanindirecteffect throughthe initiation
ofinflorescenceprimordia(2).
'
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KOUDERESISTENTIES VANEENASSORTIMENT WESf-EUROPESE TARWÉRASSEN,
VERGELEKEN MET HUN SNELHEID VAN ONTWIKKELING NADE WINTER
PROJECT 145)
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Uitgaandevanhetidee,datertot.dusverinNederlandoverhçtalgemeen'teweinig
aandacht geschonken wordt aande kouderesistentie vantarwerassen, is er onder
auspieiën vandeStichtingvoor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Bropdgraan (CoCoBro) eenwerkgroepingesteld, die,in 1950,inbetrekkelijk kortetijdeer/
300-taltarwerassenuit vrijwel allé\yest-Europeselandenwist bijeen tebrengen met
hetdoeleenoverzichtvandeeigenschappen,vanditrassensortimentteverkrijgen.Ons
werdhiervanhetkouderesistentiè-onderzoekopgedragen,waarvoor,wedereedsvroegerkortbeschrevenmethodiek(VerslagC.I.L.O. over1949)gebruikten.
, Nadatin 1950 alsgewoonlijk halfNovembergezaaidwas en,debevrièzügsproeven *
in FebruarienMaartl95j waren afgewerkt, isnogPp 1ett2Junivanhetresterende
materiaal de stand der morphologische ontwikkeling bepaald volgens de bekende
schaalvan Dr FEEKES.Hierdoorwarenwe in staatdekouderesistentietegendevoorjaarsontwikkelinguittezetten,zoalsuitbijgaandegrafiek (fig.44) blijkt.
>
Voor hetgoedeoverzicht zijn derassen naar hun kouderesistentiegerangschiktin
4klasseninaansluitingmetdekouderesistentiesder3steedsdooronsgebruiktes$andaardrassen,als volgt:
Groep I—zéérresistent (hoger dan Carsten'sV)
Groep II- behoorlijk resistent; standaard: Carsten'sV
GroepIII- matigresistent; standaard: Juliana
Groep TV- weinigofniet resistent; standaard: Bersée.
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' Frequentie der rassen
30

Fig.44. Verband tussen kouderesistenties van 300
. West-Europese tarwerassen en hun ontwik' kelingscijfers (volgend FEEKES) op 2 Juni. In
elke groep geven de ordinaten het aantal
rassen aan.De frequentieverdeling van de 3
standaardrassen isincijfers tussenhaakjes in
de desbetreffende groepen aangegeven.
Relation between 'thecold resistance of300
WestEuropean wheatvarietiesandthestages
oftheirmorphologicaldevelopment{according,
to FEEKES) on June2.In eachgrouptheortSnates indicate the number of varieties.The
distributions of'frequencies of thestandard
varieties areindicatedinbrackets.
Groupsi- veryresistant; higherthan CdfSteris V
Group- II-fairly resistant; standard Carsten's V
Group III - moderately resistant; standard
Juliana
Groupi IV'- little or not resistant; standard
••", ,
.Bersie
> •

20

(Carsten's ï )

66)02) (2)
30
20
O-

20

(Juliana)

0) m(6)

ro
20-

(2)^61(2) (Bcrse'e)

12

IÓ8- 8 8+8,5 9 ' 9 9* 9,5Kr- 0 . «f IÓ'
• .Ontwikkelings-djfer (volgensFeekes)opI en2 Jur»,

<

Defrequentieverdelingen derontwikkelingscijfers vandeomde 10 nummersophet
veld'weerkerende standaardrassen zijn.afzonderlijk aangeduid. Over het verkregen
beeldkunnenwe opmerkendat:
' 1.*Globaalreedsistezien,dat hogeresistentieveelalsamengaatmeteentrage ontwikkeling;ingroepIljgtnl.hetgemiddeldezetmeestnaarlinksominelkevolgen. /degroepietsnaarrechtsteverschuiven.Ookdeextreemsnellerassenbreidenzich
indezelfdevolgordedergroepensteedsmeernaarrechtsuit.
2. Defrequentieverdelingen vanalleviergroepenzijneigenlijktweetoppig,metvooreersteentopopstadhrai8,overeenkomendmetdeontwikkelingssnelheidderstandaardrassen Juliana en Carsten'sV.Dezetweerassenkunnen alstypegeldenvan
dehiertelandegebruiktewinterrassen;defesistentereCarsten's V iszelfsnogiets
snellerdanJuliana.
3. Detweedetopligtop stadium9,vertegenwoordigddoor het standaardrasBersée,
dat een weinig resistente overgangstarwe is. Het merkwaardige en belangrijke is
echter,datditsnelhéidstypenietalleenbydeovergangs-enzomertarwesmaarook
indeoverigerësistentiegroepentotzelfsingroepIruimvertegenwoordigd is.
Dit laatste type, dat goede kouderesistentieaailsnelle voorjaarsontwikkeling
paart«n dat vnLafkomstig uit de Midden-Europeseberglanden (Zwitserland en
Oostenrijk)is, schijntinNederland.minderbekendtezijn.Meerbekendzijnwemet
dewelzeerresistenteZweedserassen, dieechter volgens sommigedeskundigen in
ons,klimaat(enónzedaglëhgte7)eigenlijktetraagzijnomeen behoorlijk afgerjjpte
opbrengstteverzekeren.
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Cold resistance of an assortment of West European wheatvarieties compared with
theirvelocity ofdevelopmentafter winter
v
It wasfound that, although infig.44thegeneraltrend isfrom verycold resistant,
slow developingvarieties (upper left corner) to non-resistant, rapid developing; pnes.
(lowerrightcorner),theredoesexistafairly largegroupofvarietiesinwhichgoodor
evenhighresistanceis combinedwithrapiddevelopment.
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DE CONSERVERING jïTJDËNS HET TRANSPORT VAN MONSTERS VERSE
RUWVOEDERMIDDELENRIJBEDRIJFSPROEVEN AAN GRASDROGERS (PROJECT 192)
withsummary
,
M E J . C . L . H A R B E R T S e n J. J. I. S P R E N G E R

INLEIDING

Demetingangvan1Januari1950inwerkinggetredensubsidieregelingvoorde bouw
van nieuwe grasdrogerijen brengt met zich mede, dat de daarvoor in aanmerking
komendedrogersaaneen bedrijfsproefmoetenwerdenonderworpen,waarbijeenvoorgeschrevencapaciteit aan gedroogdgrasper"uurdienttewordenbehaald;welkehoeveelheid afhankelijk isgesteldvan het aanvangsvochtgehalte (70-80%).Teneindete
voorkomen,datbij deproef mettehogetemperaturen wordt gedroogd,waardoor de
kwaliteitvanhetproduct zou afnemen, istevens debepalingopgenomen,dat deverteerbaarheidscoëfficiënt derruweeiwitten,ophetlaboratorium nietpepsine-zoutzuur
bepaald, niet meerdan 10% van dewaarde van diecoëfficiënt magdalen tijdens het
droogproces. Als voorzorgsmaatregel, dat slechts gras van behoorlijke kwaliteit
wordt gedroogd, geldt verder de eis,dat partijen gedroogd gras mét een lager ruweiwitgehalte dan 16% niet voor desubsidieberekening medetellen. Uit een en ander
volgt, datmindergunstigeanalyseresultaten voor dedrogerijenfinanciëleconsequenties hebben, ook al zijn zij geen handelsdroger (waarbij het product op iuw-eiwitgehalteverkochtwordt).Eengoedeanalyseisdusvanveelbelang.
Reeds eerder wasuit deliteratuur, zowel als uit ervaring, bekend, dat bij analyse
menigmaalgevondenwordt,datsomshet ruw-eiwitgehalte,en een,andermaalookde
verteringscoëfficiënt tijdensdedrogingnietdalen,doch- vaaknietonbetekenendr-in
waardevooruit gaan.Eendergelijketoenamewordtdooronsonmogelijk geacht.Een
naderonderzoekweesuit,datbijmonstersversgrasinnietgoedsluitendebussen,dan
welinbussenmetveelbeschikbarezuurstof,indetijd tussenhetsluitenvandebusen
de analyse op het laboratorium, koolhydraten kunnen verademen. Dientengevolge
daaltdehoeveelheiddrogqstof,resulterendeineen(schijnbare)toenamevanhetruweiwitgehalte,alsmedevan de ruwecelstof,aangezien beidegehalten opdedrogestof
berekendworden.
•••' r '
;
Vult mendebussen goed en worden zij behoorlijk gesloten,dan dreigt een$nder
gevaar door anaërobe omzettingen. De alsdan werkzame enzymen veroorzaken een
proces, waardoor niet de waarde der ruwc-eiwitstoffen, doch wel hun verteerbaarheidblijktachteruittegaan.
Alseenduidelijk voorbeeld vandezebeidefoutenbronnen wordt hierbij afgedrukt
een gedeelte van de tabel (tabel 58), voorkomende in een artikel door Ir J. M. J.
KEESTRA en O. J. WASSENAAR(Jaarverslag V.C.G.-1948,"pag. 36).Het bovenste deel
Van detabel demonstreert een (schijnbare) toenamevan deverteringscoëfficiënt, het
onderste deeleen (schijnbare) verhoging der ruwe-eiwitstoffen.
y
Wij hebben gezocht naar een eenvoudige methode, om deze moeilijkheden bij de
monsterneming teondervangen.In Engeland heeft hetNat.Inst,ofAgir. Engngx)getracht, demonstersteconserveren door zetot zeerlagetemperaturen (-78 °C)tebevriezenenVervolgenssnelondervacuumtedrogen,waardoorhetverdampendewater
devloeibarephaseoverslaat („freeze drying" of „sublimatie-droging"). Echter bleek
de diepvriesmethode met Vastkoolzuur voor de practijk dusdanig kostbaar en omslachtigteziji},datmenhaar heeft verlaten,zonderereenbeterewerkwijzevoorinde
x

) BAILEY ( P . H . ) and M A M B L I N (H.J.), T h e testing o f grass driers.
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Tabei 58.
Temp. dropggassen °C

Aantal
monsters

V.d.Broek(gras)
400
(400-400)
500
(500-500)
600
(600-600)
V.d.Broek(lucerne)
367
- (35(MO0)
483
(460-500)
600
(600-600)
A^ Vers gras
B : Gedroogd gras

Aard
materiaal

In % van de droge stof
/
vert.
eiwitacht. st. eiwitacht.
ruwe
celstof
st.

eiwitacht. st.

,
'3
,3
3

A
B
A
B
A
B

21,4
20,2
21,3
20,3 '
21,0
19,7

15,1
15,4
14,8
15,2
14,6
13,3 •

25,7
. 23,5
24,6
22,4
26,7
23,5

70,3
76,1
(69,6
74,8
69,7
70,5

\
3
3
3

A
B
A
B
A
B

19,1
21,5
19,7
20,7
19,1
19,4

15,1
16,5
15,6
15,9
- 14,9
14,5

31,9
24,1
31,1
24,6
30,7
25,8

79,1
76,8
79,3
76,7 •
77,8
74,4

plaats te kunnen stellen. Natte monsters vóór te drogen o p de drogerij bleek evenmin
practisch uitvoerbaar te zijn.
Wij menen een oplossing voor dit vraagstuk te hebben gevonden, door in d e goed
gevulde bus boven o p het grasmonster een linnen lapje te leggen,,waarop met een
maatglaasje 2 ml chloroform wordt gedruppeld, waarna de bus snel gesloten wordt.
Zowel de normale ademhaling als de anaërobe worden hierdoor onderdrukt: Het gevolg hiervan is, dat bij de ó p deze wijze behandelde monsters geen grote verschillen
meer wórden gevonden tussen de analyseresultaten onmiddellijk na de monsterneming
en n a een verblijf van enkele dagen, in de bussen met betrekking tot de ruwe-eiwitstoffen en,h u n verteerbaarheid.
LABORATORIUMPROEVEN

„'

'

D e invloed van de ademhaling van vers gras en andere ruwvoedermiddelen op de
chemische samenstelling wordt bestudeerd d o o f d e eerste auteur. Deze onderzoekingen
zijn nog geenszins afgesloten; toch kunnen thans reeds in verband met het bovenstaande enige voorlopige resultaten worden medegedeeld.
> Proef 1
• • • • - . • • . ' • • ' •
Een partij rode klaver werd gehakseld en daarna goed gemengd. Dit materiaal h a d
een gehalte aan zandvrije droge stof van 19,5%;hetgehalte aan ruw eiwit was 1 8 , 1 %
TABEL 59.
Rode klaver

Duur v.d.
bewaring

Zandvrije dr. st.
in % v.d. oorspr.
hoeveelheid

Ruw eiwit in
% v. d. dr. st.

Vert, coeff.
peps.-HCl

Versmateriaal
Open bns .' •
Gesloten bus . .
Open bus . . . . .•. . . .
Gesloten bus . . . ' . . . . . '
Open bus
Gesloten bus

0 uren
2 X 24,uren
2 X 24 uren
6 X 24 uren
6 X 24uren'
9 x 24 uren
9 X 24uren

100
90
93
80
87
69
81

18,4
19,4
18,5
21,2
19,9
24,8
21,7

69
67
68
56
61
53
55
151
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opdezandvrijedrogesfcf.Eenaantalbussen,gevuldmét450gvandezeklaver,werd
inopenengeslotentoestand bij 10-15°Cgedurende,verschwendetijden bewaard.In
tabel59wordt hetverliesaan droge,stof ten gevolgevandeademhaling aangetoond.
Tevenszijndestijgingvanhet eiwitgehalte in% vandedrogestofendedalingvande
verteringscoëfficiënt (peps.-HCl)duidelijk.
Ookmetgehakseldversgraswerdeentweetalbewaarproeven genomen.Wijmerktenop,dathetvoorzeernauwkeurigeproevenmoeilijkisdevrijgrotepartijvoldoendehomogeen temengen.Tochblijkt uit hetvolgende overzichtwelduidelijk;hoede\
totalehoeveelheiddrogestofverminderttengevolgevandeademhaling.
Proef2
Hoeveelhedenvan300ggehakseldgrasmeteengehalteaanzandvrijedrogestofvan
19,5% werden in verschillende verpakkingsmaterialen bewaard. Wij kozen hiervoor
goed gesloten blikken bussen, linnenzakjes enplasticzakjes. In tabel 60zijn ook de
temperaturenvermeld,waarbijhetgraswerdbewaard.
Tabel 60.
Gras

Versmateriaal
Geslotenbus .
Linnen zakje
Plasticzakje
Plasticzakje .
Gesloten bus .

. . . ..
. . . .,
. . ..
.. . ..

Plasticzakje . . . . . .
Gesloten bus .'. .. . . .

Plasticzakje . . . .

Duurvan de >
bewaring

Ouren
1 X 24uren
1 X 24uren
l x 24uren
l x 24uren
2 X 24uren
2 X 24uren ,
2 X 24uren
2 X 24uren
Ar,X 24uren
4 x 2 4 uren
4 x 24uren

Temp. CC)

i

6 X 24uren
6 X 24uren
6 X 24uren
6 X 24uren

30
30
30
18-19
30
30
30
18-19
30
30
^0
18-19
30
•' 30
30
18-19

Zandvrije droge stof
in %v.d. oorspr.
hóeveelheid

100
96,6
96,6
96,6
<:,'• •• 94,8' ; .
91,4
93,1
94,8
86,2
86,2
93>1
94.8 s.
87.9^
79,3
91,4
89,7

Plastic
Over
zakje
hetalgemeen
. . . . . . blijken dekleinsteverliezenoptetreden,wanneerhetgraswerd

bewaardingóédgeslotenplasticzakjes.Vandegebruikteverpakkingenisdezewaarschijnlijk het meest luchtdicht. Vaak maakt het voor het verlies aan droge stof betrekkehjkweiniguit,ofhetmateriaalbewaardwordtingoedgeslotenverpakkingofin
eenverpakking,waarbijventilatiemogelijkis.Ineengoedgevulde,volledigluchtdichte
ruimtezalzichspoedigeenvoor denormaleademhalingtelagezuurstofspanninginstellen.Déaanzienlijkeverliezenaandrogesjof,diebv.ook optreden ineenluchtdicht
plastic zakje, moeten waarschijnlijk mede toegeschreven worden aan anaërobe processen(gistingen).
Het reedsvroeger door ons.op grond van metingenvan deademhalingsintensiteit
berekende maximaleverlies van 5 % van de droge stof per 24 uren bij 25°C (zie
Verslag C.I.L.Ö.over1949, p.134) werd bij bovenvermelde proeven met gras niet
geheelbereikt. Hetverliesvan-5%in 24uren geldtechter alleen,wanneer onbelemmerde ventilatie mogelijk is.
_
' ,
Over de daling van de verteringscoëfficiënt (peps.-HG) tijdens het bewaren van
gras kunnen aan de hand van de proef 2 nog geen volkomen vaststaande gegevens
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wordenverstrekt.Wijvondenwel,datbijdezeproevendevert,coëff.na 6 dagen was
gedaaldvan 7Stot ca 70.De?«dalingwasdus iets geringer dan bij proef 1,diemet
klaverwerdgenomen.
DE ONDERDRUKKING VANDE ADEMHALING DOOR' CHLOROFORM

Detoepassingvanchloroform bijdehiernavolgendepractijkproeven was gegrond
opderesultatendermetingenvandeademhalingsintensiteitenvangras,inchloroformdampbewaard. De methode voor deze metingen is reeds eerder beschreven (Vér'
sla%\C.I.L.O.over1949). Naast elkaar (tabel 61) werd de ademhaling gemeten van
gras, dat gedurende 18uren in een exsiccator boven chloroform wasbewaard(A)en
van gras,dat ónder dezelfde omstandigheden engedurende dezelfdetijdbovenwater
Wasbewaard(B>). ' ' . ' * •
'
Tabel61. -. " ' / . . . ' .
.,
1

J

t.

A

'

Opgenomen O,' peruurperg dr. st
Afgegeven CO,peruurper g dr. st. .

B

0,34
0,19
0,55

..

137011(0?, 760mm)
1,34 ml (0°, 760mm)
0,86

Wflzien,datdoornarcosemetchloroformdamp deademhalingsterkwordt onderdrukt, speciaaldeontwikkelingvan koolzuur.,
PRACTDKPROEVEN

Indetabellen62-67wordendeanalyse-resultatenafgedruktvaneenaantal practijkinspectiesaan<|rogers,welkehetnutvandebovenbeschreven chloroform-toevoeging
indepractijkduidelijk demonstreren.
Tabel 62. Usquert (publ. Drooglab. nr6)
Vochtgehalte

.
Vers
Vóórhamermolen
- Kahamermolen
Mengselr.kl.-kicerne ..

Vers
Vóórhamermolen
Na hamermolen

Ruw eiwit "

.19,0%
16,6%
.17,4%

81,8%
16,5%
9,4%

'

•

Ver*, coeff.

80,1%
17,0%
7,0% .

44%.
60%
61%

' 18,5% •
16.5%
17,5%

62% •
67%.
65%

,- Tabel 63. Zuidwolde (publ.Drooglabi nr8)
Vochtgehalte

Vers
Vóórhamermolen
Na hamermolen
Meel

Rodeklaver .

Tabel 64. Mantgum(publ. Drooglab. nr

81,0% *
48,1%
20,9%
19,6%,

"i

•.

•. • .

Gras

,

A
i

Opwagenzonderchloroform . . . .

Vert, coeff.

21,9%
13,7%
18,1%
17,1%-

•52%

62% '
57%
63%

20)
Vochtgehalten

, .

Ruw eiwit

B

Ruw eiwit

, Vert, coëff.

A

B

18,8
19.1

23,5
20,7

A '

B

~

76,3
5.0

76,7
' 6,4

70
75

< 71
79
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De bovenstaande cijfers vertonen bijna alle een (schijnbare) toename tijdens de
droging van deverteringscoëfficiënt, en een(schijnbare) afname van het ruw-eiwitgehalte.
Tabel 65. Usquert (publ.Drooglab.nr

11)
Vocht
. gehalte

Lucerne

Gehakseid I
Gehakseldin
Mengmonster

;

zonder chloroform
met chloroform
zonder chloroform

vers
vers
gemalen.

Ruw
eiwit

76,6%
76,6%
6,8%

Ruwe
celstof

Vert
coeff.

: 38,7
37,0
36,4

18,7%
18,8%
18,9%

78%
80%
69%

Detabel wijst opeenduidelijke enontoelaatbare achteruitgang vandeverteringscoëfficiënt door drogen bij tehoge temperatuur, zonder datdaardoor hetruw-eiwitgehaltewerd aangetast.
Tabel 66. Oosterend{publ.Drooglab.nr

15)

,
Vochtgehalten

Ruw eiwit

Gras, ,

DrogerII
Opwagenmetchloroform .' . .. . . .
Gedroogdgras
DrogerIII
Opwagenzonderchloroform

. . . .

Vert. coëff.
B"

A

B

A

86,5
5,0

86,4
5,0

20,7
19,5

86,4
32,0

85,6
•3,5

20,2
19,1

A

B

20,8
20,0

74 "
76

77
75

19,8
19,2

69
77

71
. 72 '

Hier spreekt het voordeel vande chloroform zeer duidelijk; De vooruitgangder
verteringscoëfficiënt bijdroger IImonsterAwordtgecompenseerddoorachteruitgang ^
van het ruw-eiwitgehalte (verademing). Immersis 0,74 X20,7•= 15,32
en 0,76 x 19,5= 14,82
Tabel67. Oosterzee(publ.Drooglab.nr 15)
Ruw eiwit

Vochtgehalten
Gras

:

A-

Opwagenzonderchloroform
Opwagenmetchloroform
Gedroogd gras

. . . .

B

79,5
9,5

A

Vert, coèff.
B,

' 20,6

A

B

70

19,6
75,8
5,5

:

21,7
17,9

75

75
75

Zonder chloroform is er een (schijnbare) vooruitgang der verteerbaarheidscoëfficiëntvan70op75% (d.i.7%vandewaarde),metchloroform'nihil..
Zonder chloroform demonstreert zich een(schijnbare) vooruitgang van deruweeiwitstoffen, metchloroform eenachteruitgang.
Preserving green erop samples during transport
Whenmeasuringgrass-dryers difficulties weremetwithintransportingthesamples.
During thetime between sending offthetins andreceipt at thelaboratory chemical
changes took place, mainly influencing the digestibility of the crude protein. The
authors suggest to add a small quantity of chloroform tothe'sample to avoid such
changes.
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; EEN.NIEUWE DROOGINRICHTING VOOR ZAAIMAIS (PROJECT 238)
' ,with summary
J. J. I. SPRENGER
INLEIDING

Terbesparingvandeviezenvoorimportvanmais(hettotaleverbruikinNederland
isvandeordevan600.000tonperjaar)heeft deregeringdemaisteeltinonSlanddoor
èen subsidie-regeling krachtig weten te stimuleren. Terwijl de aanplant in 1950rond
4500ha bedroeg, kan dit cijfer voor 1951op ruim 11.000ha worden gesteld. Het is
begrijpelijk, dat dientengevolge de zaaizaadvoorziening een acuut probleem is geworden,endatmeninNederlandtothetaankwekenvanhiervoorgeschiktehybridenrassenisovergegaan.
Dekolvenwordenindrogejaren met 30-35% vocht geoogst,enineennat seizoen
met35-40%,ofzelfssomsnogmeer.Zulkenattemaislaat zichnietongedroogd dorsenzonder ernstigekorrelbeschadiging,welkevoorzaaizaad ontoelaatbaar is. Menis
omdezeredengenoodzaakt, dekolveninhungehe'eltedrogen,ofschoon dit onvoordelig is, omdat de spillen,welkeeen hoog vochtgehalte bezitten, daff medegedroogd
moetenworden.
OpgrondvanAmerikaanse ervaringen kan eendergelijke drogingmet succeswordenuitgevoerdinrechthoekigecellen,waarin dekolven2-3mhooggestapeldliggen.
Doordegeperforeerde celbodemwordtverwarmdeluchtingeblazen enmenwacht af,
tot de partij voldoende zal zijn ingedroogd. Voor de drooglucht wordt een inlaattemperatüurvan 110°F(43,3°C)aanbevolen.Menheeft zulkecellenookwelvaneen
inrichtingvoorzien,waarmededestromingsrichtingderluchtkanwordenomgekeerd,
en verder de celbodem onder een.helling geplaatst ter gemakkelijke lossing van de
kolven. Volgens dit beginsel zijn in Nederland verscheidene drooginrichtingen tot
standgekomen.
Wij zijn vanmening,dat eendergelijke „cAa/"ge"-droging,waarbij dekolven practischhietdporeengemengdworderitijdens het droogproces,geenszinsideaalis.
In de eerste plaats zullen die kolven, welke nabij de luchtinlaat gelegen zijn, aanmerkelijk sneller drogen dan de overige. Immers neemt de drooglucht tijdens haar
baan door dé maismassa vocht op en zal dientengevolge afkoelen, beide factoren,
welkededroogpotentiaalvandieluchtongunstigbeïnvloeden.Erontstaatalshetware
een droogzône,welkelangzaam omhoog trekt Heeft dezedroogzône debovenlagen
bereikt,danzaldedroogluchtgeleidelijkmeteenlageregraadvanwaterdampverzadiginggaan ontwijken, alsgevolgWaarvan.hetnuttig effect daalt.,Alsresultaat moeter
dus een ongelijkmatige droging optreden, resulterende in een ongelijk vochtgehalte
vandeafgetapte kolven,enverdereenVerminderdnuttig effect.
Dezebezwarenkunnentendeleondervangenwordendoordestroomrichtingvande
luchtomtekeren.Echterblijkt danken goederegelingvanhetdroogproces opzulke
practische moeilijkheden te stuiten, dat men dezemethode in deVerenigdeStatenna
proefnemingen verlaten heeft.
Een andere omstandigheid, waarmede rekening gehouden dient te worden, is, dat
aan de droger de oogst geleidelijk binnenkomt. Daarom zal een continu werkende
drogerdevoorkeurverdienenbovenhetbeschrevencellensysteem.Dehoeveelheidgedroogdekolven, welkedagelijks wordt afgetapt, kan dan gelijke tred houdenmetde
aanvoervanhetveld.
Wij hebben om dezeredenen gezocht naar deconstructie vaneen drooginrichting,
waarbij4egenoemdebezwaren'zogoedmogelijk ondervangenzijn.Denieuwedroger
verkreeg devormvan een open bunker, aan de onderzijde voorzien van een trechter
met schuif (ziefig.45).Hieruit kanmèndagelijks eenbepaaldehoeveelheid aftappen,
'•
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Fig. 45. Dwars- enlangsdoorsnedevandenieuwedrooginrichting.Onderzietmeadehoofdhuis,
waardoordewarmeluchtbinnenstroomt;deluchthoeveelbeidisdoorschuivenregelbaar
'•
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terwijldèversekolvenerboveningeworpenworden.Detrechterisalslattenconstructie
uitgevoerd, waartussen de warme lucht kan intreden; de wanden zijn gemaakt van
steensbaksteenmetselwerk,aandebinnenzijdegladafgepleisterd.
De"schuifi$uitgevoerd intweehelften, welketenopzichtevanhetmiddensymme*
rtrisch openen. Demiddennaad is gelegeninde lange symmetrie-as van de trechteropening. In hoogterichting ligthet schuifvlak 15-20cmlager-dan dezeopening, ten
einde bij sluiting zo weinig mogelijk maiskolven door te snijden.'Zou dit toch een
enkelemaalplaatsvinden,danwordtdaardoor weinigschadeaangericht.Zouden bij
het dichtdraaien enkele kolven onverhoopt tussen de schuifranden wórden yastgeknepenennietdoorgesneden, dan zullen;dezekolvenvdedoorgangvandebovengelegenmassavolledigbeletten,zodathierdoorgeenmoeilijkhedenontstaan. ••
Hoeweleenenanderinbeginselzeereenvoudighjkt, diendevbordepractischeuitvoering een aantal moeilijkheden te worden ondervangen, grotendeels door laboratoriumonderzoek,waaroverinhetonderstaande"enige mededelingen Worden gedaan.
GELIJKMATIGE ZAKKINÖVANDEMAISKOLVEN

Hetisbijsilo'seen'bekendverschijnsel,datbijondiepevulüng(waaronderverstaan
zalwordendeverhoudingvandéhoogtevandegraaninhoudtotdebreedte)zeerongelijkmatige zakkihgsvérschijnselen kunnen optreden. In het midden loopt-dan een
verticalegraankôlomoverdevollehoogterechtstreeksnaardeuitmonding,terwijlhet
graanlangsdezijwandeninrust büjft.
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Alseerstemaatregel, omhierinverbetering tebrengen,isdepyramideyörmigeuitlooptrechter in twee tegenovergestelde zijden met gebroken vlakken (onder 45° en
60°) uitgevoerd* als gevolg waarvan de schuifopening een langgerekte rechthoek
wordt(0,34 Xï m).Verderwerdendehoekenruitvormigbijgewerkt.
Vervolgens werden in ons laboratorium gKjproeven met natte maiskolven op
houten latten genomen,waarbij bleek, datdeinwendigewrijvingshoek 27ö bedraagt,
dezelfdewaarde,welkedrogetarwekorrelsbezitten.Dezekennismaaktehetmogelijk,
moddproevenmettarwekorrels uittevoeren.
Voorditdoelwerdinonzewerkplaatsvandedrogereenmodelvanglasvervaardigd
opeentiende^vandewaregrootte,waarinverschillendgevormdeobstakelswerdengé-:
plaatst,waarnadeuitstromingwerdonderzocht.
,
,
\ Zulksgeschiedde,door ophetbovenvhikvanhet graangelijkmatig verdeeld25 gekleurdeengenummerde maiskorrelsteleggen.Eenvijfde van de inhoud werd afgetapt,opmaiskorrelsuitgezeefd,weerindesiloteruggestort,waarnaer25genummerde
maiskorrelsvaneenanderekleuropwerdengeplaatst.Opdezewijzewerdvoortgegaan.

Fig,46. Devoornaamsteobstakel-vormen,welkenavoorlopigeproevengrondigwerdenonderzocht
1 = Bak met kapje en buisje ' 3= Pyramidemet kapje en buisje
2 = Bak alleen
_,4•= Pyramidealleen (gekozen uitvoeringsvorm)
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Het aantal maïskorrels, dat bij de eersteaftapping werd aangetroffen, werd met 1
vermenigvuldigd, dat bij de tweedemaal met 2,en zo vervolgens. De som van deze
producten, gedeeld door het aantal korrels,,geeft dan een kwaliteitscijfer voor het
onderzochteobject, dat hoogisbij ongelijkmatigeuitstroming, enlaagbijeengoede.
Omdat speciaal de hoekkorrels lastig worden medegevoerd, werden de bedoelde
productenvoordezekorrelsafzonderlijk becijferd. Hetverschilvandetweekwaliteitscijfers (nl.dat voor allekorrels endat van dehoekkorrels) bleek eenzeer bruikbaar
criteriumtevormenvoordealofnietgelijkmatigheid derzakkingvandemassa.
Opdezewijzewerden,naeenaantalvoorlopigeproeven,deobstakelsgeanalyseerd,
welkeinfig.46getekend zijn. Vanhet resultaat geeft tabel 68eenverkort overzicht.
Bij,het onderzoek bleek, dat een of ander obstakel bepaald noödzakelifk is, en dat
hiervoordepyramidemeteentophoekvan60°eengunstigevormis.Decomplicatie
van buis en kapje, infig.46linksonderaan getekend, biedt slechts voordelen bij vol
geopende schuif,terwijl in depractijk bij continuedroging de schuif niet verder dan
halfgeopendwordt; daarom kondenbuisenkapje vervallen.
ONDERZOEK VANDELUCHTSTROMING

Dedrooglucht stroomt slechts langzaam door de graanmassa, zodat mag worden
aangenomen, dat destroming laminair verloopt. Eenzodanige stromingmagworden
opgevat als een potentiaalstroming.Indien de randbegrenzingen gegeven zijn, ishet
mogelijk, daarvan een stromingsbeeld te tekenen volgens eenmethode,door FORCHHEIMERaangegeven.Eendergelijkbeeldvertoonteensysteemvanbundels stroomlijnen
en potentiaallijnen, welke elkaar
loodrecht (orthogonaal) snijden.
Dè potentiaallijnen bezitten onderling gelijke drukverschillen.
Beide bundels begrenzen in een
plat vlak bij gelijke intervallen
elementaire vierkantjes^
Bewezen kan worden, dat de
hoeveelheid lucht, welke ergens
tussen twee naburige stroomlijnen beweegt,erooksteedstussen
büjft. Men kan dit systeem dus
als een buisbeschouwen,waaruit
volgt,datopiederpuntder figuur
de stroomsnelheid omgekeerd
evenredig met de zijde avanhet
plaatselijke vierkantje verloopt,
dus: V = ~. De tijd, welke de
lucht nodig heeft, om de zijde
Vanzo'n vierkantje af te leggen,
is gelyk aan weg:snelheid; deze
tijd T= a : ^ =a£ . Indien
men
c
dus langseenstroomlijn dekwadratenderzijdensommeert,krijgt Fig.47. Potentiaalstromingsdiagramvandeluchtdoor
men vergehjkingscijfers voor de
demaismassa zonder obstakels. In delinkert. t i *-j ii j i Ui
j
helft derfiguurligthetmaisoppervlaknaarhet
totale tijd, welkedeluchtvoorde
m i d d e n d a l e n d o n d e r talud)i n ^ eiechteT^m is
doorgangnodigheeft.
desilogeheelgevuldmethorizontaalbovenvlak
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Figv47geefteendergelijk strommgsbeeldvoor
de droogöel zonder bth
stakels. UU de figuur
blijkt, dat de doorstromingbijvollesilogelijk- ,
matigerverloopt, indien
hét bovenoppervlak onder natuurlijk talud ligt
(d.w.z. van de wanden
af wordt volgestort)dan
bij eenhorizontaal vlak.
Zulksgeldtookvooreen
watkleineresilo-vulling.
Hétzoumogelijk zijn/
opovereenkomstige wijzeeenstromingsbeeld te
tekenen van de silo met
obstakel.Zulksisachterwegegelaten,omdat het
Fig. 48. Foto van dedroogtarichting, gebouwd door Kon.Kweek
. VAN DER HAVE te Kapelle^zeerbewerkelijkis.Mede
bedrijf en Zaadhandel
Biezelinge
heeft hierbij de overwe^
ginggegolden,dathetstromingsbeeldbelangrijkerisbijgebruikmeteenchargevulling,
dan bij continue doorstroming. Apriori kan worden gezegd,dat de silo dan óp de
bestewijzekanwordengebruiktmethorizontalevulling.
Aangeziendeonderstekolvenin,detrechterweinigluchtontvangen,isopdepyramide, welke voor obstakelvorm gekozen werd, een schoorsteentje met klep aangebracht.Menzetdezeklepopenbijhetbeginvandealofnietcontinuedroging;daarna
wordtdeklepgesloten,enblijft verderdicht.
<
VERWARMINGSINRICHTING

Uitgaandevaneenhorizontalesilo-doorsnede vanca 8m?,eneenbrüto-luchtsnelheidvan20cm/sec.,konwordenberekend,datdeverwarmingsinrichting voor 3 van
dergelijke cellen ongeveer
150.000 kcal/h groot moet
zijn.
Bij één van de beide uitgevoerde drogers heeft men
hiervoor een Emma-Amaf
autpmatische cokesketel gekozen (fig.48). Dezeketelis
oorspronkelijkgebouwdvoor
centraleverwarmingsinstallaties,,enverwarmtduseenwatermantel./Het warme water
wprdt door buizen naar de
Fig. 49. MethuisbrandoliegestooktlucbtproduCtie-aggregaat
luchtverhitter geleid, waarvan de drooginrichting voor de Stichting Kweekbelangs eenventilator de lucht
drijf C l .V. Zelder te Ottersunr. Dit aggregaatwerd
geleverd door deN.V.StookindustrieteAmsterdam
perst. Door deze ventilator
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aan te drijven door middel van een electromotor met regelbaar toerental, kan de
drooguirichting geschiktwordengemaaktvoordrogingvanproductenmeteenandere
luchtweerstanddanmaiskolven,bv.korrelmaisoftarwe.
Voor detweedeinstallatie werd door deN.V. Stookindustrie eeneenvoudigeoliebrandervervaardigd,welkemetdeventilatoropéénframeissâmengebouwd.Deverbrandingsgassen worden dan, met koude lucht vermengd, door het te drogen productgevoerd(fig.49).
Wenst men de drooguirichting voor het drogen van meer fijnkdrrelige, massale,
producten tegebruiken, zoalstarwe, dan kan zulks opeenvoudigewijze geschieden
door opdelattenbodemgeperforeerde staalplatenteleggen.'
Voordrogingvanfijnezaaizadeninkleinehoeveelheden (bv. graszaad)isdemogelijkheidvoorzien,bovenindeceleenlosseeestbakmetgaasbodemtehangen.
A new dryingplantfor seedcorn

,

Dryingofcobsfor seedcornisanurgentproblemintheNetherlands.Forthepurpose a newsystemhasbeendesigned,based oncontinuous bin-drying.Eachbin has
a capacity of 10tons offresh material,to bedriedin 3-5 days.A description of the
motivesleadingtothisdesignisgiven.
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STATISTISCH ONDERZOEK
MULTIPELE REGRESSIE
withsummary
G . C H R . J. F . N I E L E N

In hetlandbouwkundig onderzoek komt vaak hetgevalvoor, datweeenvariabele
grootheid ontstaan denken door verschillende invloeden en nu graag het verband
willenweten.Devariabeleqisduseenfunctie van diverseinvloeden I
q = f(I)
Dezefunctie kunnen wealtijd - door transformaties van de invlpeden, eventueel
door ontwikkeling naar polynomia - voldoende benaderen met een lineaire vorm:
q = x, + Xi-Ç+ x,Ia' ... x n i;
waarin dusdeI' ontstaan zijn uit deI. (Ij = g(I^I,.....)).
Wanneer wenu een stel waarnemingen q;hebben (i =F 1 ... m)en per q; telkens
eenseriemetingenvandeinvloeden I(dieweomzetten ^ot metingen ay van Ij), dan
wordthet stel vergelijkingen:
n

2 a « Xj=*ß =l'2' ••• m ) ( m>n^
j=o

engeschreven in matrixnotatie:

,
Ax = q
Wekiezen nu de oplossingswaarde van x (x)zo,dat delengtevan devector Ax- q
minimaal wordt voor x= x. Deze conditie kunnen we schrijven als:
L(Ax-q) > L(Ai-q)

Stellen wenu x = x + d, waarin de djallewaarden kunnen aannemen,dan isde
conditie te schrijven als^:
(A(5 + d)- q)« (A(x + d)- q) >(Ax - q)V(Ax- q)
Dit uitgewerkt wordt:
d'A'Ax + x'AlAd + dlA4Ad- d'A'q - q'Ad > 0
Nu geldt, dat d*A*Ax dezelfde scalaire waarde oplevert als x'A'Ad en evenzo
d'A'q dezelfde als q'Ad, dus we schrijven:
2d'(A'A x- A*q)+ d'A'Ad > 0
Hierinisd'A*Adteschrijven alseensomvankwadraten endusnooitnegatief; aan
deconditiewordt danvoldaan door
A4Ax- Alq = 0
Ditgesubstitueerd in L ^ . q ) geeft:
L (M _ q) = q'q- q'Ax
Dit is dus de som van de kwadratische afwijkingen t.o.v. het oplossingsvlak; ze
wordtverderaangeduid met (w).
l

) Wanneer (ay) geschreven wordt als A, schrijven we (ajO als A'.
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We combineren nu devergelijkingen voor x en (w) als volgt:

A'A A'q"
qlA q'q

r o i
X

"0
_-(w)_

-1

en schrijven ditalsSy= p (Svandeorde (n + 1)),Wepassen vervolgens een variant
van de methode van CHOLESKYtoe; splitsen dus Sin hetproduct van 2 driehoekige
matrices, dieeikaars spiegelbeeld zijn, maar inverteren de S-matrix niet. We krijgen
nu:
. S= D*D
dus:
D*Dy = p
'
•stel:
Dy = h
dan
Dil = p
De elementen vanD vinden wedan volgens
i-1

Sy-^diAj
d„ = — ^
( j > i ) (j= 1.2...(n + l))
da
We rekenen h uitvolgens D'h = p en schrijven diteven uit:

rv

"du

o
o

_-(w)_
Dit geeft voor h ; (i= 1...n) steeds dewaarde 0
en voor h,,'^ vinden we:
d(n+l) (n+l) h(n+l) = - ( w )

(1)

Dan wordt y berekend uit Dy = h.
Uitgeschreven:

"dud^...!

|~x,~l

r 0

-1
Hetbhjkt,dat
/ (1) met (2)levert:

en verder:

L_n(n+i)_l

d(n+i) (n+l) • "I —fl(n+l)
(w) = da ( n + l )

X: =

(2)

(n+l)

n
di(n+l)- 2^ dyXj
'-'+^

Voor hetbepalenvan devariantievan deXj passen wedemethodetoe,die KENDALL
geeft in zijn „Advanced theory of statistics" (Vol.II pag. 169seq.).
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HierbKjkthl.,datdevergrotingvan(w)bijomissievanIjmede bepalend isvoor
devariantievan ij. NoterenwedebegrotingmetV,dan geldt:
v-*i,s,;
waarin
sa =

(w)
m-n

,/,

Ook kunnen we het belang van Xjbepalen door middel van hetquotient
( w ) + V / (w)
_ • . ,'
'

m-n +1
m-n
dat,ongeveer debekende F-kansverdelingbezit.
Inhetgeval,datdeoorspronkelijkevergelijkingen polynomiazijnvanééninvloed,
is telkens het belang van delaatsteonbekende het meest interessant.
Nu heeft de beschreven rekentechniek het voordeel, dat de d^onafhankelijk zjjn
vandedu,als
(j>i; l > k ; k > i ; l>j)
zodat dus het wegvallen van de dj,, geen verandering van de overgebleven dgveroorzaakt. Hierdoorisin dit geval V zonder meerbekendenwel

!

Wanneer wé met een andere dan de laatst ingevoerde invloed te maken hebben,
moeten weeersteen gedeelte der dyoverrekenen enV.door aftrekken vinden.
In het geval, dat de oorspronkelijke vergelijkingen polynomia zijnvan meer invloeden, ligt het probleem Veel ongunstiger; vooral als de invloeden onderling
gecorreleerd zijn. We moeten hieralle combinaties van invloeden proberen enbeoordelen- opgrondvan(vy)- alsboven aangeduid.
Multiple regression
A new rapid solution technique for n homogenous equations with less than ri' unknowns isapplied tQtheproblem of multiple regression,
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PUBLICATIES IN 1951
J, DOEKSEN:

Bodemfaunà van gras- en bouwland &'Beschadigingen door ongewervelde dieren&Beschadigingen d<jorzoogdieren,p.213-214 & 377340 &340-343van„Grassenengranen",Zwolle1951.
Gids voor deproefboerdery te Randwyk, 31p.,stencil919A C.I.L.O.
A. A. KRUIINE:
Grondonderzoek, p. 215-219 van „Grassen en granen", Zwolle 1951.
Ltjstvanveldproeven,proefnenüngenenproef-envoorbeeldbedrijven van Rijkslandbouwconsulentenen andere instanties 1951, 100p., Mededeling nr64 Landbouwvoor' ;
\ '
lichtingsdienst.
,
S. SEVENSTER:
Blijvendecentraleproefvelden,'3 p., stencil922C.I.L.O.
J. WIND:
Sporenelementen in de landbouw, Maandbladvoorde Landbouwvoor,
. - ) . lichtingsdienst,Jg 8, nr6,p.223-233 (overgedrukt met2foto's meerals
' VlugschriftvoordeLandbouw, nr 14).
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
S. BOSCHenÀ. ZIJLSTRA: Verslagvan deproefboerderij BosmaZatheI te Selmien (Fr.) overhet
,
jaarMei 1949-Mei 1950,41p., stencil 842C.I.L.O.,GestencildeMede* .
delingen,jg 1951, nr7.
S. BOSCHen J. DOEKSEN: Melkproductie per „standaardkoe" (with summary: Milkproduction
;
per,„standardcow"),Verslag C.I.L.O. over1950,.p.71-74.
'S. BOSCHehD. KAPPELLE: De berekening vandevoederwaardevanruwvoedermiddelen opgrond
van de chemische analyse en enkele resultaten van het monsteronderzoek, Landbouw 13,p. 39-51. <. . .
M. L. 'THART:
Registratie vanderegelmaat vanhetafkalven envanhetoptredenvan
,
bepaaldeziektenbymelkvee,MaandbladvoordeLandbouwvoorlichtingsdienstjg. 8,nr7,p. 261-288.
D. RAPPELLE:
Onderzoek naarhet kopergehaltè van runderbloed en naar het koperen cobaltgehalte van gras (with summary: Investigation on the copper
contentofthebloodin cattleand the copperandcobaltcontent ofgrass),
Landbouwkundig Tijdschrift,jg 63, nr5,p.302-318.
D. RAPPELLE:
Voederwaardevan grasproductén,p.352-354van „Grassenengranen",
Zwolle 1951.
•' . .,
A. SONNEVELD:
Bemesting van grasland, p. 200-204 van „Grassen en granen",Zwolle
1951.
PLANTKUNDJQ ONDERZOEK

TH. A. DEBOER en D. M/ DE VRŒS: Surveyof the methodsofgrasslandmapping in theNetherlands,
7 p., stencil DT/A/AG/I68 Organisation for European Economic
Cooperation.
TH. A. DE BOERenD. M.DEVRBS:Notabetreffende de „Studycourseöngrassland-surveymethods",
gehouden in Engeland (26 Februari t/m 3 Maart 1951), 2 p., stencil
868C.I.L.O,
TH. DÊ BOER, J. ROOPMANSen J. J. DE JONG: Rapport over de botanische kartering vaneenaantal
' , graslandbedrijven op het Rampereuand, 17 p., stencil 821 C.I.L.O.,
GestencildeMededelingen,jg 1951, nr 3.
TH. DEBOERenH. H. DEGOOYER:Voorlopigverslagvaneenvegetatiekarteringvanhetgraslandin
de Alblasserwaard, 5 p. en een losse'landkaart, stencil 822 C.I.L.O.,
Gestencilde Mededelingen,jg 1951, nr4.
TH, A. DEBOER:
Graslandkartering in Nederland, Nederlands Kruidkundig Archief, deel
58,p. 12-14.
TH. A. DEBOER:
Overzichtskartering van het Nederlandse grasland (with summary:
',
•
Roughmapping of the grassland of the Netherlands),Verslag C.I.L.O.
over 1950, p. 33-35.
TH. A. DEBOER:
Het karteren van graslandvegetaties, p. 230-233 van „Grassen en
granen",ZWolle1951.
,
TH. A.DEBOERen H. H. DE GOOYER:EenvegetatiekarteringvanhetgraslandindeAlblasserwaard,
Maandblad voor deLanctbouwvoorlichtingsdienst,jg 8, nr8, p. 313-319.
TH. A, DEBOER:
Verslag van een ovecrichtskartering van de graslandvegetatie in het
' hoogheemraadschap van deVijfheerenlanden, 26p. eneenlossekaart,
stencil 1069aC.I.L.O., GestencildeMededelingen,jg 1951, nr17.
1
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J. G. P. DJRVENen D . M. DE VRIES: Oecologisch graslandonderzoek, Nederlands Kruidkundig Archief,

deel58, p.

\l-\2.

J. G. P. DERVEN, A. BAKKER en A. KEMP: Oriënterend onderzoek naar de samenstelling van degrasmat der boomgaarden in het rivierkleigebied (with summary: On the
composition Ofthe sward of the orchards in the river-clay districts), Verslag C.I.L.O. over 1950, p. 26-30.
A. A. KRUIJNE:
Tabel voor de naamsbepaling der gramineeën van gras- en bouwland
in vegetatieve toestand, 9 p., stencil 827 C.I.L.O., Gestencilde Mededelingen,jg 1951, nr 2.
A. A. KRUIJNE en D . M. DE VRIES: Vegetatieve herkenning van onze,graslandplanten, 86p., tweede,
verbeterde druk van Mededeling nr 62 Landbouwvoorlichtingsdienst.
A. A. KRUIJNE:
Graslandtypering & Oecol«gie van de grasmat, p. 219-226 &226-230 ,
van „Grassen en granen", Zwolle 1951.
A. A. KRUIJNE en D . M. DE VRIES: Het botanisch onderzoek van grasmonsters in vergelijking met
dat van 1948 en 1949 (with summary: The botanical analyses of herbage
samples in1950 compared with those of 1948 and 1949), Verslag C.I.L.O.
over 1950, p. 16.
A. A. KRUIJNE en D . M. DE VRIES: De vegetatieve herkenning van de planten van gras-en bouwland
(with summary: The identification 'of grassland and arable land plants
by the characters of their non-flowering shoots), Verslag C.I.L.O. over
1950, p. 16-18.
W. D . MARGADANT:
Physiologische proeven betreffende de invloed van licht op de grasgroei
(with summary: Physiological experiments on the influence of light on
the growth of grasses), Verslag C.I.L.O. over 1950, p. 35-39.
M. SANDERS en D . M. DEVREES: D e soortenrijkdom van graslanden in verband inet de standplaats,
Nederlands Kruidkundig Archief, deel 58, p. 26-27.
M. SANDERS:
D e botanische samenstelling der Maasuiterwaarden enerzijds en die
van de Rijn-, IJssel- en Waaluiterwaarden anderzijds (with summary:
Botanical composition of theforelands of the Maas on the one side and
that of the Rhine, IJssel and Waalforelands on the other hand), Verslag
C.I.L.O. over 1950, p. 23-24.
M. SANDERS en M. L. 'T HART: Droge-stofopbrengsten van de meest vóórkomende dominantiegezelschappen (with summary: Dry weight yields of the most frequent
dominance societies), Verslag C.I.L.O. oyer 1950, p. 24-26.
D . M. DE VRIES:
Voortgang en nieuwe aspecten van het type-onderzoek (with summary:
Progress and new aspects of the type-research), Verslag C.I.L.O. over
1950, p. 18-22.
K. J. ZANDSTRA en D . M. DE VREES: Onderzoek der akkeronkruidbegroeiing (with summary:
Investigation of the weed vegetation of arable lands), Verslag C.I.L.O.
over 1950, p. 30-33.
AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD

A. A. KRUIJNE en A. SONNEVELD: Kunstweiden, p. 197-198 van „Grassen en granen", Zwolle 1951.
W. SCHEYGROND en A. SONNEVELD: Vergelijking van verschillende typen Engels raaigras in een
kunstweide onder beweidings-omstandigheden (with summary: The
yield undergrazing conditions of different strains ofperennial ryegrass in
a ley-mixture), Verslag C.I.L.O. over 1950, p. 50-54.
A. SONNEVELD:
Aanleg van blijvend grasland en kunstweiden, Landbouwgids 1951,
- p. 313-317.
A. SONNEVELD:
Een specialemachine om grasland*in tezaaien (with summary: A special
grass seeder), Verslag C.I.L.O. over 1950, p. 39-43.
A. SONNEVELD, G. C. ENNJJEen S. BOSCH: D e klaverontwikkeling op nieuw ingezaaid grasland (with
summary: The development of clover innewestablished grasslands), Verslag C.I.L.O. over 1950, p. 39-43.
A. SONNEVELD:
Aanleg van blijvend grasland & Graszaadteelt, p. 194-197 en 273-275
van „Grassen en granen", Zwolle 1951.
A. SONNEVELD:
Waar in Nederland, in welke omvang en van elk type zaait men gras'
land ml Mededelingen van de Nationale Aan- en Verkoopvereniging voor
de Landboun'„Centraal Bureau", jg 35, nr 9, p. 144-148.
WATERHUISHOUDING

Thelysimeter installation of the Central Institute for Agricultural Research at Wageningen, 3p., stencil
Food and Agriculture Committee, of the Organisation for European
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G. F. MAKKINK:
G. F. MAKKINK:
G. F. MAKKINK:
G. F. MAKKINK:

G. F. MAKKINK:
G. F. MAKKINK:

Economic Cooperation, Paris (texte français: L'installation de lysimètres de l'Institut Central de la Recherche Agricole de Wageningen,
3 p., stencil 27504), Document nr 14 of the „Study course on the use
of pilot farms in grassland improvement".
Het waterverbruik van grasland III, 26p.,stencil 829C.I.L.O.,GestencildeMededelingen,jg 1951, nr5.
Waterverbruik'van grasland IV (with summary: Waterconsumption of
grassland),Verslag C.I.L.O.over 1950, p.54-58.
Watervoorziening en -verbruik, p. 204-210 van het onderdeel „Grasland" van „Grassen en granen", Zwolle 1951.
Watersupplyproblemsingrasslandproduction, 16p., stencil Food and
Agriculture Committee of the Organisation for European Economic
Co-operation, Paris (textefrançais: L'eau et la production herbagèrè,
18 p., stencil 26680), Document nr 5 of the „Study course on the use
of pilot farms in grassland improvement".
Wenselijkheid en mogelijkheid van watertoevoer op grasland,MaandbladvoordeLandbouwvoorlichtingsdienst,jg 8,nr9,p. 341-351.
Sproei-adviezen voor de landbouw, Maandbladvoor de Landbouwvoorlichtingsdienst,jg 8, nr11,p. 438-445.
GRASLANDVERBETERING

L. ERTNGA:

Verzorging van grasland & Verbetering van grasland, p. 198-200 &
210-213van „Grassen en granen", Zwolle1951.
De exploitatie van ingedroogde veengronden als bouwland, 7p.,stencil 1000C.I.L.O.
Resultaten van een bemonstering in de polder Noord-Linschoten, 4 p., stencil 1017 C.I.L.O.
Resultaten van een onderzoek naar de oorzaak van indrogingsverschijnselen in enkele percelen in
het Lage Broek in Zegveld, 5p.,stencil 1017 C.I.L.O.
Het te verwachten effect van kunstmatige beregening op ingedroogde en niet ingedroogde veengronden inZuid-Holland en Utrecht, 6p.,stencil 1023C.I.L.O.
Verbetering van irreversibel ingedroogde veengronden, Stichts Landbouwverslag 1948-1949-1950,
p. 199-203.
Verslag van een laboratoriumproef betreffende de invloed van vochtig en onder water bewaren van
irreversibel ingedroogde grond op de reversibiliteitsgraad, 4 p., stencil
1030C.I.L.O,
Verslagvaneenserieoriënterendepotproeven over 1948t/m 1950,6p.,stencil 1053C.I.L.O.
D. VAN,DER WOERDT:
De watervoorziening van indragende gronden; Maandblad voor de
Landbouwvoorlichtingsdienst,jg 8,nr2,p. 65-67.
D. VAN DER WOERDT:
Verbeteringvaningedroogdeveengronden III (withsummary:Improve\
ment of grassland on irriversibly drieduppeat soils), VerslagC.I.L.O.
over 1950, p.58-65.
GEBRUIK EN OPBRENGST VAN GRASLAND

M. L. 'T HART en J. G. P. DIRVEN: De grasopbrengsten in 1950(with summary: Thegrassyieldsin
1950), VerslagC.I.L.O. over1950,p. 66-68.
M. L. 'T HART:
Raskenmerken bij grassen & De betekenis van hèt grasland, p. 179182 & 189-190 van „Grassen en granen", Zwolle1951.
M. L. 'T HART:
Grassland andgrasslandhusbandry in the Netherlands,20 p. (circa 16
pages were already-printed in 1949 under the same title mentioning
D. M. de Viies as second author), stencil Food and Agriculture
Committee of the Organisation for European Economic Cooperation,
!
Paris(textefrançais:Lesprairiesetl'entretien desherbagesauPays-Bas,
24p., stencil 27026),Document nr i of the „Study courseon theuseof
pilot farms in grassland improvement".
M. L. 'T HART:
Wat kan het grasland presteren? Landbouw 13,p.85-96.
KUILVOEDERBEREIDING

D. KAPPELLE:
D. RAPPELLE:

Het kuilen van veevoeder, Landbouwgids 195,1, p. 341-345.
Wat lerenons deanalyseresultaten vanhooienkuilgras?Jaarboek 1951
Algemene Bond van Oudleerlingenvan Inrichtingen voorMiddelbaar
Landbouwonderwijs, p. 137-141.
D. KAPPELLE en A.A.KRUIJNE:Verduurzamen van gras (hooi, hooibroei, kuilgras, gedroogd gras),
p. 344-352 van „Grassen en granen", Zwolle 1951.

I
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D. KAPPELLE:

D. KAPPELLE:

Silageproblems,16p., stencil 27477'Food and AgricultureCommittee
of theOrganisationforEuropean EconomicCo-operation, Paris(texte
francais:L'ensilage, 19p.,stencil27430),Documentnr3ofthe„Study
courseon theuseofpilotfarmsingrassland improvement".
DcmetingvandepHinkuilvoer, 12p., stencil 1081C.I.L.O.

l

BEWEIDINGSPROEVEN, HOQiWlNNING EN GRASDROGÉN

S.BOSCH:

S. BOSCH:

'

Enkeleresultatenvaneenproefnemingmetinscharenbijuiteenlopende
hoeveelheden gras (with'summary: Someresultsofanexperiment with
turning inwith differentquantities ofgrass), Verslag C.I.L.O. over 1950,
p. 68-71.
Gebruikswuzen van grasland, p.190-194 van „Grassen en granen",
Zwolle1951.
VOEDERGEWASSEN

>

Enkele ervaringen metbietenkuilproeven, 3 pl,tstencil 932-d C.I.L.O.
Enkele, resultaten vanplantentellingen en standwaarderingen van KMg-proefvelden met voederbieten en vanonderploegproefvelden met
voederbieten, 12p., stencil 96?C.I.L.O..
J.C.BOSMAN enW.A. P. BAKERMANS: Het eiwitgehalte vanbieten (with summary: The protein
content ofbeets), Verslag C.Ï.L.Ó. over1950, p.74-79. ,
W. A. P. BAKERMANS:
W. A. P. BAKERMANS:

J.C. BOSMAN, W.A.P. BAKERMANS ENW.SCHEYGROND: Enkele gegevens betreffende het eiwit-

'
/

gehalte vari bieten (with summary: Some 'dataconcerning/the pràtéiif
contentsof beets), 24 p., Verslagen'van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr57.14.

AFDELING AKKERBOUW
G. CHR.J. F. NŒLEN:

/;

De, resultaten vaneen enquête betreffende in 1942gescheurdgrasland,
26 p.,stencil 1042 C.I.L.O., Gestencilde Mededelingen,jg 1951,nr 16.
GRANEN-

Graanteelt, Landbouwgids 1951,p. 244-245.
De mëngteeltvanhaverengerst,DeNieuweVeldbodè,jg 17;nr21, p.
M9,eaI>eLandbodé,jg5,nr8fp.4.
.
f,
Enkele beschouwingen naar aanleiding van veldproeven met mengW. H. VANPOBBEN:
cultuur, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdiettst, jg 8, hr 3,
p. 89-100.
,.
Detarwe-opbrengstenin 1950endeweersomstandigheden, EersteJaarW. H. VAN DOBBEN:
boekje; van deStichting voorCoördinatie vanCultuur enOnderzoek van,
Broodgraan, p.43-47.
'
W. H. VAN DOBBEN:
Enkele metingenvaan,het stro vandrie zaaitüaenproeven metzomergraanrassen,benevens,gegevens betreffende de oogstcompositie (with
summary: Astudy of'strawcharacters-ofspringcereals at three sowing
dates withja reference to crop analysis), VerslagC.I.L.O. over 1950,
p. 79-87.
Dereactievanroggeenwintertarwe(chemischesamenstelling,opbrengst
W. H. VAN DOBBEN:
en legering) op zeer hoge stikstofgiften (with summary:Chemical
composition, yield andlodging ofwinterryeandwintery/heat with very
i
high nitrogen applications), Verslag CJX.O. over1950,,p.87-93.
W.H.VAN DOBBENenR.F.HOOGLAND: Eenproefmettweehandelspreparaten, diedegroeiheten
testimuleren(withsummary: An experimentwithtwogrowth-stimulating
seeddressings), Verslag Ç.I.L.O. over1950, p.93-94.
Onkruidbestrijding inhaver(1947,1948,1949), 10p.,stencil 848C.Ü.O., Gestencilde Verslagenyan
InterprovincialeProeven, nr 21.
*
/
Stikstofaanwendingstijdenproeven metwintergranenofkoolzaad (begonneninhetnajaarvan1949),
7 p., stencil 862 C.I.L.O., GestencildeVerslagen van Interprovinciale
Proeven,nr23.
W. H. VAN DOBBEN:
W. H. VAN DOBBEN:
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W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:

W. R. BECKER:
/

•

W.R.BECKER:

MAIS

Report,of field experiments with maize varietiesin the Netherlands in
1950, 5p.,stencil 825 C.I.L.O.
De verbouw'van mais, 3 p., Vlugschrift nr7 Directievande Landbouw.
Maisdroogschùren, 6 p., Vlugschriftvoorde Landbouw,nr 8 (met als
aanvulling stencil 915'C.I.L.O., 1p.). .
Het oogsten vatamaisinverband met het dorsen en drogen, 4p.,VlugschriftvoordeLandbouw, nr12.
Hetzaaienvan démais,2p., stencil880C.I.L.O.,gedrukt inLandbouwcourantvoorde VeenkolonUn^en Omliggende Streken van14April1951,
p. 4, én enigjjzihs gewyzigdin Boeren Tuinder, nr221,p. 13.
Maisernte in Holland, Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitschrift
„DieGrüné"\79.Jahrgang, Nr. 19,S. 531-534.
Het onderhoud van het mäisgewas, 1p., stencil 896 C.I.L.O., gedrukt
Boeren Tuinder, nr227, p. 6,DeLandbodejg 5,nr21,p. 5, Landbouwcourantvoor\deVeenkoloniën en Omliggende Streken van26 Mei 1951,
p. 2,enPlattëlandpost,jg 7,nr21, p.7.
Maisrassen-ein-stahdruimte-onderzoek(withsummary:Fieldexperiments
withmaizevarietiesandspacings),Verslag C.I.L.O.over'1950, p.94-98.
De verbouwyan mais in een nieuw stadium (radiocauserie van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening op\17 December 1951,nr 128,6-p.), DeLandbode,
jg 6, nr2, p. 1.
i AARDAPPELEN

DeaardappelindeVerenigdeStaten, 158pi,rapportstudiegroeplandbouw,Contactgroep Opvoering
Productiviteit (verkort onder de titel „Wat kan de aardappelbranche
leren van Amerika?"op 23p. in Vakbladvoorde Groothandel inAardappelen, GroentenenFruit,jg. 6, nr 2-10).
Enkelepuntenvan belangbij deaardappelteelt, Landbouwgids 1951, p. 250-251.
Nederland als producent van late consumptie-aardappelen (The Netherlandsas a producer of late^
warepotatoes;\LesPays-Basproducteurs depommesdeterredeconsommation tardives;Holanda como.paisproductor de patatas deconsumo
tardias;A ffoknda comopaisprodutorde batatasde consumo tardias),
De Nederlandse Aardappel,-jg. 1, nr 3, p. 14-19, en Potato News from
theNetherlands, vol.Lnr. 1,p. 14-19, en La Pomme de Terre Néerlandaise, Ire année, no. *( p. 14rl9, en Die Niederlandische Kartoffel, 1.
Jahrgang,Nr.3\,S. 14-19,enLaPatato Holandesa, vol.1,no.3,p.14-19,
y
enA BatataHolandesa, vol.1,no.3,p. 14-19»
A. J. REESTMAN:
Rapport van een oriënterend onderzoek naar het aanbod van „Friese
Rode Star vankleigrond" indeAmsterdamsekleinhandel, l i p . , stencil
925 C.I.L.Ö., Gestencilde Mededelingen, jg 1951, nr8 (verkort Friesch
i
Landbouwblad,\jg 48, nr29, p. 448-449, en in VakbladvoordeGroothandelinAardappelen, Groenten enFruit,jg 5,nr 36-40).
A.J. REESTMANenB.H. ESKES:Verslagvanenigeproevenop zandgrondmetvroegeenlatestikstof' bemesting bij aardappelen, 11 p., stencil 940 C.I.L.Q., Gestencilde
Mededelingen,jg 1951, nr9. '
,
A. J. REESTMAN:
Heeft irrigatie of beregening van aardappelen ook in Nederland een
••
toekomst?, Tijdschriftder Nederlandse Heidemaatschappij, jg 62, nr 8.
p. 227-231. J
A. J. REESTMAN:
Over bemesting van aardappelen in de Verenigde Staten van NoordAmerika, Kalt,itr9,p. 224-229.
Teelt en gebruik van aardappelen in Nederlajnd (CultivationandutilizationofpotatoesintheNetherlands; La culture et l'utilisation des'pommes de terre aux Pays-Bas;
Anbau und Verwendung derKartoffel indenNiederlanden;Resumendel
y
/
'
cultivoy delconsumodelapatataenHolanda;Brèvedescriçâodaculture
e daaplicacâo debatatasnaHolanda),De Nederlandse Aardappel,jg I,
nr,l,p. 2-3,en 10,en Potato Newsfrom theNetherlands,vol.i, nr. 1,
p. 2-3 en 10, eh La Pomme de TerreNéerlandaise, Ire année, no. 1,
'
!
p.3-5,enDieNiederländischeKartoffel,1.Jahrgang,Nr. 1,S. 2-3 en10,
en La Patata Holandesa, vol.1,no 1,p. 2-3 en 10,en A Batata Holandesa,vol.1,no.i, p.2-3en 10.
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Deteeltvanfabrieksaardappelen (Thecultivationofpotatoesfor industrialuse;La culturedespommes
de terre industrielles;Der Anbau von Fabrikkartoffeln in Holland;El
cultivo de patatas para la industriel; A cultura de batatas para fins
industrials),De NederlandseAardappel, jg 1, nr 4, p.8-14, en Potato
Newsfrom theNetherlands, vol.1,nr.4,p. 8-14, enLaPommede Terre
Néerlandaise,Ireannée, no.4,p. 8-14,en DieNiederländischeKartoffel,
1.Jahrgang,Nr.4,S.8-14,enLaPatataHolandesa,vol. 1,no.4,p.8-14,
enA BatätaHolandesa, vol.1,no.4,p.8-14.
De vroege aardappelen (primeurs) in Nederland (Earlypotatoes intheNetherlands;Lespommés de
terre précoces aux Pays-Bas; Frühkartoffeln in Holland; Las patatas
tempranasen Holanda; As batatas précoces na Holandd), De NederlandseAardappel,jg l,nr2,p. 1-7, enPotatoNewsfrom theNetherlands,
vol.1,nr.2,p. 1-7, enLaPommedeTerreNéerlandaise, Ireannée,no.2,
p. 1-7, en Die Niederländische Kartoffel, 1. Jahrgang, Nr. 2, S. 1-7, en
LaPatataHolandesa, vol.1,no.2,p. 1-7, enA BatataHolandesa, vol.1,
no. 2, p. 1-7.
VLAS

J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:

J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:

J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:

J. C. FRIEDERICH:

J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:
J. C. FRIEDERICH:

J. C. FRIEDERICHen P,
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