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WOORD VOORAF
Het tiende jaarverslag van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek is wederom opgesteld in de het vorigej a a r gekozen vorm.
Het onderzoek werd in de loop van hetj a a r tot verschillende voor ons nieuwe
gebieden uitgebreid.
Bij de Afdeling Weide- en Voederbouw werd in het dierkundig onderzoek
de leverbot betrokken en het slakje, dat hier als tussengastheer optreedt; de
aanleiding hiertoe is gelegen in de bestrijdingswijze van dit slakje, die door
Mevrouw Dr N. L. WIBAUT-ISEBREE MOENS wordt gepropageerd, waarmede
we komen op het gebied van de weide-hygiéne. Ir K. HERINGA heeft zich in het
bijzonder hiermede beziggehouden. De graslandverbetering'zal worden bestudeerd in twee gebieden, die bijzondere moeilijkheden opleveren, ni. in de indrogende veengronden door Ir D. VAN DER W O E R D T en in de komgronden op
rivierklei door L. ERINGA, cand. l.i. Voor deze beide gebieden zijn commissies
werkzaam, waarbij de bovengenoemde functionarissen als secretaris optreden,
zodat het contact met de practijk, dat voor dit onderzoek van bijzondere betekenis is, werd verzekerd.
I n de Afdeling Akkerbouw ishet onderzoek van de fijne zaden thans ter hand
genomen door Ir A. F. SCHOOREL, die dit onderwerp, n a a r wij hopen, meer
blijvend kan verzorgen, nadat twee voorgangers hieraan slechts gedurende
korte perioden h u n krachten hebben kunnen wijden. Door de Commissie voor
de Bewaring van Pootaardappelen, waarvan Dr Ir W. H . DEJ O N G secretaris is,
werd de wenselijkheid gevoeld de rottingsverschijnselen bij aardappelen aan
een nader onderzoek te onderwerpen; Dr J . C. Mooi werd hiervoor benoemd
en verricht zijn werkzaamheden aan het Laboratorium voor Mycologie en
Aardappelonderzoek, verbonden aan de Landbouwhogeschool. Tenslotte ging
door de benoeming van Dr Ir A. VAN DER M E U L E N de wens in vervulling studie
te maken van de bestrijding van onkruiden, waarover een zeer uitgebreide
buitenlandse literatuur bestaat, terwijl tal van nieuwe bestrijdingsmiddelen in
de handel komen.
Aan de Afdeling Scheikundig Laboratorium was Ir H. DE MIRANDA g e durende een deel van hetj a a r werkzaam voor sporenelementen en andere veevoedingsvraagstukken; in de bij zijn vertrek ontstane vacature kon in 1948
nog niet worden voorzien.
I r B. M. BAKKER, die bij het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen was gedetacheerd voor het kweken van tegen Phytophthora resistente
aardappelen, aanvaardde een andere betrekking. Het ligt niet in de bedoeling
in deze vacature te voorzien, aangezien de werkzaamheden zullen worden
overgenomen door de Stichting voor Plantenveredeling.
I n de loop van dit verslagjaar werd door de Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening de Commissie van Advies voor het Centraal Instituut
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voor Landbouwkundig Onderzoek ingesteld; deze commissie heeft het werkplan voor 1949instudie genomen.
Bij de verslagen der afdelingen is, evenals in het vorigejaarverslag, niet gestreefd naar volledigheid; slechts die onderwerpen zijn behandeld, waarvan
concrete gegevens konden worden medegedeeld. De bonte verscheidenheid,
die naar voren is gekomen, toont aan, dat het moderne landbouwbedrijf zeer
vele aspecten heeft, die alle dienen toworden behandeld om de productiviteit
van het geheel zogroot mogelijk te doen zijn.
De wnd Directeur van het
Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek,

Ir J. WIND

Wageningen, Maart 1949
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BEHANDELDE ONDERWERPEN
Omschrijving van de problemen, diein hetjaar 1948in het
onderzoek betrokken waren

I. AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW, hoofd Ir M. L. 'T HART.
A . P L A N T K U N D I G O N D E R Z O E K , D RD . M . D EV R I E S
1. SOCIOLOGISCH EN MORPHOLOGISCH ONDERZOEK, D R D . M . D EV R I E S e n W . D . M A R C ADANT

Onderzoek van de plantkundige samenstelling van grasland: Herkenning v a n graslandplanten in niet bloeiende toestand en als kiemplant. Methodiek van het onderzoek v a n de
grasmat. Bestudering v a n de schommelingen v a n de plantkundige samenstelling in de loop
van het jaar en onder invloed v a n het weer. Waardering v a n de afzonderlijke graslandbestanddelen en v a n het grasland o p grond van de plantkundige samenstelling. Typering
van grasland. Onderzoek van de plantkundige samenstelling in vérband met bodemfactoren,
vochtigheidsgraad, behandeling en gebruik. Afleiding van milieufactoren uit de plantkundige samenstelling.
Onderzoek naar de botanische samenstelling van de grasmat van boomgaarden.
2. GRASLANDKARTERING, ONKRUIDBESTRIJDINO E N GEÏNUNDEERD GRASLAND, T H . A. D E B O E R

H e t verkrijgen v a n een overzicht van de kwaliteit van het grasland in verschillende gebieden door middel van veldmethoden o p botanische grondslag. Vastleggen van achteruitg a n g in kwaliteit tengevolge v a n verdroging enz.
Onkruidbestrijding met groeistoffen o p grasland.
Bestudering v a n het herstel v a n met zout en zoet water geïnundeerd grasland.
B. D I E R K U N D I G O N D E R Z O E K , D R I R J . DOEKSEN ENI R K. H E R I N G A
Onderzoek v a n het dierenleven in de b o d e m , in het bijzonder de bestudering v a n regenw o r m e n , waarbij de verspreiding, physiologie, invloed v a n de b o d e m en omzetting van organische stof worden nagegaan. Onderzoek over verspreiding v a n ritnaalden, aangerichte
schade en bestrijdingsmethoden.
Bestrijding van de leverbotziekte.
Bladluizenonderzoek bij aardappelen in samenwerking met de N e d . Alg. Keuringsdienst.
C. A A N L E G V A N G R A S L A N D E N T E E L T V A N G R A S Z A A D , I RA , SONNEVELD
Vergelijking van hooi- en weidetypen van Engels raaigras en andere grassoorten. V e r g e lijking v a n de productiviteit v a n mengsels voor kortdurende kunstweiden, o.a. de betekenis
v a n kropaar en rode klaver.
D e invloed v a n zaaidiepte en grondbewerking bij de inzaai van grasland. D e invloed van
de behandeling van de j o n g e grasmat o p de samenstelling en de opbrengst in latere jaren.
Problemen bij de zaadwinning v a n verschillende grassoorten, o.a. zaaizaadhoeveelheden,
N-bemesting, rijenafstand, rassenvergelijking.
D . W A T E R H U I S H O U D I N G , D R S G. F. MAKKINK
Bestudering van het waterverbruik van grasland. Onderzoek naar d e optimale dosering
v a n water bij kunstmatige beregening. Kenschetsing van de vochtbehoeftigheid v a n grasland. Voorbereiding voor de bouw van een lysimeterinstallatie.
E.

GRASLANDVERBETERING
1. I N D R O G E N D E VEENGRONDEN, I R D . V A N DER W O E R D T

Verbetering v a n grasland o p indrogende veengronden.
2. K O M G R O N D E N , L. E R I N G A

Verbetering v a n rivierkleigrasland. Betekenis van organische bemesting (stalmest, c o m post en stabiele h u m u s ) .
F. G E B R U I K E N O P B R E N G S T V A N G R A S L A N D , I R M . L. 'T H A R T
Bepaling v a n de opbrengst van diverse graslanden. N a g a a n v a n het verband tussen o p brengst, gebruikswijze, bodemtype, watervoorziening, bemestingstoestand, botanische samenstelling, weersomstandigheden e.d.

Invloed van verschillende tijden van afmaaien van de eerste snede op de jaaropbrengst.
Chemische samenstelling vanhetgras vanverschillende herkomst.
Bestudering van verschillende methoden van oogsten van proefvakken.
G. C O N S E R V E R I N G , I RS. BOSCH

Bestudering van de betekenis van verschillende inkuilingsmethoden.
Onderzoek naar de carotineverliezen bij kunstmatig drogen van gras en andere producten. Nagaan vandecarotineverliezen bij bewaren vangedroogde producten onder verschillende omstandigheden.
H. BEWEIDINGSPROEVEN, I RS. BOSCH

Betekenis van verschillende beweidingsmethoden en de verliezen, die hierbij optreden.
Bestudering vandeinvloed vanstikstofbemesting en stalmest opdeopbrengst van grasland
bij beweiding.
'
I. VOEDERGEWASSEN
1. I R J . C. BOSMAN

Plantafstanden bij bieten in verband met mechanisatie. Betekenis vande zaaitijd in verband metopbrengst en schietervorming bij voederbieten. Vergelijking van voedergewassen
als hoofdgewas oplichte zandgrond. Onderzoek naar demogelijkheid vandeteelt vanstoppelknollen onder dekvrucht.
2. I R W. A. P. BAKERMANS

Typenvergelijking van stoppelknollen. Onderzoek naar de meest gewenste zaaizaadhoeveelheid en oogsttijd van phacelia in verband met stikstofbemesting. Onderzoek naar de
oorzaken, die rendabele bietenverbouw op lichte zandgronden beperken. Vergelijking van
verschillende stoppelgewassen.

I I . A F D E L I N G A K K E R B O U W , wnd hoofd Dr W. H . VAN DOÏJBEN
A. GRANEN, D R W. H . VAN DOBBEN

Cultuurmethoden van granen: zaaitijd, rijenafstand, stikstofbemesting. Stevigheid. Verloop van vochtgehalte en korrelgewicht tijdens de afrijping. Oogstmethoden. De werking
van handelspreparaten, diena behandeling vanhet zaad de groei heten te stimuleren.
Kwaliteitsonderzoek in ruime zin.Het onderzoek naar de invloed van ras en herkomst
geschiedt op de afd. Graan-, meel- en broodonderzoek van het C I V O ; de pelwaarde van
gerst wordt ophet Station voor Maalderij en Bakkerij onderzocht.
B. P E U L V R U C H T E N EN N I E U W E GEWASSEN
1. PEULVRUCHTEN, I RW.R.BECKER, gedetacheerd bij de Peulvruchten Studie Combinatie
Standruimte-onderzoek bij erwten en stambonen, waarbij behalve de rijenafstand ookde
hoeveelheid zaaizaad wordt gevarieerd. Stikstofbemesting bij erwten. Het tegengaan van
bloemafval bijstambonen door bespuiting metgroeistof. Hetoverige onderzoek heeft grotendeels betrekking op de kwaliteit en wordt verricht in samenwerking metdeAfd. Voedingsonderzoek. Onderzoek vanopbrengst en kwaliteit bijverschillende oogsttijden bijerwten en
stambonen.
Doperwtenonderzoek. Rassen, standruimten, deinvloed vanstikstofbemesting opde conserveerbaarheid en smaak. Spreiding van de pluktijd door verschil in zaaitijd.
2. NIEUWE GEWASSEN, I R W. R. BECKER

Mais. Rassenonderzoek, vergelijking met Amerikaanse hybriden, o.a.in internationale
samenwerking, bewerkstelligd door de F.A.O. te Rome en in samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen. Standruimteonderzoek in verband met
mechanisch oogsten. Zaaitijdenonderzoek. Vergelijking vansnijmais metvoederbieten, koolrapen en voederaardappelen op lichte zandgrond in samenwerking metIrJ . C. BOSMAN.
Soja,Selectiewerk, vergelijking metbuitenlandse rassen.
Blauwmaanzaad.Rassenonderzoek en selectie met het oogop morphinewinning.
Zonnebloemen. Rassen-, standruimte- en zaaitijdsonderzoek methetoog opde mogelijkheid
van teelt als oliegewas in Nederland.

C. AARDAPPELEN EN T O P I N A M B O U R , I RA.J . REESTMAN
1. AARDAPPELEN

Rustbrekening bij pootaardappelen korte tijd nadeoogst door behandeling met chemicaliën en temperaturen.
Teelt en afzet vanconsumptieaardappelen. Invloed vanstalmest, tijden van stikstofaanwending en diverse stikstoibemestingen op kwaliteit en opbrengst vanNoordeling en
Eigenheimer opgrond, waar meestal slechte consumptieaardappelen worden verkregen.
Het vroeg afsterven van Noordeling. Nagaan vandemogelijkheid, om door middel van
splitsing naar soortelijk gewicht met behulp van zoutwateroplossingen een deel derviruszieke knollen uit aardappelen te verwijderen.
Invloed van sproeimiddelen (insecticiden enfungiciden) opopbrengst en kwaliteit.
2. TOPINAMBOUR

Vergelijking vandiverse rassen. Onderzoek naar deinvloed vanrijenafstand, potergrootte
en bemesting. Planttijdenproef op ontginningsgrond. De bewaring van het pootgoed en de
daarbij optredende verliezen.
Vergelijking met voeraardappelen.
D. VEZELGEWASSEN EN OLIEVLAS, IRJ. C.FRIEDERICH, gedetacheerd bijhet Nederlands Vlasinstituut
Rassenproeven en cultuurproeven metvezel- en olievlas, stikstof- enkalibemesting, rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid, trektijden, bestrijding van onkruid, thrips en roest. Analyse
van deproefveldmonsters en nieuwe vlasselecties inhetrootlaboratorium.
Aanleggen vaneenrasscncollectie vezel- enolievlas; selectiewerk alsvoorbereiding voor
het kweken van nieuwe rassen.
Onderzoek vannieuwe rootmethoden en mogelijkheden voor hetmechanisch drogen van
vlas.
E. T E E L T VAN FIJNE ZADEN, I RA.F. SCHOOREL
Het meer bedrijfszeker maken vande zaadwinning bij stoppelknollen en sluitkool. Zaadproductie en kenmerken vanspinazierassen. Bemesting vanspinazie voor zaadteelt. Zaaitijd
en stikstofbemesting bij mosterd. Zaadteelt en kenmerken van radijsrassen.
Vergelijking vanzaadvaste karwij metdegangbare rassen.
Bewerking vandein 1947-'48 gehouden enquête over zaadteelt.
F. BEWARING VAN POOTAARDAPPELEN, D RI R W.H .DE JONG
- Bewaring van aardappelen inderuimste zin. Vergelijking van bewaring inkoelhuizen,met
koude buitenlucht geventileerde ruimten, glazen poterbewaarplaatsen, kunstmatig verlichte
ruimten enkuilen metenzonder ventilatie, alofniet mettoepassing van hetmiddel Fusarex.
Vergelijking vandebewaarbaarheid van diverse rassen enherkomsten, inhet bijzonder
met hetoogopde export van pootgoed.
1. PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK, M E J . I RN. KRIJTHE, gedetacheerd bij de Landbouwhoge-

school (Lab.voor Plantenphysiologisch Onderzoek)
Onderzoek over deinvloed van bewaaromstandigheden opdeontwikkeling vandeaardappelplant. Deinvloed vannabehandeling vangekoeld pootgoed opdespruitvorming. Ook
werden waterstandsproeven genomen.
2. R O T IN AARDAPPELEN, D RJ . C. MOOI, gedetacheerd bijdeLandbouwhogeschool (Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek)
Bestudering van organismen, diedeaardappelknol aantasten, inhetbijzonder het geslacht
Fusarium. Deinvloed vandebehandeling derpoters ophetontstaan vanrot. Proefnemingen
met het bestrijdingsmiddel Fusarex.
G. D R O G E N VAN GRANEN, PROF. I R J . J . I. SPRENGER

Het verzamelen van gegevens over de theorie en practijk vanhet drogen. Experimenteel
onderzoek over de invloed van temperaturen enverschillende methoden van vochtonttrekking opde graankorrel. Onderzoek naar snelle vochtbepalingsmethoden voor graan en
andere gewassen. Hetgeven vanadviezen inverband metdeze onderwerpen.
Experimenteel onderzoek omtrent technische eneconomische mogelijkheden vandeinhet
buitenland ontwikkelde „barn haydrying"-techniek (schuurdroging vangewassen) met
behulp vandezgn.„All Crop Drier".

H . BESTRIJDING VAN O N K R U I D E N , D R IR A. VAN DER MEULEN
Juiste aanwendingstijd enconcentratie vanDNC bijgranen. Vergelijking vankalkstikstof
met D N Cbij verschillende aanwendingstijden bij granen. Resultaat van schoffelen in granen, indien met chemische middelen het onkruid hierin reeds bestreden is.Onderlinge beïnvloeding van onkruiden en granen. Het herkennen der belangrijkste akkcronkruiden in
hun vroege ontwikkelingsstadia.
I. V O E D I N G S O N D E R Z O E K , M E J . A. VEENBAAS

Onderzoek over deinvloed vanras, bemesting, besproeiingsmiddelen engrondsoort opde
consumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten en gerst en over de geschiktheid van
doperwten voor industriële verwerking.
Bestudering van de in het buitenland aan de consumptiekwaliteit van aardappelen en
peulvruchten gestelde eisen aande hand vandoor hetRegeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden verstrekte publicaties met het oogop de export.
K. N E M A T O D E N O N D E R Z O E K , I R J . W. SEINHORST, gedetacheerd bij de Landbouwhogeschool (Lab. voor Mycologie en Aardappelonderzoek)
Techniek vanexperimenteel werk metmicroscopische nematoden. Delevenswijze van het
stengelaaltje. Deinvloed vandegrond bijhettotstand komen vaninfecties; bestrijding van
infectie door cultuurmaatregelen. Inventarisatie en instandhouding van vormen van verschillende herkomst; onderscheiding van biologische rassen.
Onderzoek vandevatbaarheid vanrogge en aardappelen.
L. V O E D E R L U P I N E EN INSTANDHOUDING VAN LANDRASSEN, I RH . LAMBERTS,
gedetacheerd bij de Landbouwhogeschool (Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen)
Studie van methoden om op practijkschaal het percentage bitterstof bevattende planten
in eengewas voederlupine te bepalen; contact dienaangaande metde Keuringsdienst.Veredelingswerk voor hetverkrijgen van Nederlandse rassen van lupine. Voorbereidingswerk
tot hetveredelen van Serradella.
Het inventariseren van landrassen van alle hiervoor in aanmerking komende gewassen
en het zoeken en controleren van instandhoudingsbedrijven hiervoor.

I I I . A F D E L I N G S C H E I K U N D I G L A B O R A T O R I U M , Dr W.B. DEIJS
Methoden voor de bepaling vande chemische samenstelling van gewassen. Speciaal worden
colorimetrische methoden bestudeerd, mede inverband metdebepaling van sporenelementen.
Onderzoek naar hetgehalte vangras en andere voedermiddelen aansporenelementen in verband met gebreksverschijnselen onder het vee.
Chemisch onderzoek in verband met de conservering van ruwvoedermiddelen (chemische
samenstelling van hooi in verschillende broeistadia, verandering vanhetcarotinegehalte bijbewaring van ruwvoedermiddelen onder verschillende omstandigheden).

I V . A F D E L I N G P L A N T K U N D I G L A B O R A T O R I U M , D r H . L . VAN DE
SANDE BAKHUIJZEN en Drs H . G. WITTENROOD
Onderzoek over de kouderesistentie vangraanrassen. Onderzoek over groeiphasen van landbouwgewassen en de factoren, die bloemaanleg en productie bepalen.
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VERSLAGEN DER AFDELINGEN
In de volgende verslagen zijn alleen die onderzoekingen opgenomen, die
een voorlopige conclusie toelaten. De behandelde onderwerpen
(blz. 7-10), die nog niet in dit stadium verkeren,
zijn over het algemeen hier niet besproken.
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
SOCIOLOGISCH EN OECOLOGISCH ONDERZOEK VAN GRASLAND
D. M. DE VRIES EN J . G. P . DIRVEN
t

Algemeen

Ook dit jaar werden weer in een groot aantal monsters de gewichtspercentages geschat, practisch echter alleen in monsters, waarvan de samenstelling
zich hiertoe leende. De betere personeelsbezetting veroorloofde ons nagenoeg
alle minder eenvoudig samengestelde monsters gewichtsanalytisch te onderzoeken.
Onderstaand staatje geeft een beeld van het aantal bepalingen in 1946,
1947 en 1948.

Schatting van de gewichtsverhouding
Gewichtsanalyse
Frequentie-methode
Totaal

1946

1947

1948

1501
303
321

902
1073
210

1159
1493
291

2125

2185

2943

Het zgn. type-onderzoek vond goede voortgang in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulenten. In 1952 hopen we 1500 type-monsters onderzocht te
hebben, zoveel mogelijk volgens de graslandoppervlakten over de provincies
verdeeld. Thans zijn 847 bedrijfspercelen onderzocht. Sommige provincies
hebben hun aantal reeds overschreden, terwijl andere, zoals Drente, Overijssel,
Zuid-Holland en Noord-Brabant een grote achterstand hebben.
Door de Heer A.A. KRUIJNE werd een aanvang gemaakt met hetkiemplantenonderzoek. Enkele graslandplanten werden gekweekt, waarbij speciaal aandacht
werd besteed aan de morphologie der kiemplanten. De plantjes werden getekend en in hun groei gevolgd, totdat ze vegetatief herkenbaar waren. Daarnaast werd van een 40-tal onkruiden zaad verzameld om in het voorjaar van
1949dit onderzoek wat ruimer op te zetten.
11

Methodologisch onderzoek

Ter bestudering van de nauwkeurigheid van de •J-dm2-frequcntie-methode,
welke voor de typering van graslanden wordt gebruikt, werden op een perceel
1800 boorsels gestoken, welke zijn verenigd tot monsters van zeer verschillende
aantallen boorsels. Het materiaal zal afzonderlijk worden gepubliceerd.
De betrouwbaarheid van de hoedanigheidsgraad en de invloed van het jaargetijde op de hoedanigheidsgraad (Hg) van de grasmat werd bestudeerd.
Om de betrouwbaarheid te kunnen vaststellen, gaan weuit van de herhaalde
bemonsteringen volgens de gewichtsanalytische hooiland- en weide-methode,
uitgevoerd op grasland bij E. G. IWEMA te Aduard in 1933 en 1934 (Versl.
Landbouwk. Onderz. No 46 (1)A, 1940,en No 46 (7)A, 1940).
In Tabel 1vinden we de uit deze analyse-cijfers berekende hoedanigheidsgraden.
TABEL 1. BETROUWBAARHEID VAN DE HOEDANIGHEIDSGRAAD

Gewichtsanalytische hooilandmethode .
Gewichtsanalytische weidemethode . .
Gewichtsanalytische weidemethode . .

Herhalingen

Grepen of
boorsels
per ha

Laagste
Hg

Hoogste
Hg

Gemidd.
Hg

Standaardafwijking
(S)

18
18
36

112
160
80

7,31
8,06
7,86

7,66
8,43
8,70

7,46
8,28
8,28

0,11
0,11
0,21

Bij vergelijking van de betrouwbaarheid van de hoedanigheidsgraad met die
van de gewichtsprocenten der dominerende soorten (zie bovengenoemde publicaties) blijkt, dat die van eerstgenoemde aanzienlijk groter is. De variatiecoëfficiënt bedraagt b.v. bij de weidemethode (160 boorsels) 1,3 voor de Hg
tegenover 6,1voor dedominant LoliumperenneL.Tevens ziet men, dat bij groter
worden van het aantal boorsels de fout van de hoedanigheidsgraad afneemt.
Onder invloed van hetjaargetijde isde botanische samenstelling, dus ook de
hoedanigheidsgraad aan schommelingen onderhevig. Tabel 2 geeft ons een
beeld van die schommelingen.
TABEL 2. SCHOMMELING VAN DE HOEDANIGHEIDSGRAAD

(Gegevens van de maandelijkse bemonsteringen rond Groningen in 1936 en 1937)
Perceel

1
2
3
4
5
6

Laagste Hg

7,0
7,9
6,5
6,0
4,5
1,5

Hoogste Hg

Gemidd. Hg

Standaardafwijking (S)

• 7,8

7,45
7,94
7,33
6,40
5,00
1,67

0,29
0,21
0,81
0,33
0,36
0,22

8,1
8,7
6,8
5,4
2,1

Terwijl bij de gewichtsprocenten der verschillende soorten grote schommelingen'kunnen optreden, zijn deze bij de hoedanigheidsgraad aanzienlijk geringer. De grootte der hoedanigheidsgraad blijkt daarbij van weinig invloed te
zijn.
Oecologisch onderzoek

Aan de hand van de gegevens van het type-onderzoek en de daarbij behorende grondanalyse-cijfers zijn wij in staat om het verband tussen de afzonderlijke graslandplanten, de associaties (Plantensociologische School van BRAUN12
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BLANÇMJET), onze graslandtypen en de enkelvoudige gezelschappen enerzijds,
met hun milieufactoren anderzijds na te gaan. Wezullen hier een tweetal voorbeelden laten volgen.

a. Verbandtussen het voorkomen van afzonderlijke graslandplanten en milieufactoren.

Bij het vaststellen van dit verband worden termen gebezigd, die eerst enige
verklaring vragen.
Onderpresentie-procent (P%) wordt verstaan het getal dat aangeeft in hoeveel
van de bemonsterde graslanden, op 100 omgerekend, de soort voorkomt.
Onder gemiddeld uitsluitendfrequentie-procent (GUF %) wordt verstaan de som

van alle frequentieprocenten (F%'en) van een soort, gedeeld door het aantal
percelen, met een F% van ten minste 1.
Onder gemiddeld algemeen frequentie-procent (GAF %) wordt verstaan de som

van alle F%'en van een soort, gedeeld doorhet totaal aantal percelen, dus de
percelen met een F % = 0 meegerekend.
Tabel 3 geeft het verband van Agrostis canina L. en Lolium perennes L. met
verschillende gebruikstypen, vochtigheidsgraden, kleihumusklassen (van 0-10,
11-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100 %), grondsoorten, zuurgraden en bemestingstoestand.
Er zij echter opgewezen dat het gevonden verband met een bepaalde milieufactor een schijnverband kan zijn, aangezien bepaalde factoren soms gekoppeld
voorkomen, zoals bijv. vochtig of nat, echt hooiland, sterk of matig zuur en
slechte bemestingstoestand. Om de invloed der andere factoren voldoende te
kunnen elimineren, zullen we eerst over een groter aantal gegevens moeten
beschikken.
b. Verbandtussenenkelvoudige gezelschappen enmilieufactoren.

Het (enkelvoudige) gezelschap (societas) wordt gekenmerkt door de in gewichtsaandeel leidende soort.
Tabel 4 geeft degemiddeldepH en P-citr. van enige gezelschappen met hun
onderscheidene standaardafwijkingen. Detussen haakjes vermelde cijfers geven
het aantal gevallen aan.
TABEL 4. VERBAND TUSSEN ENIGE ENKELVOUDIGE GEZELSCHAPPEN EN MILIEU-FACTOREN

pH'

Gezebchap
Alopecurus pratensis

. . . .

Gezelschap

6,3 ± 0 , 1 7 (17)
5,9 ± 0 , 0 4 (157)
5,6 ± 0,07 (34)

. P-citr.
84 ± 6,2 (34)
71 ± 3,3 (157)
13± 2 , 2 (13)

DE BETROUWBAARHEID VAN DE LABORATORIUMSCHATTINGBIJ HET GRASMONSTERONDERZOEK
A. A. KRUIJNE EN W . D . MARGADANT

Grasmonsters wordenhet vlugst ennauwkeurigst geanalyseerd in verse toestand. De binnenkomende monsters, die niet dadelijk kunnen worden onderzocht, moeten derhalve op een geschikte wijze worden bewaard. Dit bewaren
geschiedt doelmatigineenkoelcelbij ongeveer0 °C,waarin het gras gedurende
3-4 weken in behoorlijke toestand blijft.
Wanneer echter meer monsters binnenkomen dan er binnen vier weken geanalyseerd zouden kunnen worden, moet er een uitweg worden gezocht, opdat
14

geen monsters door rotting of schimmelvorming verloren gaan; en deze uitwegvinden wedoor indaarvoor in aanmerking komende monsters degewichtsverhouding der plantensoorten te schatten.
De vraag, of deze schattingsmethode, die veel minder tijd kost (ook geen
berekeningen!), op allerlei monsters kan worden toegepast, isnader onder ogen
gezien.
Daartoe werd in een aantal monsters de gewichtsverhouding der plantensoorten door 8-10personen, onafhankelijk van elkaar,geschateninvelegevallen
werd daarna nog dejuiste verhouding door een analyse vastgesteld. Zo kregen
we een inzicht in de fout der bepaling en in het niveau, waarin de percentages
volgens de schatting (S%) lagenten opzichte van deanalysepercentages (G %).
Voor een paar belangrijke soorten geven wehier enkele cijfers:
Engela raaigras
G%

7
13
31
53

S% ± standaardafw.

5,1 ±
12,5±
36,3±
52,7 ±

1,7
5,0
8,4
16,4

Witteklaver
Aantal schattingen

G%

9
8
9
10

6
18
39
47

S% ± standaardafw.

2,8±
15 ±
22,9 ±
34,5±

1,7
10,0
7,6
9,6

Aantal schattingen

8
5
10
10

Dat bij Engels raaigras het gemiddelde S% niet sterk van het G% afwijkt,
is het gevolg van het feit, dat er geen systematische fouten bij de schattingen
worden gemaakt; waren de monsters door nog meer personen geschat, dan
was zeker het G%nog dichter benaderd.
Bij witte klaver daarentegen zien we een systematische onderschatting (in
tegenstelling met de i^Wschatting, waarbij de schatting meestal te hoog is,
doordat de klaverblaadjes zich horizontaal aandienen). Een bevredigend gemiddeld S%wordt verkregen, wanneer een tiental personen hetzelfde monster
schatten en een eventuele systematische afwijking kan worden gecorrigeerd. Als
er echter tien personen voor één monster moeten worden ingeschakeld, kan in
dezelfde tijd ook een analyse gemaakt worden, die zeker zo betrouwbaar is.
Vraagt men zich echter af, welke waarde aan één enkele schatting mag worden toegekend, dan spreken de standaardafwijkingen, achter het gemiddelde
S% opgenomen, een duidelijke taal. Nemen we het geval Engels raaigras,
waarbij met 9 personen een gemiddeld S%van 36,3 werd gevonden met een
standaardafwijking van 8,4, dan wil dat zeggen, dat één willekeurige schatting
practisch (in 95 % der gevallen) ligt tussen 36,3 ± 2 X8,4 of wel ligt tussen
19,5 % en 53,1 % (en in 5 % der gevallen zelfs nog daarbuiten!). Deze cijfers
liggen zover uiteen, dat wein het algemeen welmogen zeggen, dat de gevonden
cijfers zeer onbetrouwbaar moeten worden geacht.
Toch zouden we de methode onrecht aandoen, als we haar uitsluitend naar
deze maatstaf beoordeelden. De practijk wijst uit, dat verschillen tussen twee of
meer monsters, die daartoe naast elkaar worden uitgespreid, wel degelijk in
cijfers kunnen worden uitgedrukt, althans wanneer er onderling verschillen
bestaan van 10 % of meer. We bedoelen, dat wanneer in twee monsters, die
onderling vergeleken worden, de schattingscijfers voor een soort b.v. 25 % en
35 % bedragen, we wel degelijk mogen zeggen, dat die soort in die monsters
flinkvertegenwoordigd is en wel in het tweede monster duidelijk meer dan in
het eerste.Het isechter zeergoed denkbaar, dat een analyseresp. 18 % en 30 %
of 33 % en 45 % zou leveren. Alleen wanneer het op onderlinge verschillen
15

tussen objecten aankomt en het gewichtspercentage zelf niet zo belangrijk is,
kan de schattingsmethode wel dienst doen. Ze wordt dan ook vrijwel alleen
toegepast bij proefvelden voor onkruidbestrijding en proefvelden, bezaaid met
eenvoudige doch sterk verschillende graszaadmengscls.
In geval van nood - als het aantal schattingsmonsters het onderzoek niet
voldoende ontlast - worden ook wel andere monsters geschat, waarbij enkele
monsters uit een serie als ruggesteun ook gewichtsanalytisch worden onderzocht.
Teneinde de fout der bepaling aanmerkelijk te reduceren, wordt het gewicht
van bepaalde, zeer moeilijk te schatten soorten ruwweg op de snelweger bepaald, terwijl de schatting van de gewichtspercentages der overige soorten
door twee of meer personen wordt verricht; door dit laatste wordt de fout der
enkelvoudige bepaling ten minste -y/2 maal zo klein.
GRASLANDKARTERING
T H . A. DE BOER

De botanische samenstelling van grasland geeft een indruk van de kwaliteit
en de productiviteit van het grasland, terwijl tevens belangrijke aanwijzingen
worden verkregen betreffende de cultuurtoestand van de grond, doordat afzonderlijke soorten ofsoortencombinaties op bepaalde omstandigheden wijzen.
Met behulp hiervan kunnen richtlijnen voor verbeteringen worden opgesteld.
Wij zijn momenteel zo ver gevorderd, dat door schattingen te velde zowel een
classificatie volgens de hoedanigheidsgraad op een bepaald moment, als volgensdefrequentie van desoorten mogelijk is.Defrequentie van desoorten geeft
meer aan, welke mogelijkheden er in de grasmat aanwezig zijn bij goede behandeling. Bij de interpretering van de gegevens zal men zich natuurlijk ook
moeten baseren op de kennis der bodemtypen, vooral waar deze de waterhuishouding van het grasland beïnvloeden. Ook is langs deze weg de schade
van te sterke wateronttrekking in grote lijnen aan te geven, vooral wanneer na
enigejaren een herkartering plaats vindt.
Momenteel zijn karteringen in uitvoering in het randgebied van de N.O.P.,
Kampereiland, Staphorsterveld, op kostprijsbedrijven van de L.V.D.in NoordHolland, in enkele delen van het Consulentschap Roermond en in het gebied,
dat schade ondervindt van de wateronttrekking voor de Amsterdamse Waterleiding Mij.
In de meeste gevallen wordt samengewerkt met personeel van de betrokken
diensten. Op verschillende plaatsen werd reeds een bevredigende correlatie
met het vruchtbaarheidsonderzoek van de grond en met practijkervaringen
gevonden.
Naast degenoemde karteringen lopen erenigestudiekarteringen, waarbij het
verband tussen de gevonden waarderingen en verschillende milieufactoren in
detail wordt nagegaan.
ONKRUIDBESTRIJDING MET GROEISTOFBEVATTENDE MIDDELEN IN GRASLAND
T H . A. DE BOER

De interprovinciale proefserie 503 werd voortgezet. Verder werd in samenwerking met de Afd. Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool de
invloed van methoxone op afzonderlijk gezaaide gras- en onkruidsoorten in
verschillend groeistadium nagegaan.
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Bij bespuiting met melhoxonevandemeest voorkomende onkruiden isnuwel
gebleken, datdescherpe endekruipende boterbloem {Ranunculus acer enrepens)
en de veldzuring (Rumexacetosa) voor 80-100 %tevernietigen zijn. De paardenbloem (Taraxacum officinalis)kan voor 60-70 % verwijderd worden. Bij
de bestrijding van de akkerdistel (Cirsiumarvense) zijn de resultaten nogal
wisselvallig. De oorzaak hiervan is,dat hier meer nogdanbijandere onkruiden hettijdstip en groeistadium vanbelang zijn. Het beste moment is, wanneer debloemknoppen aanwezig zijn. De moeraspaardestaart ofhermoes (Equisetum palustre) is met.vrij geringe concentraties bovengronds te vernietigen,
maar slechts door herhaalde bespuitingen ietsin groei-activiteit teremmen.Op
een zestal proefvelden was na vier maal spuiten, verdeeld over tweejaar, een
halfjaar nade laatste bespuiting ± 40 % vernietigd. Deaanwezige spruiten
waren ook duidelijk minder ontwikkeld.
Bij de bespuiting der afzonderlijk gezaaide soorten bleken de grassoorten
verschillende gevoeligheid tebezitten. Wehadden hiervoor reeds aanwijzingen
verkregen bij kiemproeven, zoalsinhet vorigejaarverslag isvermeld. Vooralin
eenjong stadium derplanten uitte zichdit.
Fiorin (Agrostisstolonifera),timothee (Phleum pratense)en ruwbeemd(Poa
trivialis)zijn bijdeze proef duidelijk hetgevoeligstgebleken.Reedstwee maanden nadeinzaai isdegevoeligheid vanalle grassenvan geen practisch belang
meer bijde normale concentraties van methoxone. Natuurlijk zullen deze proeven
onder allerlei omstandigheden herhaald moeten worden, omnogmeer zekerheid te verkrijgen.
„

GEÏNUNDEERD GRASLAND
TH.A.DEBOER

Ook in 1948 bleek bij dewaarnemingen opdeobservatie- enproefvelden en
practijkpercelen, dat vooral bij een slechte ontwatering en vruchtbaarheidstoestand de oude toestand nog niet hersteld was.
Bijpercelen meteen goede cultuurtoestand, die niet opnieuw ingezaaid zijn,
neemt het aandeel dergoede grassen en klavers nogsteeds toe. Op een groot
aantal van de opnieuw ingezaaide percelen neemt het aandeel aan matige
en slechte grassen steeds toe. Meestal gaat ditsamen meteenslechte cultuurtoestand.
HET VASTSTELLEN VAN LEVERBOTBESMETTING BIJ HET RUNDVEE
J . DOEKSEN EN K. HERINGA

De leverbotziekte ofdistomatose iseenparasitaire ziekte vanschapen, rundvee enin enkele gevallen van andere diersoorten.
Zij wordt veroorzaakt door een platworm. Dejongste larven van deze worm
dringen ineen slakje, waar zij zichontwikkelen envermeerderen. De volwassen
larve verlaat deslak, zwemt eenkorte tijd vrij rond enzetzich opgrassen e.d.
vast, waar zij zich inkapselt. Dezoontstane cyste wordt door hetveemet de
voeding opgenomen, ontkapselt zich endejonge worm dringt door dedarmwand en zoekt de lever op. In delever ontwikkelt hij zich verder enzet zich
vast indegalgangen, wanneer hijvolwassen isgeworden. Deeieren vandeze
platwormen worden met degal afgevoerd, raken inhetdarmkanaal enverlaten
het lichaam van de gastheer.
De schade, door deze wormen (Fasciola hepatica, vroeger Distomum hepa2
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ticum, vandaar de naam van de ziekte) bij schapen veroorzaakt, is welbekend
en de bestrijding wordt dan ook krachtig aangepakt.
Dat de schade ook bij het rundvee belangrijk is, wordt niet algemeen erkend.
Het doel van ons leverbotonderzoek is dan ook in de eerste plaats deze schade
vast te stellen en bekend te maken. Wij werken in deze nauw samen met het
Instituut voor Parasitaire Ziekten van de Veeartsenijkundige Faculteit van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
O m vast te stellen of' een bepaald dier met leverbot is besmet, heeft men
slechts de mogelijkheid de aanwezigheid van leverboteieren in de ontlasting
te constateren. Andere klinische verschijnselen geven geen zekere aanwijzing
over de aanwezigheid van besmetting.
De normale methode is, een kleine hoeveelheid mest op een voorwerpglaasje
uit te strijken en microscopisch het al of niet aanwezig zijn van eieren vast te
stellen. Daarnaast heeft men een aantal min of meer ingewikkelde ophopingsmethoden („Anreicherungsmethoden") ontwikkeld.
Bij ons vooronderzoek bleek, dat niet alle mestflatten van een besmet dier
eieren bevatten. Dit dwingt tot het onderzoeken van een groot aantal flatten
van één dier. Wij nemen daarom een gemiddeld mestmonster van alle mest
van een hele dag. De op deze wijze verkregen monsters zijn echter vrij groot
en het leek gewenst een methode te zoeken om deze grote hoeveelheid op eenvoudige wijze te verwerken.
Wij vonden deze werkwijze in de iets gewijzigde spoelmethode, zoals die
door SALT & HOLLICK 1944 (Ann. Appl. Biol. 31 (1) :52-64) wordt beschreven
voor het onderzoek van grondmonsters op ritnaalden e.a. kleine dieren.

De apparatuur bestaat uit een serie van 4 koperen zeven, elk met een diameter van 25 cm, een hoogte boven het gaas van 20 cm, gaaswijdten van resp.
12, 70, 140 en 200 mazen per strekkende inch en onder het gaas conisch toelopend (fig. 1 en 2). Bovendien worden 2 emmers met een overlooptuit gebruikt, één met een diameter van 25 cm en 32 cm hoog, de andere met doorsnede van 28 cm en een hoogte van 27 cm. De zeven en emmers worden gedragen door een standaard van hoekijzer.
t i e t te onderzoeken monster (1 à 2 liter) wordt in emmer n r 1 (zie fig. 1)
flink met water gemengd en de zo verkregen dunne brei geleidelijk in zeef 2
(12 mazen per inch) gegoten. O p deze wijze voorkomt men, dat de zeven verstopt raken. O n d e r zeef 2 staat zeef 3 (70 mazen per inch), hieronder een emmer
en onder de tuit hiervan zeef nr 5 (200 mazen per inch).
Met een verstelbare sproeier aan een slang van de waterleiding wordt het
materiaal door de zeef nr 2 gespoeld en de emmer 1goed uitgespoeld. Daarna
wordt de zeef 2 verwijderd en geruime tijd het materiaal op de zeef nr 3 uitgespoeld. Het grofste materiaal, dat door deze zeef is gegaan, bevindt zich nu in
emmer 4. Bij deze opstelling voorkomt men, dat de fijne zeef 5 verstopt raakt.
Het fijne materiaal is uit de emmer gespoeld en gedeeltelijk op zeef nr 5
(diagonaal der doorlaatopeningen 75//) verzameld, ten dele hierdoor weggespoeld. Emmer nr 4 wordt daarna langzaam in zeef 5 leeggegoten. Het kan
nodig zijn hierbij met een kleine straal de zeef open te houden. De inhoud van
zeef 5 wordt daarna in emmer 4 teruggespoeld; zeef nr 6 (140 mazen per inch)
wordt boven zeef 5 geplaatst (fig. 2) en de inhoud van emmer 4 door deze zeef
gespoeld. Na geruime tijd doorspoelen van zeef 6 wordt de rest, welke op zeef 5
achterblijft (± 5 % van het uitgangsmateriaal) in een monsterflesje verzameld
en in het laboratorium microscopisch onderzocht.
Hiertoe wordt een kleine hoeveelheid op een voorwerpglaasje gebracht,
waaraan een druppel alcohol (70 %) en één of twee druppels methyleenblauwoplossing volgens LÖFFLER (3 delen geconcentreerde oplossing in alcohol met
10 delen kaliloog, 1op 10.000) worden toegevoegd. Men kan het preparaat nu
uitstrijken, zonder dat een dekglaasje behoeft te worden gebruikt. Dit wordt
tweemaal herhaald. Worden in deze drie preparaten geen eieren van Fasciola
gevonden, dan worden nog twee preparaten vervaardigd en bekeken.
De door ons geschetste werkwijze heeft het grote voordeel, dat van grote
hoeveelheden mest kan worden uitgegaan en dus een gemengd monster van
een hele dag kan worden onderzocht, waarbij de zekerheid bestaat, dat inderdaad ook het mengmonster wordt bekeken en niet een deel van één enkele
flat. Bovendien zijn de preparaten veel helderder door het ontbreken van het
fijne materiaal. Methyleenblauw laat de Fasciola-eieren ongekleurd doch kleurt
de plantenresten sterk, waardoor een groot contrast ontstaat.
VERGELIJKING VAN HOOI- EN WEIDETYPEN VAN ENGELS RAAIGRAS
A. SONNEVELD

Het isin het huidige stadium van het onderzoek nog niet mogelijk een samenvatting over dit onderwerp te geven. Toch willen wij de aandacht vestigen op
enkele waarnemingen uit het afgelopen jaar.
Door de overvloedige grasgroei is het in 1948 veel voorgekomen, dat het
vee te laat werd ingeschaard en het daardoor moeilijkheden opleverde het
land goed kaal afgeweid te krijgen. Dit gebeurde ook op een op klei gelegen
in 1942 aangelegd proefveld, waarop verschillende hooi- en weidetypen van
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Engels raaigras in een normaal mengsel worden vergeleken. In 1947 werd dit
proefveld bijna het gehele jaar ten dele om de vier weken en ten dele om de
acht weken gemaaid, terwijl vier stikstofhoeveelheden werden aangewend. In
1948 kreeg het gehele proefveld een gelijke stikstofbemesting, namelijk naar
20 kg N per ha in het vroege voorjaar en naar eenzelfde hoeveelheid na de
eerste maal beweiden, terwijl het geheel regelmatig werd beweid. De N-bemesting werd dus laag gehouden. Zowel aan de kleur als aan de stand van het
gewas viel het op, dat een duidelijke nawerking optrad van de stikstofgiften,
die in 1947 waren gegeven, maar toen door de droogte niet tot hun recht konden komen. In de loop van September 1948werd een keer te laat ingeschaard.
Nadat het vee in begin October het perceel weer had verlaten, vielen grote
verschillen in de mate van afweiden op. Dit werd vastgelegd door elk veldje
afzonderlijk een waarderingscijfer te geven in de schaal 1-10. Een hoog cijfer
duidt op goedeafweiding, eenlaag cijfer op slechte.Aan dehand van deplattegrond werden daarna de volgende gemiddelde cijfers berekend.
Maai1947
4-weeks

8-weeks

N-gift
per snede
1947

Mate van afweiden
1

I )

% beemdlangbloem

II

lil

I

II

m

1

+

2
1
1
2

13
22
26
25

+
1
+
+

16
17
30
42

0
10
25
45

7,5
7,5
7,5
5,0

6,0
5,0
4,7
4,5

4,8
3,8
3,3
3,0

0
20
50
90

6,5
5,5
8,0
6,0

7,0
5,5
6,3
6,0

3,7
3,7
3,3
2,5

3
3
2

+

1

') I = fijnbladige weidetypen gemiddeld; II = grofbladige weidetypen gemiddeld; III
typen gemiddeld.

alle hooi-

Wanneer de cijfers voor afweiden in verticale richting met elkaar worden
vergeleken, valt vooral daar,waarin 1947 om devier weken werd gemaaid, op,
dat tengevolge van de nawerking van de stikstof de mate van afweiden slechter
was, naarmate de N-gift in 1947 hoger was. Bij de hogere giften was het gewas
op het moment van inscharen van het vee langer en grover.
Belangrijker isechter de vergelijking van de cijfers voor afweiden in horizontale richting. Het valt hierbij op, dat zowel daar, waar om de vier weken als
waar om de acht weken werd gemaaid, dehooitypeveldjes veel slechter werden
afgeweid dan de weidetypeveldjes, terwijl speciaal de fijnbladige weidetypen
weer beter werden afgeweid dan de grofbladige, althans daar,waar in 1947 om
devier weken werd gemaaid. Dat het veede fijnbladige weidetypen nog schijnt
te prefereren boven de grofbladige, is ook bij een andere gelegenheid waargenomen.
Bijde inzaai van het proefveld in 1942werd beemdlangbloem in het mengsel
opgenomen in de vorm van handelszaad, een zeer grof en hard type, dat door
het vee weinig wordt gewaardeerd. In September 1948werd het proefveld ook
botanisch bemonsterd. Zoals uit de tabel blijkt, kwam op de hooitypeveldjes
nogal wat beemdlangbloem voor en wel des te meer, naarmate de N-gift in
1947 hoger was. Dit kan er mede toe hebben bijgedragen, dat de hooitypeveldjes zo slecht werden afgeweid. Op de weidetypeveldjes kan de beemdlangbloem geen rol hebben gespeeld bij het verschil in afweiden tussen de grof- en
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fijnbladige weidetypen vanEngels raaigras, daar zeerpractisch niet voorkwam.
Het botanisch onderzoek heeft nog andere interessante resultaten opgeleverd.
% Engel s raaigras
Maaifrequentie
1947

N-gift persnede
1947

weidetypen
gemiddeld

hooitypen
gemiddeld

4-weeks

0
10
25
45

82
76
88
92

24
36
33
48

8-weeks

0
20
50
90

92
97
95
97

69
65
52
43

% florin
weidetypen
gemiddeld
ii >
22
5

+
1

+1
+

hooitypen
gemiddeld
52
27
26
13
9
7
3
2

De weidetypeveldjes bleken veel meer Engels raaigras te bevatten d a n de
hooitypeveldjes. De percentages Engels raaigras op de veldjes metde grofbladige ende fijnbladige weidetypen waren practisch gelijk, zodat ookdit niet de
oorzaak kanzijn vanhetverschil in afweiden.
Waar in 1947om de vier weken werd gemaaid, wat door de slechte groei
tengevolge van dedroogte tevergelijken ismet zeer scherp weiden, kreeg florin
een flinke kans.Dat scherp weiden bevorderlijk isvoor florin, iseen bekend feit.
De tabel leert echter, datdeweidetypeveldjes veel groter weerstand boden a a n
deze minder gewenste soort endatzowel opdehooi- als opde weidetypeveldjes
een flinke N-bemesting inditopzicht gunstig werkte. Wellicht gaat ditvia het
Engels raaigras. Zowel bij de hooi- als weidetypen lopen de percentages van
deze soort op, naarmate in 1947 meer N werd gegeven. Desterkste stijging iste
zien bij d e hooitypen. Waar om de acht weken werd gemaaid, kreeg florin
practisch geen kans. Daar nemen vooral beemdlangbloem (zievorige tabel)
en timothee deplaats v a nhetEngels raaigras in.O n d e r deze omstandigheden
weten deze soorten blijkbaar zelfs nog beter van destikstof te profiteren dan het
hooitype vanEngels raaigras. H e tpercentage van deze laatste soort liep daar
dan ookterug, naarmate meer N werd gegeven, die van beemdlangbloem en
timothee stegen vrij sterk.
H e t hoge gehalte a a n fiorin bijde weidetypen bij maaien omdevier weken
en 10kgN persnede moet worden toegeschreven aanhetfeit, d a tvaneen der
weidetypeveldjes de zode beschadigd werd en de fiorin hierdoor van uithet
naastgelegen hooitypeveldje een kans kreeg.
ZAAIDIEPTE EN GRONDBEWERKING BIJ GRASLANDINZAAI
A. SONNEVELD

Dit j a a r is betrekkelijk veel aandacht besteed aan de invloed van de zaaidiepte ende grondbewerking bijdeinzaai o pdeopkomst vandiverse gras- en
klaversoorten en de groei vandejonge planten. Metbehulp v a neen speciaal
hiervoor geconstrueerd zeer eenvoudig apparaat was het mogelijk gras- en
kla.verzaden nauwkeurig opeenbepaalde diepte te zaaien. O p rijtjes van 1m
lengte werden steeds 50 vooraf afgetelde zaden van de betreffende soort gezaaid.
Dit geschiedde zowel opeenhoge droge als o peen lager gelegen steeds vochtige zandgrond. Deinvloed vandezaaidiepte ophetaantal zaden, d a t opkomt,
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SCHILLENDE DIEPTEN EN BIJ TWEE GRONDBEWERKINGEN BIJ EEN ZESTAL GRAS- EN KLAVERSOORTEN OP EEN HOGE DROGE ZANDGROND. A EN C: GROND VOOR HET ZAAIEN GESPIT EN NIET
N A G E R O L D ; B EN D : GROND VOOR HET ZAAIEN STERK BEZAKT, NA H E T ZAAIEN FLINK GEROLD.

Eng.raaigras
— ..— Timothee
— .—

Ruw beemdgras
Veldbeemdgras

— . —.— Rode klaver
— Witte klaver

wordt geïllustreerd door fig. 3. In fig. 3A en 3c worden de gemiddelde resultaten gegeven van een aantal zaaitijden op de hogedroge zandgrond bij zaajen
in losse grond. Voor het zaaien werd de grond gespit en vlak gemaakt; na het
zaaien werd niet nagerold. Beide figuren tonen duidelijk, dat het van veel belang is, dat het zaad niet op de grond blijft liggen, maar anderzijds ook niet
dieper komt dan lf cm. Wordt hiervoor gezorgd, dan blijkt bij grofzadiger
22
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soorten als Engels raaigras, rode klaver en ook nog wel witte klaver uit 60 à
70 % der zaden een levensvatbare plant te kunnen worden verkregen. Bij de
meer fijnzadige soorten als timothee, ruwbeemdgras en veldbeemdgras is dit
percentage ongeveer 30 %, dus aanzienlijk lager. Hierbij dient te worden bedacht, dat terwijl de kiemkracht van het gebruikte zaad bij de grofzadige soorten en timothee ± 95 % bedroeg, dit bij ruwbeemdgras maar 85 % en bij
veldbeemdgras zelfs maar 79 % was. Bij beide groepen van soorten is het
opkomstpercentage bij onbedekt blijven van het zaad onbeduidend en daalt
het sterk bij dieper wegvallen der zaden dan 1\ cm. In de fig. 3B en 3D worden
de resultaten gegeven van dezelfde groepen van soortenopdezelfde grondsoort,
maar gezaaid op vaste grond. De grond was voor het zaaien sterk bezakt en
werd niet gespit, terwijl na het zaaien flink werd nagerold. Eén der gevolgen
hiervan was, zoals uit verrichte metingen is gebleken, dat door samendrukken
van de grond door het rollen het 2 cm diep gezaaide zaad in werkelijkheid
± l cm minder diep kwam te liggen en het 4en 5cm diep gezaaide zaad bijna
1 cm minder diep. De gevolgen hiervan zijn duidelijk in de figuren te zien;
de toppen zijn iets breder geworden, vooral bij de grofzadige soorten. Verder
zijn de toppen en dit vooral bij de fijnzadige soorten, hoger komen te liggen.
Bij de grofzadige soorten kwamen bij de optimale diepte ongeveer 5 % meer
zaden op;bij de fijnzadige soorten werd door de zorg voor een vaste grond bij
de optimale zaaidiepte een winst van ruim 10 % verkregen. Wat dit betekent
blijkt bij voorbeeld wel hieruit, dat het opkomstpercentage bij de optimale
zaaidiepte bij rode klaver van 69 tot 73 %isgestegen en bij een fijnzadigt ooort
alsveldbeemdgras van 23tot 36 %. In het laatste geval was dus het aantal verkregen planten bij vaste grond 1 | maal zo hoog als bij losse grond. Op de
lager gelegen steeds vochtige zandgrond wezen de resultaten in dezelfde richting. De invloed van de zaaidiepte was er echter over het algemeen iets minder
sterk, vooral bij de grofzadige soorten Engels raaigras en rode klaver.
Het zaaien op eenvaste grond en vooral ook het narollen bleek echter ook in
andere opzichten zeer gunstig, zoals getoond wordt door fig. 4. In deze figuur
worden voor een viertal soorten de gemiddelde verse opbrengsten per rij van
1 m lengte gegeven, zoals die zijn verkregen bij de verschillende zaaidiepten.
De getrokken lijnen geven de opbrengsten na zaaien in losse grond, de onderbroken lijnen na zaaien in vaste grond met narollen. De opbrengst van het
beste object is voor elke soort op 100 gesteld; de opbrengsten bij de andere
zaaidiepten en de andere grondbewerking zijn hierop omgerekend. Het verschif in opbrengst tengevolge van de verschillende grondbewerkingen blijkt
over 't algemeen zeer groot te zijn en veel groter dan het verschil in opkomstpercentage - of met andere woorden: op de vaste grond hebben de planten
zich veel sterker ontwikkeld dan op de losse grond. Vooral bij rode klaver en
timothee is het verschil zeer groot; bij Engels raaigras is het iets minder groot.
Bij veldbeemdgras is het verschil het geringst. Dit kan worden toegeschreven
aan de vorming van ondergrondse uitlopers, die speciaal bij de zaaidiepten
rond 1\ cm, zoals ook uit verrichte tellingen bleek, in grote getale optraden en
over 't algemeen krachtige bovengrondse spruiten gaven, ookop delosse grond.
De opbrengstlijnen vertonen dan ookin het betreffende zaaidieptegebied een
smalle en hoge top. Ten tijde van de opbrengstbepaling droegen deze van uitlopers verkregen spruiten reeds in aanzienlijke mate bij tot de opbrengst, vandaar het geringe verschil tussen losse en vaste grond.
Deverschillen in ontwikkeling der planten van de diverse soorten tengevolge
van zaaidiepte en grondbewerking bleken ook duidelijk uit de gemiddelde
23
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O P B R E N G S T V A NE E N V I E R T A L G R A S - E N K L A V E R S O O R T E N BIJ V E R S C H I L L E N D E Z A A I D I E P T E N E N
GRONDBEWERKINGEN. D E GETROKKEN LIJNEN GEVEN D E OPBRENGST N A ZAAIEN I N LOSSE G R O N D
ZONDER N A R O L L E N , D E ONDERBROKEN LIJNEN N A ZAAIEN IN GOED BEZAKTE GROND E N FLINK
NAROLLEN W E E R .

Engels raaigras: gezaaid l-6-'48, geoogst 27-7-'48, vochtige zandgrond
Rode klaver:
„
2-6-M8,
,/
2-8-'48,
Timothee:
„ 24-7-'48,
„
27-9-'48,
Veldbeemdgras
„ 24-3-'48,
„
16-8-'48, droge
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RUWBF.EMDORAS GE-

Z A A I D OP DIVERSE DIEPTEN IN
LOSSE GROND. HET 1
ZWARTE LATJE OP DE VOORGROM) LINKS OBBFT DE ACHTERSTE GRENS AAN VAN III1
VELDJE, GEZAAID OP 5 CM
DIEPTE. NAAR ACHTER TOB
VOLGEN ACHTEREI'.N\I
DE VELDJES, GEZAAID OP4 , 3 ,
2, 1 J, 1, i EN0 CM DIEP 1 K. NA
HET ZAAIEN IS NIET GEROLD.
GEZAAID 24-3-H8
F O T O 24-6-'48

F I G . 6 . A L S F I G . 5, E C H T E R
GEZAAID IN GOED BEZAKTE
G R O N D . NA H E T ZAAIEN IS
FLINK G E R O L D
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aantallen spruiten perplant, vooral indejongere ontwikkelingsstadia. Ondanks
het feit, d a tbijdeoptimale zaaidiepten endegunstigste grondbewerking veel
meer planten per meter waren opgekomen enelke plant dusminder ruimteter
beschikking had,washetgemiddeld aantal spruiten perplant bijde optimale
zaaidiepten toch over hetalgemeen hoger ensoms zelfs aanzienlijk hogerd a n
bij de andere zaaidiepten. D a tbij Engels raaigras en rode klaver opde losse
grond inverhouding zulke hoge opbrengsten werden verkregen bijde grotere
zaaidiepten, moet d a a r a a n worden toegeschreven, d a t de planten v a n deze
soorten, wanneer zeouder werden, sterk wisten teprofiteren vandegrote ruimte
die zetoth u n beschikking hadden, doordat bijdiegrote zaaidiepten slechtszo
weinig planten waren opgekomen. I n jongere stadia stonden deze planten
echter toch achter bijdievandeoptimale zaaidiepten, wat betreft het gemiddeld aantal spruiten perplant.
De infig.4 afgebeelde gevallen zijn zeker niet degunstigste, dieinde loop
van hetj a a r werden verkregen. Integendeel, erisnaar gestreefd voor elk soort
zo goed mogelijk eengemiddeld beeld tegeven, zowel voor degrondsoorten als
de zaaitijden indeloop vanhetseizoen. Ookmoet niet gedacht worden, datde
opbrengstverschillen kunstmatig vergroot zouden zijn door zeer jonge planten
te oogsten. Uit periodieke opbrengstbepalingen is namelijk gebleken, d a tde
verschillen tengevolge v a nzaaidiepte en grondbewerking zelfs noglange tijd
bleven toenemen, naarmate deplanten groter werden, hoewel niet alle soorten
dit verschijnsel even sterk vertoonden
Opbrengst luchtdrogestof
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en, zoals reeds gezegd, voor veld"
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tussen losse envaste grond. Duidelijk
Zaaidiepte In cm
is ookde invloed vande zaaidiepte
F I G . 7. OPBRENGSTVERGELIJKING V A N DRIE ZAAIte zien.
DIEPTEN BIJ TWEE MENGSELS. E.r. = ENGELS RAAIGRAS, K r o p . = K R O P A A R , VV.kl. = W I T T E KLAO m nog eenindruk te gevenvan
VER, R.kl. = R O D E KLAVER, O n k r = ONKRUIDEN,
de
consequenties,
diedeze resultaten
S . = SPOREN WITTE KLAVER.
voor de practijk hebben, wordt in
D E TOTALE OPBRENGST BIJ 1 CM ZAAIDIEPTE IS OP
100 GESTELD.
fig. 7 een beeld gegeven vande opt
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brengsten van een tweetal mengsels, die op drie verschillende diepten werden
gezaaid. Ook hier is weer een keuze uit een groter aantal mengselopbrengsten
gemaakt om een gemiddeld beeld te geven.
De totale opbrengst aan luchtdroge stof van het op 1 cm diepte gezaaide
veldje is voor elk mengsel op 100 gesteld. De opbrengst van de verschillende
soorten, ook bij de andere zaaidiepten, is hierop omgerekend. Bij mengsel A
werd op 20 cm van elkaar gelegen rijen in elke rij een gelijk aantal zaden van
Engels raaigras en witte klaver gezaaid, bij mengsel B een gelijk aantal zaden
van Engels raaigras, kropaar en rode klaver. Duidelijk blijkt uit de figuur, dat
door te diep zaaien bepaalde soorten volledig kunnen worden uitgeschakeld en
andere soorten minder goed tot hun recht komen dan bij ondieper zaaien.
T e diep zaaien van het gras- en klaverzaad bevordert slechts de ontwikkeling
van niet gezaaide onkruiden.
Samenvattend kan gezegd worden, dat uit deze proeven wel duidelijk is naar
voren gekomen, dat het bij het zaaien van gras- en klaverzaad, ook bij gebruikmaking van een zaaimachine, van veel belang is, dat het zaad niet dieper dan
2 cm komt te liggen en dat de grond niet te los is. Deze resultaten maken het
waarschijnlijk, dat bij verbeterde zaaimethoden met belangrijk kleinere hoeveelheden zaaizaad kan worden volstaan dan tot n u toe gebruikelijk was.
GEDRAG VAN RODE KLAVER EN KROPAAR BIJ BEWEIDING
A. SONNEVELD

O p de beweide kunstweideproefvelden, die in 1947 zijn aangelegd, werd
opgemerkt, dat de rode klaver het ondanks de beweiding in het j a a r na de inzaai behoorlijk volhield, zelfs al werd een niet te verwaarlozen stikstofbemesting
gegeven. Van veel belang is echter, of dit ook in volgende jaren nog het geval
zal zijn. Eerst dan zal blijken, of de laatbloeiende rode klaver aan de verwachtingen beantwoordt. Wat de kropaar betreft, is al wel gebleken, dat het vee de
zachtere bladrijke selecties goed afweidt, zelfs als het gewas bij het inscharen
van het vee door zeer groeizaam weer al wat lang is geworden. Er kan echter
niet genoeg de nadruk op worden gelegd, dat speciaal daar, waar kropaar is
ingezaaid, gezorgd moet worden voor tijdig spreiden der mestflatten en zo dit
eens niet is gebeurd, voor het tijdig afmaaien der bossen. De kropaar, die na de
beweiding op de geile plekken blijft staan, wordt later door het vee absoluut
niet meer opgenomen en geeft ook moeilijkheden, wanneer het perceel daarna
eens wordt gemaaid.
KUNSTMATIGE BEREGENING
G. F . MAKKINK

In 1947 werd een sproeiproef uitgevoerd op een oud grasland op zware klei
bij IJsselstein, waarbij verschillende veldjes water ontvingen bij verschillende
sproeifrekwenties volgens aanwijzing van tensiometers (zie CILO-verslag over
1947, blz. 22 e.V.). Deze proef werd in 1948 op dezelfde veldjes herhaald, met
dit verschil, dat er enige grotere sproeifrekwenties in de proef werden opgenomen om opbrengstdepressies tengevolge van teveel water, die in 1947 niet
werden verkregen, te voorschijn te roepen. Dit is in 1948 inderdaad gelukt.
O p de niet besproeide veldjes is de jaaropbrengst in 1948 aanzienlijk hoger
geweest dan in 1947 (46-103 % ) .
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JAAROPBRENGSTEN AANDROGE STOF IN KG/AVAN DE NIET BESPROEIDE VELDJES
4-wecks

1947
1948

6-weeks

0N

50 N

29,1
59,0

57,7')
96,9

0N

75 N

38,1
55,4

72,3 »)
96,8*)

*) Herleid uit de opbrengst bij 60 kg N/ha/snede, aangenomen dat het N-efTect lineair was.
a
) Te laag wegens aanzienlijke verbranding der vierde snede.

De oorzaak vanditverschil iszonder meer duidelijk: inhetgroeiseizoenvan
1948 viel twee maal zoveel regen alsin 1947en de regenverdeling was gelijkmatiger (erwaren ruim twee maal zoveel dagen met 1 mmofmeer regen).
Devraag rijst nu,ofdit verschil bijniet sproeien geheel kanworden geweten
aan de vochttoestand van de grond. Zetten wijnu voor de vierweekse groeiperioden degezamenlijke opbrengst aandrogestof der sneden, dieindesproeiperiode groeiden (dat zijn de tweede tot enmetde zesde)uit tegen de gemiddelde waterspanning, dieop5cmonder het maaiveld heerste, dan krijgt men
voor beidejaren krommen, dieaardig bijelkaar aansluiten. x) Wijzien indeze
grafiek, datdeopbrengst in 1948verkregen zonder sproeien, in 1947werd verkregen dank zijeenhoeveelheid sproeiwater, enwel zoveel alsnodig wasvoor
het verlagen van de gemiddelde waterspanning van de grond tot ca 25dm.
Wij zien verder, dat dekrommen voor 1948beide eenoptimum vertonen, dat
in 1947niet overschreden werd. Het staat weliswaar niet vast, dat de optima
Dr.st.In kg/art
«o

50

60

70

dm wattrspannlng (gemldd.)
FIG. 8. OPBRENGSTEN AANDROGE STOF IN KG PER ARE VAN DE TWEEDE TOTEN METDE ZESDE 4-WEEKSE
SNEDE BIJ OPKLIMMENDE GEMIDDELDE WATERSPANNING IN DM. (3) EN (4) GEMIDDELDEN VAN 3 EN 4
NIET BESPROEIDE VELDJES (ns)

*) Wij herinneren er even aan, dat een hogere waterspanning correspondeert met een lager vochtgehalte van de grond resp. een kleinere watergift.
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van 1947 zouden zijn samengevallen metdievan 1948, maar ditiswelaannemelijk, omdat een hogere opbrengst dan de in 1947verkregene bij lagere
waterspanning niet waarschijnlijk is.Eenzwaarder gewas eist nl. een betere
luchtvoorziening in de grond dan bij zo'n lage waterspanning mogelijk is.
Wanneer zou worden bevestigd, datinverschillendejaren deproductie-waterspanningskrommen practisch samenvallen, dan zoudit betekenen, datmen
ongeacht de weersomstandigheden slechts een bepaalde gemiddelde waterspanning behoeft te realiseren. Nadere verificatie is,in hetbijzonder voor de
zesweekse groeiperioden, waar wij afwijkingen zagen, gewenst.
De hoogste jaaropbrengsten, dieverkregen werden dank zij het sproeien,
waren wathoger danin 1947 (13-39% ) .
MAXIMAAL VERKREGEN OPBRENGSTEN DROGE STOF IN KG/A BIJ DE GUNSTIGSTE

SPROEIWATERDOSERING

4-weeks

1947

6-wecks

ON

50N

0N

61,5
69,4

95,7i)
109,3

68,4
95,1

75 N

120,0»)
107,8 «)

Voor *) en *) zie vorige tabel.

Dit moet grotendeels (althans voor de vierweekse groeiperioden) op rekeningworden gesteldvan hetfeit, dat degrasgroeiin 1948ten minste tweeweken
vroeger inzette. Zobedroeg dedroge stof der blanco eerste sneden op 13 Mei
in 1947 12,2 kg/a, terwijl in 1948 reeds op29April 15,4 kg/a werd geoogst.
Zou hetgroeiseizoen in beide
KG DR. ST/ft
25
jaren evenlangzijn geweest, dan
zouden de maximale opbreng4W SON
sten zeker weinig verschil vertoond hebben, niettegenstaande
het uitenlopende weer. Dit befe%
tekent, dat bijvoldoende water
de zonneschijn niet de grootte
der opbrengst bepaalt: in 1947
was hetaantal uren zonneschijn
tw4tZ!-~>*gedurende eengroeiperiodevan
24 weken na de eerste snede te
De Bilt30 %groter dan in1948.
Hieruit volgt, dat de opbrengst
van eengegeven perceel bijeen
gegeven bemesting en ideale
watervoorziening nietboveneen
zekerplafond kan uitkomen tengevolgevan meer straling, tenzij
de vegetatieperiode langer is.
In hetvorigeverslaggaven wij
*/
"/lO
het productieverloop weer voor
MAAIDATUM
bepaalde, geïnterpoleerde, geidm WATERSPANNINS
>GEEXTRAP0LEER0
(GEMIDD.)
middeldewaterspanningen.Voor
—.—-J5j
1948 kunnen overeenkomstige
F I G . 9. OPBRENGSTEN AAN DROGE STOF IN KG PERARE
grafieken, als gevolg van het
VAN OPEENVOLGENDE 4-WEEKSE SNEDEN BFJ GEMIDDELDE
natte jaar, alleen voor delagere
WATERSPANNINGEN VAN5, 10, 15, 20 EN25 DM
9
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waterspanningen gemaakt worden. Vergelijkt men deze (zie fig. 9) met die van
vorigjaar, dan blijkt, dat er weer een depressie in het opbrengstverloop optrad,
zelfs nu de optimale waterspanning werd overschreden!
Dit betekent, dat deze inzinking niet het gevolg kan zijn van een tekort aan
water, maar vermoedelijk zal moeten worden gezocht in het verloop van de
physiologische toestand van de plant. Hiermee in overeenstemming is dan het
feit, dat in 1948 het dieptepunt der depressie veertien dagen vroeger viel dan in
1947, hetgeen ongedwongen hieruit kan worden verklaard, dat in 1948 de
vegetatieperiode ruim veertien dagen vroeger begon.
Wij zagen in fig. 8, dat bij de vierweekse sneden de maximale jaaropbrengst
werd verkregen bij een gemiddelde waterspanning van 12 (ON) en 16 (50 N)
dm. De proeven gaven aanwijzingen, dat bij hogere mestgiften evenals bij
langere groeiperioden, de hoogste opbrengsten worden verkregen bij hogere
gemiddelde waterspanning, dus op droger grond. Hierin komt vermoedelijk tot
uitdrukking, dat een zwaarder gewas hogere eisen stelt aan de acratie van een
kleigrond, die, zoals in onze proef, 47-53 % afslibbare delen bevat.
Gaan wij na, hoe groot het sproeieffect is geweest in 1948, dan blijkt, dat
bij de vierweekse sneden 2 tot en met 6, per mm sproeiwater bij 0 N 3,6 kg/ha
droge stof meer werd verkregen, bij 50 kg N/ha/snede 17,6 kg/ha. I n het veel
gunstiger sproeijaar 1947 waren deze bedragen resp. 9,7 en 21,7 kg/ha.
I n tegenstelling tot verleden j a a r zagen wij dit j a a r in het veld op de sterkst
besproeide vakken een wijziging in de grasmat optreden. Poa trivialis trad dit
j a a r daar zeer sterk op de voorgrond, terwijl grassen als Dactylis en Phleum
een slappe, gelige indruk maakten en verdorde punten vertoonden. De paardebloem verminderde in aantal en de moeraspaardestaart trad naar voren.

DIRECTE BEPALING VAN HET WATERVERBRUIK VAN GRASLAND
G. F . MAKKINK

De gebruikelijke methoden om het waterverbruik van een gewas te velde te
bepalen zijn indirect: men meet voor een bepaalde groeiperiode de gevallen
neerslag, de hoeveelheid bodemvocht bij het begin en einde en de hoeveelheid
gepercoleerd water. Uit de verkregen gegevens is het waterverbruik te berekenen. De lysimetermethodiek is op dit principe gebaseerd.
In de oecologische botanie voerden verschillende onderzoekers (ARLAND,
H U B E R , STOCKER, PISEK en CARTELLIERI e.a.) rechtstreekse bepalingen uit
door aan afgesneden takjes en bladeren de gewichtsvermindering vast te stellen
over een betrekkelijk korte expositieperiode in de natuurlijke omgeving. Deze
methodiek voerde tot waardevolle kennis van de transpiratie.
De vraag lag voor de hand, of deze methodiek voor bepaling v a n het waterverbruik van gras bruikbaar kon zijn. Het leek ons toe, dat de bezwaren tegen
bepalingen aan afgesneden plantendelen in mindere mate zouden gelden,
wanneer men met uitgestoken graszoden van niet te geringe dikte zou werken.
Men kan d a n - met de nodige voorzorgen - aan een zo goed als intact stukje
vegetatie, dat zelfs nog met het grootste deel van zijn wortels in de oorspronkelijke grond zit, de gewichtsvermindering door weging vaststellen.
I n 1948 werden enige oriënterende proeven volgens deze methodiek genomen. Wij werkten met zoden van 25 X 25 X 10 cm 3 , die met zorg werden
uitgestoken en vlak voor de weging in goed aansluitende ijzeren bakjes werden
gedaan, zodat zij deze bakjes juist tot aan de rand vulden. Ze werden in de
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regel temidden vandeoorspronkelijke vegetatie gezet ineengeul, juist diep
genoeg om het gewas opmaaiveldniveau tebrengen. Gewoonlijk werden verscheiden zoden tegelijk gedurende een uur geëxposeerd en voor en namet bak
en al gewogen opeensnelweger, dietegen storende luchtbewegingen in een
kastje stond opgesteld. De snelweger liet een aflezing in grammen en een schatting intiende grammen toe; het gewicht van degevulde bakjes ging totruim
11 kg.
Wij hebben opverschillende manieren getracht te weten te komen, ofde
transpiratie van dezode door hetafsnijden een wijziging ondergaat. Hoewel
registratie van degewichtsvermindering direct nahetafsnijden geen onregelmatigheden tezien gaf,bewees dit nog niet, dat de transpiratiesnelheid na de
afsnijding even groot was gebleven als ervoor. Daarom werd aan uitgestoken
zoden van 17cm dikte, die enige weken met bakje enalinhet veld waren gelaten, de gewichtsvermindering bij sterke transpiratie geregistreerd, terwijl
tijdens de waarneming de zode op 10 cm werd doorgesneden. De waarnemingen toonden tot dusver geen wijziging intranspiratie aan; deze proeven
(en ookdevolgende) zullen onder extreme droogteomstandigheden nog worden
voortgezet.
Verder werd nagegaan, ofeen zodedikte van 10cm voldoende is. Daartoe
werd hetwaterverbruik gelijktijdig bij zoden vanverschillende dikte vergeleken. Uitbijgaand staatje blijkt, dateen verschil inhet waterverbruik van
zoden van 5en 10 cmdikte bijeen expositietijd van ca 1uur niet geconstateerd is. Zelfs bij een dikte van 2cm staat een verschil niet geheel vast. Bijafgeknipt enzogoed mogelijk rechtop gezet gras was erwel een verschil.Een
zodedikte van 10cm moet dus veilig geacht worden.
GEWICHTSVERLIES VAN ZODEN VAN1 j

u

M 2I N G P E R U U R ( G E M I D D E L D E N V A N 4 Z O D E N )

28 Juli
tussen 11en 12.30

Diktecm

0
2
5
10

42,3± 1,8
49,2 ± 2,2

29 Juli tussen
13.30 en 15.20

10 Sept. tussen
11.30 en 12.50

38,8± 0,9
39,1± 1,7

23,2± 1,4
32,7± 1,7
36.0± 2,0
36.1± 0,9

In enige gevallen werd het verschil inwaterverbruik nagegaan bij vers gestoken zoden (van 5cm en 10 cm dikte) enbijzoden, die ca eenetmaaltevoren waren uitgestoken. Het verschil was aanzienlijk enwas, zoals verwacht
mocht worden, het grootst bij zoden van 5cm dikte.
GEWICHTSVERLIES V A N ZODEN V A N VI« M 2

Ï N

G

P E R

U U R

(GEMIDDELDEN V A N 4 Z O D E N , B E H A L V E W A A R

DOOR ( 3 ) RESP. ( 2 ) EEN ANDER AANTAL IS AANGEGEVEN)

Zoden oud:

ruim 1etmaal

Zodedikte
cm

29 Juli
tussen 13.30 en 15.30

10
10
5
5

39,1± 1,7
23.7± 1,85
38.8± 0,83
16,0± 1,9

Grashoogte
era

20
20(3)
5(2)
5(2)

19 Mei
tussen 14.30 en 16.50

21,4± 2,3
11.7 ± 2 , 4
12.8± 1,85
9,3± 0,6

Deze proef werd ook gedaan bijgraslengten van 5en20cmbijeen zodedikte van 10cm. Voor beide lengten was bij de zoden, die een etmaal gestaan
hadden, het waterverlies belangrijk lager dan bij depas gestoken zoden. Verder
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boorden het gras van sommige
1 9 . 4 8 ) . E L K P U N T HEEFT O P 1 ZODE BETREKKING
zoden omgaven, dat een randeffect aanzienlijk kan zijn en bij een graslengte van 17 cm tot 30 % groter
waterverlies kan leiden. Intussen wijst de grootte-orde van de afname der
transpiratie n a 24 uur erop, dat een expositietijd van 1uur stellig niet tot
belangrijke fouten zal voeren.
Door gedurende een gehele dag van zonsopgang tot zonsondergang elk half
uur een zode uit te steken en hiervan het waterverbruik per uur te bepalen, kan
men een grafiek samenstellen, die het verloop van het waterverbruik gedurende
de dag weergeeft. Figuur 10 geeft dit weer voor 22 April. Zulke krommen, die
hun top in het begin van de middag blijken te hebben, werden op verschillende
dagen verkregen. Het oppervlak, dat de kromme begrenst, geeft het waterverbruik tijdens de daguren weer. Bij de afgebeelde grafiek was dit verbruik
3,0 m m . Nader onderzoek moet leren, welke vervorming dergelijke krommen
ondergaan tengevolge van de weersomstandigheden en hoe groot het verbruik
gedurende nachturen is.
O p grond van onze bepalingen berekenden wij in enkele gevallen het hoogste etmaalverbruik op 6,0 mm (28 en 29Juli). Dit zal op de duur zeker niet de
maximale waarde blijken te zijn.
Wanneer het mogelijk is rand-effecten en de storende invloed van regen
tijdens de proef uit te schakelen, zal met deze methodiek een aantal waardevolle gegevens bijeengebracht kunnen worden, nl. over het incidentele waterverbruik van een zekere grasvegetatie bij bepaalde weers- en bodemtoestanden. Ook zal het mogelijk zijn door continue bepalingen v a n uur tot
uur en van dag tot dag, het waterverbruik in een zekere periode vast te stellen.
Er opent zich een wijder perspectief, zodra op grond van correlaties met
bepaalde weersfactoren of met het waterverbruik van verdampingsmeters enerzijds, of door een statistisch verantwoorde keuze van een beperkt aantal tijdstippen, waarop bepalingen zullen worden gedaan, anderzijds, de hoeveelheid
veldwerk, die deze methode te doen geeft, kan worden gereduceerd.
»rvtrbrülltIn « / u / m 2
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EEN LYSIMETERINSTALLATIE
G. F . MAKKINK

Sedert 1945 zijn er voorbereidingen aan de gang voor de bouw van een lysimeterinstallatie. Een lysimeter is een bak met grond, al of niet begroeid, waarbij het mogelijk is het doorgesijpelde regenwater af te tappen en te meten.
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Lysimeters worden voor drieërlei doeleinden gebruikt. In de eerste plaats om
de chemische veranderingen in grond en grondwater na te gaan ; wegens deze
opzet gaf FRAAS het ding in 1859 zijn naam, die oplossings-meter betekent. In
de tweede plaats dient hij voor hydrologisch onderzoek, waarbij de percolatie
het onderwerp van studie is. Tenslotte voor agrologisch-botanisch onderzoek,
waarbij men bepaalt, hoeveel water door een gewas wordt verbruikt. Men moet
dan de ontvangen neerslag verminderen met de hoeveelheid percolatiewater
en wijzigingen in de watervoorraad van de grond in rekening brengen. Dit
laatste kan echter alleen gebeuren als de lysimeter gewogen kan worden. K a n
dit niet, dan moet men bij berekeningen uitgaan van tijdstippen, waarop mag
worden aangenomen, dat de grond met water is verzadigd. In het algemeen
kunnen geen grondmonsters voor vochtbepalingen genomen worden, omdat
hierna de natuurlijke percolatie zou zijn gestoord. Er zijn over de honderd
lysimeterinstallaties op de wereld, uiteenlopend van diepte, oppervlak en uitvoering. H u n oppervlak varieert van enkele dm 2 tot 625 m 2 . Deze reuzen zijn
in gebruik bij het waterleidingbedrijf van Noord-Holland.
Aanleiding tot het ontwerpen van een lysimeterinstallatie voor het C I L O

F l G . 1 1 . V u L P R O E F IN HET
VEEN BIJ ACHTERBERG
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waren wensen van een subcommissie van de Raad voor de Waterhuishouding
aangaande het waterverbruik van grasland. Meer in het bijzonder wenst men
het netto-extraverbruik van grasland te kennen tengevolge van bepaalde
cultuurmaatregelen zoals bemesting, kunstmatige beregening en waterstandsverhoging.
Uit een studie van de lysimeter-literatuur iseen ontwerp gekristalliseerd, dat
een aantal inrichtingen in zich verenigt, die bij buitenlandse installaties afzonderlijk plegen voor te komen.
Een zeer belangrijke eis is, dat de lysimeters met ongeroerde grond gevuld
worden, opdat een oude zode met intact wortelstelsel in een natuurlijk, onaangetast profiel van meet af aan betrouwbare cijfers kan leveren.
Een oppervlakte van 1m2 werd niet al te klein geacht; 1m leek de kleinst
toelaatbare diepte, 1 | m de voor verschillende omstandigheden gewenste
diepte.
Enkele proefvullingen (fig. 11) op een klei- en een veengrond leverden geen
grote technische moeilijkheden op. De cilinders zijn van ijzer en hebben onderaan een bijgeslepen rand. Voor het vullen wordt een cilinder op de gewenste
plek gezet en er omheen een gat gegraven. Belasting met een aantal zakken
grond doet hem geleidelijk zakken, vooral wanneer men met een schrapertje
daarbij wat meehelpt. Is hij geheel gevuld, dan worden op een punt aan de
onderrand twee half-cirkelvormige ijzeren platen bevestigd, die als de
bladen van een schaar kunnen worden dichtgeschroefd. Dit gebeurt met
draadspanners, aan de top van de bladen vastgemaakt. Zo wordt de grondkolom van de ondergrond losgesneden. Met gesloten schaar wordt nu de gevulde cilinder opgetakeld en op een bak met een drainagebed van grind en
zand gezet, waarop zij definitief wordt vastgeschroefd, nadat de schaar is
verwijderd.
De plaats, waar de installatie zal worden gebouwd, is in het open veld gekozen temidden van grasland, om cijfermateriaal te verkrijgen, dat zo goed
mogelijk beantwoordt aan ongestoorde klimaatsomstandigheden.
32 cilinders zullen in twee rijen worden opgesteld op een betonnen onderstel,
zó dat hun bovenvlakken met het maaiveld gelijk komen. Omdat de cilinders
gewogen zullen worden door een over hen heen rijdende bascule, moeten zij los
van de omringende grond staan. Dit wordt bereikt door hen te plaatsen binnen
betonnen cilindermantels, die voldoende ruimte voor tillen en kleine slingeringen laten. Buiten deze wordt grond gebracht, die met gras wordt bezaaid.
De mogelijkheid van wegen werd van het grootste belang geacht, omdat men
bij vaste lysimeters slechts cijfers over de termijn van éénjaar verkrijgt of over
perioden tussen de tijdstippen, waarop de lysimeters water gaan afgeven. Deze
tijdstippen worden o.a. door weer en gewas bepaald en zullen voor de verschillende cilinders met uiteenlopende waterstanden en grondsoorten in het algemeen niet samenvallen, dus niet vergelijkbaar zijn. Bij een weegbare installatie
kan men desgewenst dagelijks de gewichten bepalen.
De weegbaarheid heeft echter de onaangename,konsekwentie, dat men ijzeren cilinders moet gebruiken in plaats van betonnen om op tarra te sparen,
waarbij een abnormale warmte-uitwisseling via de ijzeren wand kan plaats
vinden. Verder is het contact met de omringende grond verbroken, waardoor
de grondtemperatuur kan worden beïnvloed door de omringende luchtmantel.
Wij hebben gemeend deze bezwaren bij het grote voordeel der weegbaarheid
op de koop toe te moeten nemen.
Om in staat te zijn het effect van het los-zijn van de omringende grond te
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beoordelen, is één cilinder
als controle geprojecteerd,
waar de ijzeren wand met
de omringende grond in aan
raking is. De eventuele afwijkingen der percolatie in
de periferie van het grondblok als gevolg van afwijkingen van de normale temperatuursconstellatie zullen
bij enkele andere cilinders
worden nagegaan, door in
de bodembak een perifere en
een centrale afwatering aan
te brengen.
Tussen de twee rijen cilinders ligt een keldertje,
LYSIMETERCILINDER MET WATERSTANDSREwaarin de uitlaatpijpen van
GELINRICHTING
de cilinders uitkomen en de
flessen staan voor het opvangen en meten van het drainwater (fig. 12).
De 32 cilinders (zie fig. 13) bevatten drie grondsoorten (13 klei, 12 veen, 7
zand) en zullen een standaardbehandeling ondergaan, wat betreft de bemesting, de maaifrekwentie en de waterstandsregeling, met deze restrictie, d a t bij
elke cilinder één afwijkende behandelingswijze als variant in studie wordt genomen.
Geen der cilinders zal een vrije waterafloop hebben; het grote bezwaar hiervan is door WALLIHAN (1940) en door COLMAN (1946) aangetoond. Bij een
vrije drainage nl. treedt pas water uit, wanneer boven de onderste watermenisci
in het drainbed voldoende hydrostatische druk aanwezig is om de oppervlaktespanning te overwinnen. I n de normale grond zorgt de ondergrond met zijn
zuigkracht voor percolatie, hetgeen bij een geringer vochtgehalte gebeurt d a n
in de vrij aflopende lysimeter. Omgekeerd ontbreekt hierin bij ophouden van
de waterafgifte de mogelijkheid van wateropstijging uit de ondergrond. Dit
alles maakt, dat in lysimeters zonder grondwater abnormale vochttoestanden
heersen, die blijkens proeven tot grote opbrengstverschillen kunnen leiden.
De waterstand wordt in een aantal cilinders op constant peil gehouden met
behulp van een overloop voor afvoer van teveel water en een fles van Mariotte
voor toevoer bij te weinig water (zie fig. 12). I n die cilinders, waar het peil
mag wisselen uitsluitend naar gelang van neerslag en waterverbruik van het
gras, is de inrichting zó, dat de overloop pas in werking treedt, wanneer het
grondwaterpeil het maaiveld is genaderd, terwijl de fles van Mariotte pas gaat
werken, wanneer het peil tot vlak bij het drainbed is gedaald. Zo wordt een
grond met een ondoorlatende laag geïmiteerd. In een aantal cilinders wordt
een zekere doorlatendheid nagebootst door dagelijks een bepaald kwantum
water af te tappen, wanneer het peil een zekere norm heeft overschreden, terwijl een kwantum wordt toegevoerd, wanneer de waterstand beneden die norm
is gedaald.
Een aantal cilinders van 1\ m diepte is voor sommige laag wordende waterstanden geprojecteerd.
Behalve de vigerende neerslag zullen 4 oplopende varianten worden ingesteld :2 op basis van een kwantum, dat beneden de gemiddelde maandneerslag
-A-.,.N

FIG.

12.

V E R T I K A L E

DOORSNEDE

*..*-W..\.-S*

V A N

E E N

35

fc.'^Zand

J S jSproeivarianten
L___i

I

1

! D :Diepte 1,50 m

W Waterstand»•
varianten

M Stikstof varianten
M Maaifrekwentievarianten

F I G . 13. S C H E M A T I S C H O V E R Z I C H T
V

A

N

D

G

E

N

I N

36

E

V

D

A

E

R

I

A

N

T

E

N

,

A

A

N

T

E

B

R

E

N

-

L Y S I M E T E R I N S T A L L A T I E

blijft, 2 die erboven liggen. Deze hoeveelheden
worden in weekporties met een fijne sproeier toegediend als aanvulling op de natuurlijke neerslag,
terwijl het ontvangen van teveel regen door afscherming wordt verhinderd. Omdat bedekken
met zeilen uit den boze iswegens het wijzigen van
het microklimaat en het beïnvloeden van de
openingstoestand van de huidmondjes van het
gras, zullen dakjes worden gebruikt, die op zekere
hoogte boven de cilinders kunnen worden aangebracht. Dit brengt echter met zich mee, dat
enkele cilinders moeten vervallen om niet voor de
helft door een afdak teworden afgedekt.
Veel zorg zal worden besteed aan de omgeving. De begroeiing van de lysimeters dient zo
goed mogelijk bij de omringende vegetatie aan te
sluiten om afwijkende transpiratie en evaporatie
der randen te vermijden.
Het ligt in de bedoeling debeschreven varianten
pas na één of tweejaar in te stellen. In deze eerste
tijd zullenuitsluitend waterstands- en besproeiingsvarianten worden aangebracht en wel in zulk een
arrangement, dat zij ons in staat stellen zowel
gegevens te verkrijgen over de invloed van watertoedieningvan onderen envan bovenophet waterverbruik, als overdeindividuele afwijking van elke
cilinder.
Er wordt overwogen om in de naaste omgeving
ter vergelijking proeven in bakken en in het veld
te nemen.
Geraamd is,dat in de nazomer van 1949 met de
bouw kan worden begonnen. Hierna zal vulling
en plaatsing der cilinders plaats vinden, terwijl
de metingen voorjaar 1950 zullen kunnen beginnen.

VERBETERING VAN INDROGENDE VEENGRONDEN
D. VAN DER WOERDT

In het begin van 1948 werd mij het secretariaat opgedragen van een commissie, die, onder voorzitterschap van Dr Ir C. K. VAN D A A L E N , het probleem
van de irreversibel indrogende veengronden bestudeert.
Voorlopig zal door deze commissie in hoofdzaak aandacht worden besteed
a a n de indrogende venen in Holland en Utrecht, waarbij voortgebouwd wordt
op het werk, d a t reeds door Prof. Ir H U D I G en Dr Ir DUYVERMAN is verricht.
Het eerste werk van de commissie ishet maken v a n een werkverdeling geweest. Het laboratoriumonderzoek n a a r de oorzaken van het indrogingsproces
wordt verricht door Prof. H U D I G , het Bodemkundig Instituut te Groningen en
het Bodemkundig Laboratorium van de N . O . P . te Kampen, terwijl de secretaris is belast met het vergelijkend onderzoek in het veld, het aanleggen van
proefvelden en het verzamelen van monsters voor de instituten. In de loop van
het j a a r heeft bovendien Prof. TENDELOO nog zijn medewerking aan het onderzoek verleend, terwijl voor het veldonderzoek wordt samengewerkt met Ir J .
BENNEMA van de Stichting voor Bodemkartering.
Naast de reeds genoemde instanties hebben de betrokken Rijkslandbouwconsulenten en vooraanstaande deskundigen op het gebied van de verbetering
van grasland in de commissie zitting.
Het laboratoriumonderzoek heeft reeds tot enkele belangrijke resultaten
geleid; hiervoor zij echter verwezen naar de verslagen van de betreffende instituten. Over het veldonderzoek kan het volgende worden medegedeeld:
De indrogende venen in dit gebied kunnen in hoofdzaak worden ingedeeld
in drie typen, nl.:
1. het onverveende land. Onder de ingedroogde laag vindt men gewoonlijk
een min of meer venige kleilaag v a n ongeveer 15-40 cm onder het maaiveld (de dikte varieert), waaronder riet-bosveen. De kleilaag belemmert
de capillaire opstijging en bevordert daardoor de indroging. Indroging
treedt reeds op bij een gehalte aan organische stof van ± 15 %.
2. veen ofkleiveen op katteklei, dievaak reeds op een diepte van 30 à 40 cm
onder het maaiveld ofnog minder, voorkomt.
Dit type vindt men in uitgeveende polders, o.a. onder Mijdrecht, Nieuwkoop, Moordrecht.
3. ingedroogd veen op een ondergrond v a n riet-bosveen of zeggeveen, soms
oligotroof veen.
Dit type komt eveneens in uitgeveende polders voor, o.a. in de Prins
Alexanderpolder, polder Middelburg, polder Vettenbroek. Vaak treden
onder de ingedroogde laag minof meer ondoorlatende lagen op.
In de meeste gevallen treft men indroging aan op percelen, die hoog boven
het slootwater liggen. Sommige onderzoekers menen, d a t ook bij hoge slootwaterstand indroging optreedt. Het is mogelijk, dat dit het geval is, wanneer
ondoorlatende lagen optreden; door mij werden dergelijke percelen tot n u toe
niet aangetroffen.
Waarschijnlijk kan indroging d a n ook in vele gevallen voorkomen worden
door het handhaven v a n een slootwaterpeil van 35 tot 45 cm onder het maaiveld. In de zomer zou men nog tot hogere standen kunnen gaan. De invloed
van de winterwaterstand is nog onvoldoende bekend. Daar uit nog niet gepubliceerde gegevens van I r M. L. ' T H A R T blijkt, dat bij deze slootwaterstanden hoge opbrengsten mogelijk zijn, is een dergelijk peil, ook uit een
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oogpunt van opbrengst bezien,verantwoord. Wel zal in dat geval vermoedelijk
wat meer aandacht aan de perceelsontwatering (greppels) moeten worden
besteed.
Een punt, dat in dit verband nog de aandacht vraagt, isde holle ligging van
vele percelen. Het isnl. bekend, dat de indroging vaakjuist aan de randen van
de percelen begint, terwijl het midden van het perceel niet ingedroogd is. Vermoedelijk moet de oorzaak van dit verschijnsel gezocht worden in het feit, dat
het regenwater, dat op de randstrook valt, snel afvloeit naar de sloot en het
midden van het perceel, waardoor de randen in de zomer onvoldoende van de
regen profiteren, terwijl zedaarnaast in herfst enwinter niet verzadigd worden
met water, zoals dit met het midden van het perceel het geval is.
Vermoedelijk is de holle ligging veroorzaakt door sterkere daling van de
grondwaterstand in de zomer in het midden van de percelen (met daarmee
gepaard gaande sterkere klink), vergeleken met de randen. Dit zal nog nader
onderzocht worden. Waarschijnlijk zal het van belang zijn deze holle ligging
tevoorkomen, evenals het optreden van krimpscheuren, waardoor hoogten (die
indrogen) en laagten.ontstaan.
In het voorjaar werden oriënterende potproeven opgezet, waarbij vijf
typen indrogende grond werden behandeld met verschillende meststoffen.
Vermengen van de grond met stukken zode, schuimaarde en grote giften
kalk gaf belangrijke opbrengstverhogingen; voordat gegevens over meerjaren
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verzameld zijn, kunnen hieruit echter nog geen conclusies getrokken worden.
Eveneens in het voorjaar werden enkele infiltratieproefvelden aangelegd.
Hieruit werd in het algemeen de indruk verkregen, dat met watertoevoer wel
wat te bereiken is, al zullen ook hier de resultaten van volgendejaren moeten
worden afgewacht. Bij enkele proeven werd een zeer grote doorlatendheid van
de grond gevonden, wat vermoedelijk zal moeten worden toegeschreven aan
het krimpen van het veen door de ontwatering, waardoor het water gemakkelijker beweegt. Bij een dergelijke grote doorlatendheid isinfiltratie zeer gemakkelijk. Bij andere proeven bleek de invloed van het opvoeren van het slootpeil
wel duidelijk te zijn, maar toch veel minder groot. De figuren 14 en 15 geven
hiervan een beeld.
De grond in Zegveld behoort tot het eerste type. Bij hoog slootpeil blijkt de
dalingvan degrondwaterstand in September geringer te zijn dan bij laag slootpeil. De grond uit Aarlanderveen ligt in een uitgeveende polder, behoort tot
het derde type, maar was slechts licht ingedroogd.
Voor een goed inzicht zullen nog meer waarnemingen en doorlatendheidsmetingen nodig zijn. Daar bemestingsproeven zonder meer in het verleden
weinig opgeleverd hebben, werd besloten enkele proefvelden, aan te leggen,
waarbij bemesting en watertoevoer gecombineerd worden. Met de aanleg van
deze proeven werd in de herfst een begin gemaakt.
H E T EFFECT V A N COMPOST EN STALMEST OP MATIG G R A S L A N D
OP K L E I - E N Z A N D G R O N D E N BIJ D E A A N L E G V A N G R A S L A N D
L . ERINGA

In 1946 is een aantal proefvelden op rivierkleikomgrond en op zandgrond
aangelegd om de betekenis van compost en stalmest voor de verbetering van
grasland en bij de aanlegvan grasland na te gaan. Aangezien compost ook een
kalkwerking heeft, is op een gedeelte van de proefvelden ook kalkbemesting
in hoeveelheden, die met het kalkgehalte van de compost overeenkomen, als
vergelijkingsobject toegepast.
Als compost werd meest VAM-compost gebruikt; in Brabant werd ook
compost van een bestaande belt gebruikt.
/
Het effect op bestaand komkleigrasland is tot nu toe niet groot. De botanische samenstelling verbeterde in 1946 wel door de compost, zoals uit onderstaande cijfers voor de hoedanigheidsgraad (h.g.) blijkt.
Object

h.g. 1946
h.g. 1948
l
) 10.000 kg mergel/ha

A
kunstmest

B
kunstmest
+ kalk ')

5,7
6,8

6,2
7,2

D
kunstmest + 40 t
compost/ha

6,9
7,2

kunstmest +
kalk ») + 40 t
compost/ha

6,8
7,1

In 1948 blijkt het verschil echter reeds weer klein te zijn geworden, doordat
ook de kunstmestobjecten zijn vooruit gegaan.
De objecten werden vijfmaal perjaar gemaaid. De opbrengst werd door de
bemestingen nauwelijks gewijzigd. Op geen enkel perceel kwamen belangrijke
verschillen voor tussen de objecten, of lagen deze verschillen opvallend in dezelfde richting. Met het ruweiwitgehalte (r.e.) was dit evenmin het geval. De
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onderstaande cijfers geven het totale resultaat vande drie proefjaren weer.
De drogestofopbrengst vanhetkunstmestobject isop 100 gesteld.
Object

0/ • .

A

B

' 100
18,4

102
18,3

C

D

97
18,5

98
18,4

De proefvelden, waarbij de compost in 1946is aangewend op komkleibouwland, dat kort daarna voor grasland isingezaaid, geven eenheel ander
beeld. De proefvelden zijn voor de eerste keer gemaaid in 1947en wel vijfmaal
perjaar. De oogsten van 1947 en 1948 zijn samengenomen.
Object

Kunstmest

Opbrengstverhouding . , . . .
%r.e

Kunstmest
-f 40 t compost/
haop degrond

128
16,1

100
14,7

Kunstmest
-+• 40t compost/
ha ingeégd

Kunstmest -f 40t
compost opde
grond -f 401compost/ha in^ee^d

135
17,0

145
17,4

Deverbetering komtindeeersteplaats tot uiting inde klavergroei. Dit blijkt
ook uit het toenemende ruweiwitgehalte. Het is niet mogelijk met de verkregen gegevens de oorzaken vandit grote effect teverklaren. Aangezien de
opbrengstverhoging vooral indenazomer optrad, lijkt depractische betekenis
vrij groot, omdat danjuist op dergelijk grasland degroei stagneert.
Op dezandgronden in Brabant werd in 1946 stalmest en compost gegeven
naast kunstmest Hetbestaande grasland werd geoogst in 1946, 1947 en 1948,
het aangelegde in 1947 en 1948.
De resultaten, weergegeven op dezelfde manier alsvoor hetkomkleigrasland
zijn:
a. Opbestaand zandgrasland:
Object

Opbrengstverhouding . .
0 / . f.

Kunstmest

100
14,5

Kunstmest
+ ± 30t
stalmest
113
14,5

Kunstmest
4- 50t compost

105
14,3

b. opaangelegd weiland:
Object

Opbrengstverhouding . .
%r.e

Kunstmest

100
13,0

Kunstmest
+ ± 30 t
stalmest
117
13,5

Kunstmest
4- 100 t compost

123 '
13,7

Op hetoude weiland bleek stalmest in alle drie deproefjaren de opbrengst
te verhogen; compost gaf een onregelmatig beeld, maar week intotaal weinig
af van kunstmest. Hetruw-eiwit-% werd door stalmest en compost niet veranderd. Stalmest encompost gaven ophetnieuw aangelegde grasland in alle
jaren een goed resultaat. Men moet verder bedenken, dat de grond aan
zekere basisvoorwaarden moet voldoen, speciaal indekritieke perioden inde
zomer, wilhetgras behoorlijk groeien. Deze voorwaarden waren opde percelen in Brabant lang niet altijd vervuld. Maar altevaak stond de grasgroei
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in de zomer op alle objecten stil. De proefvelden op komklei en ook de proefvelden in Brabant, die wel een opbrengst gaven in de nazomer, toonden aan,
datjuist dan de werking van de organische bemesting tot uiting kwam, zowel
indedrogestofalsin het ruweiwitgehalte. Vandaar dat bijv. dewerking van de
organische bemesting in het drogejaar 1947 duidelijk minder was dan in 1946
en 1948.Dit wil ook zeggen, dat het resultaat van de proeven in Brabant zeker
geen geflatteerd beeld geeft van deinvloed van deorganische bemesting.
GEBRUIK EN OPBRENGST VAN GRASLAND
M. L. ' T HART

Het onderzoek betreffende de opbrengst van uiteenlopende graslandpercelen
werd voortgezet op een kleiner aantal percelen (totaal 54). De uitvoering was
dezelfde als de vorige jaren, er werd echter een vijfde bemestingsobject aan
toegevoegd, zodat nu vergeleken zijn NPK, NP, NK, PK en onbemest.
Het jaar 1948 was gunstig voor de grasgroei, doordat de groei vroeg aanving en doordat er regelmatige regenverdeling was.
Hieronder gevenwijdeopbrengsten inkgdrogestof per arevan verschillende
gebieden in dejaren 1946, 1947 en 1948 van het volledig bemeste object.
1946

1947 '

1948

64,5
89,5

48,4
59,0

83,2
82,2

92,0
72,9

65,1
64,3

95,0
76,0

67,2
72,2

49,3
57,3

65,4
75,7

76,4

57,2

79,6

KLEI:

Gelderland
VEEN:

Groningen-Friesland-Drente
ZAND:

Groningen-Friesland-Drente

We zien, dat gemiddeld 1948 ongeveer 4 % hoger is geweest dan 1946, dat
ook een zeer gunstig grasjaar was. Er zijn tussen de gebieden echter zeer opvallende verschillen. De opbrengsten der kleigraslanden in Gelderland waren
bijvoorbeeld zeer gunstig, terwijl op de zware klei in Friesland nog klachten
over droogte voorkwamen. Enerzijds was de regenverdeling in Gelderland
gunstiger dan in het noorden, anderzijds wordt in het rivierkleigebied gedacht
aan eengunstigenawerkingvan delagewaterstanden door dedroogte vanl947.
Van hoeveel belang bemesting voor ons grasland is, blijkt wel duidelijk, als
wij de cijfers van deonbemesteveldjes met die van de bemeste vergelijken.
Voor alle proefvelden waren de opbrengstcijfers als volgt:

1946
1947 . .
1948

Onbemest

Bemest

Verhoudingscüfcrs

kg dr.stof/are

kg dr.stof/are

onbemest

bemest

60,3
45,0
62,3

76,4
57,2
79,6

78,9
78,8
78,3

100
100
100

55,9

71,1

78,7

100
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We zien een opbrengstverhoging van ruim 21 % in alle drie de jaren door
bemesting met N, P en K als kunstmest. Opvallend is, dat in het droge jaar
1947 het effect naar verhouding niet kleiner was dan in de andere jaren. Dit
wordt veroorzaakt door het feit, dat de voorjaarsopbrengst in 1947 een zeer
groot aandeel van dejaaropbrengst uitmaakte en het effect van de kunstmest
in die periode zeer goed was.
Door toevoeging van het object KP kon in 1948ook nagegaan worden, hoeveel de opbrengstverhoging per kg stikstof voor het gehelejaar was. Dit bleek
16,7kg drogestof te zijn ofbruto 10kgzetmeelwaarde per kgstikstof. Dit klopt
uitstekend met vroegere gegevens, waar bij beweidingsproeven 7 kg zetmeelwaarde per kgstikstofwerd gevonden, want eenverliesvan 30 % bij de beweiding is als zeer normaal te beschouwen.
Bij de bewerking van de gegevens van deze proeven zijn verschillende resultaten naar voren gekomen, welke van algemeen belang kunnen worden geacht. Er zijn hierover reeds twee korte mededelingen in het Maandblad voor de
Landbouwvoorlichtingsdiensi (Juli 1947 en April 1948) verschenen, terwijl een
derde mededeling ter perseis.
Het belangrijkste resultaat is,datopdé humusarme zandgronden in Brabant
dejonge kunstweiden eengoed opbrengstniveau bereiken, mitsdepH 6ofhoger
is, de ontwatering in de winter behoorlijk in orde isende waterstand in April
niet lager dan 70cm beneden het maaiveld. De kunstweiden, ouder dan 5jaar,
blijven op deze grond sterk achter, terwijl ook duidelijk de invloed van goed
geslaagde inzaai op de productiviteit naar voren kwam.
Op veengrond bleek een slootProductivity
6%
waterstand
dieper dan 60cm en
l»trqotd
gotd
matig
in drogejaren dieper dan 50 cm,
schadelijk te zijn. Verder blijkt
vooral op klei en veen de P- en
K-voorraad nog in vele gevallen
onvoldoendetezijnvooreengoede
productie, ook bij aanwending
van een flinke directe bemesting.
In fig. 16geven wij het gemiddelde verband tussen de opbrengsten en de botanische samenstelling. Hier blijkt duidelijk, dat het
percentage goede grassen en de
hoedanigheidsgraad stijgt, naarmatehetgrasland productiever is,
terwijl 't klavergehalte gemiddeld
ongeveer gelijk isbijgrasland van
uiteenlopend opbrengstvermogen.
Er blijkt nog een vrij grote
3500
spreiding voor te komen bij het
1500
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3000
Kg i*tm./h«
verband tussen de opbrengst en
Fio. 16. D E GEMIDDELDE SAMENSTELLING DER GRASMAT
de botanische samenstelling. O.a.
VAN CRASLANDEN VAN UITEENLOPENDEPRODUCTIVITEIT
bleek, dat bij gelijke kwaliteitvolVl.b. = vlinderbloemigen
gens
de botanische samenstelling
matige
grassen
M.g. =
Sch. g. = schijngrassen
opvochthoudende grond meer kg
O.g.
= goede grassen
drogestof geproduceerd werden
md.g .= minderwaardige grassen
dan op drogere grond.
O.o.
overige onkruiden
=
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CAROTINE-ONDERZOEK IN KUNSTMATIG GEDROOGD GRAS E.D.
S. BOSCH EN W . B . DEIJS

In het vorigejaarverslag werd reeds een overzicht gegeven van onderzoekingen op het gebied van carotine-verliezen bij drogen enbewaren van gedroogd
gras. Dit onderzoek werd in 1948voortgezet en uitgebreid.
De hoeveelheid Carotine, dieuiteindelijk terbeschikking van hetvee komt
gedurende dewintermaanden, isafhankelijk van de volgende factoren:
,
1. gehalte inhet verse materiaal;
2. verliezen bij voordrogen op het land;
3. verliezen bij kunstmatig drogen;
4. verliezen bij bewaren van hetgedroogde product.
1. Uit buitenlandse onderzoekingen blijkt, dathetcarotinegehalte van vers
gras inhetalgemeen sterk afhankelijk isvan hetgroeistadium van hetmateriaal. Hoejonger het gras is,des tehoger het carotinegehalte zal zijn. Ookuit
een aantal door hetCILO onderzochte monsters bleek, datereen behoorlijk
verband bestaat tussen hetgehalte aanruweiwit (een maat voor hetgroeistadium) enhetcarotinegehalte. Zokwam een gemiddeld gehalte van16 %
ruw eiwit inde drogestof overeen met ongeveer 350 mg Carotine per kg drogestof, terwijl ditbij 18en20 % resp. ±450 en600 mg bedroeg. Wanneer voor
kunstmatig drogen vangras een jong product wordt gemaaid met eenhoog
gehalte aan ruw eiwit, kan men er vrijwel zeker van zijn, dat het verse product
tevens eenhoog carotine-gehalte
heeft.

2. Hetkunstmatigdrogenvangras
meteenlagervochtgehaltezal sneller
gaan endaardoor minder kosten dan
het drogen van materiaal, dat erg
nat is.Voordrogen op hetland bij
drogend weer verlaagt indit opzicht
de kostprijs van het drogen. De voederwaarde van het materiaal, wat
betreft hetgehalte aan eiwit enzetmeelwaarde, blijkt ineen of twee
dagen practisch niette verminderen.
Wel treden ersoms belangrijke verliezen aanCarotine op.Inhet afgelopenjaar werdeiieenviertalproeven
uitgevoerd, waarbij hetgras nahet '
maaien op verschillende tijden werd
bemonsterd en onderzocht.Infig.17
zijn deresultaten van deze proeven
weergegeven. Het verlies aanCarotine naeen uiteenlopend aantaldagen isaangegeven in % vanhet oorspronkelijk gehalte,terwijl tevenshet
verloopvanhetdrogestofgehalte van
het andrrvnchtr materiaal i« vpr
n e t o n a e r z o c n t e m a t e r i a a l is v e r meld. D e weersomstandigheden wa-
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ren tijdens deproeven vrij ongunstig, meestal washetvrij zwaar bewolktmet
af en toeregen, terwijl zonnige dagen slechts een enkele keer voorkwamen.
Dit blijkt ookweluit het verloop van hetdrogestofgehalte, datslechts in enkele
gevallen behoorlijk toenam. Hetcarotinegehalte daalt echter vrij regelmatig,
ook indeperiode, dathet gras practisch niet toeneemt in drogestofgehalte.
Voorlopig lijkt het,datgedurende deeerste twee dagen bij vrij nat weer het
verlies zelfs groter wasdan bijdroog weer. Ditkomt overeen met Engelse
onderzoekingen, waarbij bijregenachtig weer grotere carotineverliezenoptraden danbijzonnig droog weer.
De resultaten van de proeven in 1948waren gemiddeld:

Direct n a maaien
Na 1dag. . . .
.Na 2 dagen. . .
Na 3 dagen. . .
Na 5 dagen. . .
Na 7dagen. . .

Carotine-verlies in %
van het oorspronkelijk
materiaal

% droge stof van
het gras

8
21
28
32
47

16,0
18,2
17,4
17,4
20,0
22,6

Ondanks degeringe stijging van hetgehalte aandrogestof zijn deCarotine-«
verliezen zeer aanzienlijk. Inhet komende jaar zullen deze proeven worden
voortgezet, terwijl zal worden getracht ook bijzonnig drogend weer deverliezen tebepalen.
3. Bij het bepalen vandecarotineverliezen tijdens het kunstmatig drogen
moesten enkele moeilijkheden worden overwonnen. Indeeerste plaats dient
het carotinegehalte van hetmateriaal vlak voor het droogproces teworden bepaald. Uitenkele oriënterende proeven inhetlaboratorium was reeds gebleken, dathet bewaren vanvers materiaal ineengesloten busgedurende een
aantal uren reeds totbelangrijke carotineverliezen aanleiding kangeven.Gevonden werd, datna 24uurbewaren reeds 20%vanhetoorspronkelijkegehalte was verloren gegaan, terwijl ditna48uurbijna 30%bedroeg. Bewaard
in.eenopen bakbij diffuus daglicht waren deze verliezen na1en2 etmalen
resp. 26en37%.
Het was dus noodzakelijk direct nahetmonsternemen hetmateriaal teconserveren. Dit geschiedde door 1 gram afte wegen entebewaren ineen donkerbruin flesje onder eenoplossing van petroleum-aether-aceton tothetogenblik,
waarop debepaling vanhetcarotinegehalte plaats vond. Ieder monster werd
in drievoud onderzocht.
In detweede plaats dient men erzeker vantezijn, dathetzelfde materiaal
voor ennahetdrogen wordt bemonsterd, dusmoet de tijd, dathetgras zich
in dedroger bevindt, bekend zijn.
Bij eeneest-trommeldroger (Hubert-Kaloroil) leverde dit geen moeilijkheden op, daar vlak voor hetvullen vandeeest werd bemonsterd en gewacht
werd methetbemonsteren van hetgedroogde product totdezelfde eestvulling
droog was. Bijeentrommeldroger (v. D. BROEK) oftunneldroger (ENSINK) is
dit niet zoeenvoudig enzalnoggetracht moeten worden eenjuiste methode
te vinden.
Uit deresultaten bleek, datbijhetonderzoek nog niet voldoende rekening
was gehouden metdeze moeilijkheid, zodat enkele afwijkende resultaten werden verkregen.
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Bij een drietal droogsystemen carotin.
werden elk een vijftal proefnemingen gedaan. Deze proelbe- 40
monsteringen geschiedden op een
willekeurig ogenblik tijdens het 30
drogen van een partij gras. In
fig. 18 zijn de resultaten weerge- J0
geven, waarbij het verlies in% van
"h Broik
het oorspronkelijke gehalte is uit• Ensink
gezet tegen het oorspronkelijke ge+ Huoert-Kaloroil
Ol
500
600
700
300
halte. Hoewel in twee gevallen bij
Oorspr gth. aan carotin« in mg/kg drogt W
v. d. Broek-trommeldroger een afwijking optreedt, blijkt toch wel,
DROGEN MET VERSCHILLENDE DROOGINSTALLATIES (BIJ
dat de grootte der verliezen sterk
UITEENLOPEND CAROTINEGEHALTE VAN HET VERSE MATERIAAL)
afhankelijk is van het gehalte in
het te drogen materiaal. Bij 600
mg per kg drogestof in vers gras was het verlies ongeveer 40 %, terwijl dit
bij 350 mg bijna 20 % bedroeg.
De verschillende droogsystemen zijn afzonderlijk aangegeven, doch er is nog
geen duidelijk verschil in verliezen te constateren. In het komende j a a r zal dit
onderzoek worden voortgezet, waarbij tevens aandacht aan andere producten
zoals lucerne, klaver en wortelen zal worden besteed.
Een andere manier om eventuele verschillen in carotineverlies bij diverse
droogsystemen n a te gaan is monsters te verzamelen en te onderzoeken en
daarna het verband tussen de gehalten aan ruw eiwit en aan Carotine na te
gaan. (Aangenomen kan worden, d a t het ruw-eiwit-gehalte voor en n a het
drogen practisch gelijk is).
In fig. 19 is dit gedaan voor de in 1948 verzamelde monsters van een drietal
drogerijen (Hubert-Kaloroil, Ensink en Du Croo en Brauns). Het verband
tussen ruw-eiwit- en carotinegehalte blijkt duidelijk uit deze grafiek, doch een
verschil in carotinegehalte, hetgeen zou overeenkomen met een groter of kleiner
verlies, blijkt hier niet uit.
4. De verliezen, welke optreden bij het bewaren van het gedroogde product,
zullen afhankelijk zijn van de heersende temperatuur, de toetreding van licht,
de luchtvochtigheid en de fijnheid van het materiaal (ventilatie). Aan de drie
eerstgenoemde factoren werd reeds enige aandacht besteed in ons verslag over
1947. I n 1948 werd de invloed van de luchtvochtigheid, dus ook de invloed van
het vochtgehalte van het materiaal, nader bestudeerd. Het product werd daartoe bewaard in exsiccatoren boven mengsels van zwavelzuur en water. Aldus
was de heersende relatieve waterdampspanning tijdens het bewaren bekend.
In fig. 20 zijn de resultaten weergegeven van deze bewaarproeven, verricht
van April tot October 1947 en van October 1947 tot April 1948. Bij beide
proeven vonden wij bij een bepaalde relatieve vochtigheidstoestand een minimaal verlies. In de zomer 1947 lag dit geringste verlies bij een r.v. (relatieve
vochtigheid) van ca 70 %, terwijl wij in het winterhalfjaar 1947-1948 vonden,
dat een minimaal verlies optrad bij een r.v. van ca 50 %. Voor dit verschil
vonden wij nog geen afdoende verklaring. Mogelijk speelt de temperatuur hierbij een rol. In 1949 zullen deze proeven worden herhaald met verschillende
materialen (gedroogd gras, wortelmeel, lucernemeel) ; daarbij zal tevens de
temperatuur worden geregistreerd.
Bij deze proeven werd tevens een curve gevonden, die het verband aangeeft
Fio.
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V E R B A N D TUSSEN R U W - E I W I T - E N CAROTINEQEHALTE V A N D E DROGESTOP IN KUNSTMATIG G E -

D R O O G D GRAS VAN VERSCHILLENDE DROOGINSTALLATIES
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F l G . 2 0 . C A R O T I N E V E R L I E S VAN GEDROOGD GRAS NA BEWARING GEDURENDE
2 , 4 EN 6 MAANDEN BIJ UITEENLOPENDE RELATIEVE WATERDAMPSPANNING
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tussen derelatieve waterdampspanning
in de lucht en het hiermede in evenwicht zijnde vochtgehalte vanhetmateriaal (fig.21). Wanneer inderdaad bij
eenr.v.van50-70 %eenminimaal verlies optreedt, betekent zulks, dat het,
althans methetoogophetbehoudvan
hetCarotine,nietnodigishetproduct te
drogen tot een vochtgehalte lager dan
ca 10%.
Ten eindedefijnheidvanhet materiaal in hetonderzoek te betrekken werden enigevoorlopige proeven genomen
met gemalen gedroogd gras en metin
balen geperst gedroogd gras.Beideproductenwerdengedurende zes maanden
bewaard op het laboratorium (temp.
17-22 °C, gemiddeld 18°C) en in de
kelder (temp. 7-15 °C, gemiddeld 12
°C). Deresultaten waren alsvolgt:
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FIG. 2 1 . VERBAND TUSSEN VOCHTGEHALTE VAN
KUNSTMATIG GEDROOGD GRAS EN RELATIEVE
WATERDAMPSPANNING

Verliet aan Carotine in 6 maanden

Gemalen product, in papieren zak . . . .
Ongemalen product, geperst tot b a a l . . .

laboratorium

kelder

11
17 °'
/o
TO /o

7%
24%

Zoals teverwachten was, werden bij hogere temperaturen grotere verliezen
gevonden. Voorts volgt uitdeze proef, datinhet ongemalen product het grootste verlies aan Carotine optreedt. In de literatuur wordt soms het tegenovergesteldevermeld. Inverband metde fijnheidvanhetmateriaal moet men twee
factoren onderscheiden.
Hettotale oppervlak vandedeeltjes isbijhetgemalen materiaal groter danbij
het ongemalen product, waardoor ten gevolge vanoxydatie door delucht een
groterverlieskanoptreden.Dehoeveelheid ingesloten luchten deventilatie zijn
daarentegen geringer, waardoor in het gemalen materiaal een kleiner verlies
kan optreden. Bij de beoordeling van het verlies zalookde duur van debewaring in acht genomen moeten worden. Wanneer de bewaring slechts kort
duurt, kan het voorkomen, dat zowel in het gemalen als in het ongemalen
product steeds voldoende zuurstof aanwezig is;dekans bestaat dan,datinhet
eerstgenoemde materiaal grotere verliezen optreden. Bij een langdurige bewaring is het daarentegen mogelijk, dat tussen het gemalen materiaal onvoldoende zuurstof aanwezig isvoor deoxydatievanCarotine, terwijl inhetongemalen product dezuurstof nogniet verbruikt is;opdenduur kanduseengroter
verlies optreden in het laatstgenoemde product.
Deze kwestie zaldoor onsin 1949nader worden bestudeerd. Reeds werdnagegaan, in hoeverre de hoeveelheid lucht per volume-eenheid verschilt ingemalen enongemalen gedroogd gras.Hiertoe bepaalden wijvanbeide producten
het „pakvolume" enhet „ware" soortelijke gewicht. Het pakvolume berekenden wij aan de hand van het gewicht en het volume van practijkvoorraden.
Het ware sgwerd bepaald met een voor dit doel zeer goed bruikbare luchtpycnometer, die op ons Instituut werd vervaardigd. Voor het wares gvan
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gemalen en ongemalen gedroogd gras werden dezelfde waarden gevonden,
welke voor diverse monsters uiteenliepen van 1,36 tot 1,52.
Uit onderstaand overzicht, waarin twee practijkproeven zijn opgenomen,
blijkt, dat per kg materiaal in een baal van geperst gedroogd gras meer lucht
aanwezig is dan in het gemalen product.
Proef I

Ongemalen
Gemalen . .
Verschil . .

4900 ml lucht/kg
2900 ml lucht/kg/
2000 ml lucht/kg
(ca400mlO 2 /kg)

Proef II

7750 ml lucht/kg
2350 ml lucht/kg
5400 ml lucht/kg
(ca 10(10 ml 0 2 /kg)

H e t is dus geenszins denkbeeldig, dat verschillen in verliezen aan Carotine
na een bepaalde periode van bewaren verband houden met de in het materiaal
aanwezige hoeveelheid zuurstof.
AFDELLNG A K K E R B O U W
OOGSTMETHODEN BIJ GRANEN
W . H. VAN DOBBEN

Naar aanleiding van de hernieuwde belangstelling voor de kwaliteit van het
inlandse graan, welke heeft geleid tot instelling van de Coördinatie Commissie
Bakaard, onder voorzitterschap van de Directeur van de Akker- en Weidebouw, zijn in Augustus in alle zeekleigebieden gegevens verzameld over de
oogstmethoden, die in de practijk worden toegepast. H e t bleek, dat er in het
algemeen behoorlijk veel zorg werd besteed om het gewas in de regenrijke
zomer van 1948 droog binnen te krijgen. Zeer opvallend was het, dat deze
zorg plaatselijk zo enorm verschilt.
Terwijl in het zuidwestelijke kleigebied de tarwe op Noord- en Zuid-Beveland wel voor 70 % in zgn. „duitse stuken" (hok met twee schrijlings geplaatste
kopschoven) stond, werd in de Hoeksche Waard en op Flakkee voor 90 %
gewoon opgehokt. O p het vasteland van Noord- en Zuid-Holland beheerst
het schelfje van 48 à 60 schoven het beeld op de tarwevelden. I n het noorden
des lands ziet men daarentegen meestal gewone hokken.
*
De practijk isunaniem van oordeel, dat die methoden, waarbij de koppen der
schoven worden beschermd tegen regen, een redelijke garantie geven tegen
bederf, waartegenover staat, dat de oogst langer op het veld moet (en kan)
blijven. Dit geldt dan weer sterker voor schelfjes d a n voor duitse stuken.
De plaatselijke verschillen zijn deels te verklaren uit verschillen in de inrichting van het bedrijf. In het noorden heeft men grote graanschuren, waarin
het opgehokte graan kan worden geborgen, als het eens een dag goed droog
weer is. Het dorsen wordt daar over een lange periode in het winterhalfjaar
verdeeld.
In Holland mist men deze grote schuren en dorst veel van het land. Hiervoor
is het schelfje geschikter, het kan wachten tot de machine beschikbaar is. .
Het plaatsen van duitse stuken en schelfjes kost, als het direct achter de binder
kan geschieden, geroutineerd personeel hoogstens 50 % meer tijd.
Bij een door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting op Noord-Beveland
verzorgde proef, waarbij het gewone hok werd vergeleken met duits stuuk,
schelfje en ruiter, werden geen grote verschillen waargenomen. De korrelkleur
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v a n d e t a r w e u i t h e t h o k was w a t m i n d e r m o o i ; h e t v o c h t g e h a l t e was ook gemiddeld hoger.
W a t d e a n d e r e g r a n e n betreft, k u n n e n uit d e z o m e r v a n 1948 d e v o l g e n d e
ervaringen worden vermeld.
Bij z o m e r g e r s t l o p e n g e w o n e h o k k e n m i n d e r g e v a a r d a n bij t a r w e , è n d o o r
e e n v r o e g e r e oogst, è n d o o r b e t e r aflopen v a n h e t w a t e r . S t e r k d o o r e l k a a r g e w a a i d e gerst is gevaarlijker e n w o r d t g r a a g geschelfd. R u i t e r e n g a a t bij d i t gew a s ook g o e d , v o o r d u i t s e s t u k e n is h e t t e slap e n t e k o r t .
H a v e r ziet m e n in Z e e l a n d o o k wel a a n d u i t s e s t u k e n z e t t e n , i n H o l l a n d w o r d t
h e t d o o r z a a i z a a d t e l e r s wel g e r u i t e r d . D e z e m e t h o d e m a a k t e e e n u i t s t e k e n d e
i n d r u k en verdient overweging voor gemengde bedrijven, w a a r m e n ruiters
heeft v o o r h e t h o o i .
INTERPROVINCIALE VELDPROEVEN MET STIKSTOFGIFTEN EN RIJENAFSTANDEN
BIJ WINTERGRAAN
W. H. VAN DOBBEN

Vergelekenmetdeoorlogsjaren ishetpeilvanuitvoeringderinterprovinciale
c u l t u u r p r o e v e n m e t g r a n e n o n m i s k e n b a a r gestegen. D i t k o m t ook t o t u i t i n g i n
d e r e g e l m a a t v a n d e v e r k r e g e n cijfers, w a a r d o o r d e i n t e r p r e t a t i e zeer w o r d t
vergemakkelijkt.
I n fig. 22 zijn d e gegevens v a n d e 9 rassen-stikstofproeven m e t w i n t e r t a r w e
op kleigrond samengevat.
Korrtlopbr.in kg/ar«
D e g e m i d d e l d e n zijn b e r e k e n d d o o r
'S
d e w i s k u n d i g e afdeling v a n h e t I V R O
volgens d e d a a r t o e g e p a s t e s t a n d a a r d i s a t i e m e t h o d e , m a a r z o n d e r enige c o r r e c t i e
d e r cijfers o p v r u c h t b a a r h e i d s v e r s c h i l len b i n n e n i e d e r proefveld afzonderlijk.
Z e e r duidelijk blijkt, d a t h e t o p b r e n g stniveau v a n Alba en Staring boven d a t
v a n J u l i a n a ligt, m a a r d a t S t a r i n g b o v e n d i e n b e t e r in s t a a t is, e e n h o g e N-gift
r e n d a b e l t e m a k e n , i n welk o p z i c h t
A l b a bij J u l i a n a a c h t e r s t a a t .
H e t ligt zeer v o o r d e h a n d , h i e r e e n
s a m e n h a n g t e z o e k e n m e t d e stevigheid
(fig. 22 o n d e r a a n ) , i n w e l k e e i g e n s c h a p
Staring inderdaad uitblonk, m a a r Alb a e n J u l i a n a nauwelijks verschil v e r toonden.
Het vermogen om stikstof om te zetten in
korrelopbrengst werd in dit geval echter niet
eenvoudig bepaald door de legering ; i m m e r s
slechts o p t w e e d e r proefvelden k w a m e n
e r n s t i g l e g e r e n d e o b j e c t e n v o o r , terwijl
d e d a l i n g v a n d e o p b r e n g s t bij h o g e
N-gift e v e n Sterk w a s o p d e v e l d e n , w a a r FlG - 22 " GEMIDDELDE KORRELOPBRENGSTEN EN
J »
,
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,
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Voorts is het opmerkelijk, dat de stro-opbrengsten tot de hoogste bemestingen bleven toenemen en dat deze toeneming de daling van de korrelopbrengst
verre overtrof. De korrelopbrengst daalde dus ondanks een stijgend gewicht
van de bovenaardse delen van het gewas. Dit blijkt duidelijk uit de verhouding
korrel :stro, weergegeven in de volgende tabel:
N*ift (kg/ha)

Alba

0

20

50

80

120

160

0,49
0,55
0,53

0,47
0,54
0,53

0,46
0,52
0,51

0,44
0,51
0,50

0,39
0,44
0,48

0,36
0,41
0,44

Bij hogere N-giften zien wij aanvankelijk een langzame daling. Bij Juliana
enAlba treedt bij 1.20N een plotselingeval op,welkeniet meer isdan een weerspiegeling van het feit, dat toen de korrelopbrengst ging dalen, terwijl de stroopbrengst nog steeg.
Bij Staring zien wij deze val pas optreden bij 160N. Voor deze storing in de
korrel : stro-verhouding kan, zoals gezegd, in dit geval geen grof-mechanische
verklaring (legering) worden gegeven, al toonde zich het gewas bij deze objecten duidelijk slapper.
Dit leidt tot deveronderstelling, dat dezeslapte vanhetgewas geenoorzaak was vande
oogstdepressie, maarevenals deze,een symptoomvaneen onharmonische voeding, waartegen
Staring wellicht goed bestand is.

Dezelfde veronderstelling geldt voor een grote cultuurproef van het CILO
met rogge op zeer lichte zandgrond, die het volgende resultaat opleverde (de
N-objecten kwamen in 18-voud voor; de verschillen zijn wiskundig betrouwbaar):
N-gift (kg/ha)

Korrelopbrengst per are . . . .
Stro-opbrengst per are . . . .
Verhouding korrel : stro . . .

40

80

120

24,4
58,2
0,42

30,0
68,1
0,44

28,6
70,0
0,41

Hier trad zelfs geen „hangen" in het gewas op bij de zwaarst bemeste objecten en desondanks zien wij een depressie van.de korrelopbrengst.
In dit geval was de opbrengst van korrel plus stro bij de hoogste N-giften
vrijwel gelijk, maar de korrel : stro-verhouding blijkt ook hier bij te hoge
N-gift ongunstig te zijn, zij het minder duidelijk dan bij de tarwe.
Dit proefveld omvatte voorts 6 rijenafstanden, variërend van 10 tot 30 cm,
waartussen geen betrouwbare verschillen konden worden aangetoond. De
proef was bedoeld als aanvulling op de interprovinciale proefserie 104, omvattend 4 rijenafstanden (18-30 cm) en 4 zware N-giften bij winterrogge (de
hoeveelheid zaaizaad per are is steeds dezelfde). Vele proefvelden van deze
serie zijn goed geslaagd en leggen getuigenis af, dat in de zandgebieden het
peil van dit soort proefnemingen niet minder is gestegen dan elders. Fig. 23
geeft gemiddelde opbrengsten van drie groepen, namelijk:
1. die der proeven EC 258, WB 1504 en NOB 3, die tot de hoogste N-gift
krachtig reageerde met een tijging van opbrengst,
2. dieder proeven WB 1505,NOB 2en OB2994,waarbij dehogere N-giften
een duidelijke oogstdepressie veroorzaakten,
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Optjrengst kg/are

1

32

^

^

_

140N
120N
100 N

28
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i

i

60 N

26
30
Rijafstand in cm
FIG. 23.

G E M I D D E L D E KORRELOPBRENGSTEN BIJ RESP. 3 , 3 E N 8 RIJENAFSTAND-STIKSTOPPROEVEN MET
WINTERROGGE O P LICHTE GRONDEN IN 1 9 4 8

3. die der proeven ZWF 225, WO 1124, PO 346, Ve 418, OO 1198, OB
2995, L 1082en ZGr 596,dieslechts zwak op zeer hoge N-giften reageerde.
De eerste groep leverde bij 60 N de laagste opbrengst, die bij deze proeven
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voorkwam, ni. 25 kg/are. Pas bij 140 kg zuivere N/ha werd een niveau van
32 kg zaad/are bereikt.
De tweede groep isreeds bij GO kg N/ha dichtbij dit niveau. Hogere N-giften
gaven echter een duidelijke oogstdepressie, steeds gepaard met legering.
De derde groep gaf bij 60 kg N/ha ook -± 32 kg zaad per are, bij 100 kg
N ± 35 kg, bij nog hogere N-gift iets minder, echter zonder dat legering optrad
(behalve bij ZWF 225). In dit geval zien wij dus weer hetzelfde verschijnsel als
boven werd gesignaleerd.
In de volgende tabel is de gemiddelde reactie bij alle rijenafstanden op de
N-gift weergegeven, van de drie groepen apart.
N-gift (kg/ha)
60

100

25,4
57,8
0,44

29,0
65,4
0,44 .

30,9
67,7
0,46

32,3
71,8
0,45

30,8
70,5
0,44

29,3
67,0
0,44

27,4
63,5
0,43

26,4
65,0
0,41

32,1
65,6
0,49

35,1
73,7
0,48

35,2
73,3
0,48

34,0
73,3
0,46

120

140

GROEP 1

GROEP 2

GROEP 3

De stro-opbrengsten blijken hier bij te hoge N-giften metde korrelopbrengsten te stagneren of te dalen - dit in tegenstelling tot de tarwe. Dit komt ook
tot uiting in een veel geringer daling van de korrel :stroverhöuding. In hoeverre dit feit (dat na daling van de korrelopbrengst de stro-opbrengst bij tarwe
nog sterk stijgt, bij rogge echter niet) toegeschreven moet worden aan de grondsoort (betere vochtvoorzieningvan tarwe tijdens het schieten) ofaan de physiologischeverschillen tussen beide gewassen, moeten wij hier in het midden laten.
Wat de reactie op stikstof betreft, zien wij hier de ervaring uit vroeger jaren
bevestigd, dat bij rogge op zandgrond een bemesting van 60 kg zuivere N/ha
bijna steeds verantwoord is. In de meeste gevallen (groep 1 en 3) bleek een
verdere verhoging tot 100 kg ook nog rendabel te zijn, hetgeen wellicht voor
de meeste jaren geldt (niet voor het droge jaar 1947). In bepaalde gevallen
kan men nog veel verder gaan (groep 1). In overeenstemming met de ervaring
behoort ook deproef opjonge dalgrond (EG 258) tot deze groep.
De vraag dringt zich op, of het mogelijk is een verklaring te geven van het
feit, dat de proefvelden zulke grote verschillen vertonen in hun reactie opstikstofbemesting en of er enigerlei overeenkomst bestaat (b.v. in bodemtype)
tussen de velden, die wij tot één groep samenvoegen.
De gegevens, die ons over de betreffende percelen ten dienste staan, zijn zeer
onvolledig (zietabel 5). Het is duidelijk, dat groep3 eenzeerheterogeen gezelschap vormt. Ook gelukt het niet, samenhang te vinden met de voorvrucht en
haar bemesting.
Wij zijn, in het algemeen gesproken, nog ver verwijderd van een analyse
van het complex, dat de reactie op een stikstofgift beheerst. Het ligt voor de
hand, dat devochtvoorziening en denatuurlijke stikstofproductie van de grond
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TABEL 5. INTERPROVINCIALE VELDPROEVEN
BEMESTINGEN BIJ WINTERROGGE (SERIE 104)

Reg.nr.

1948 MET VERSCHILLENDE

Stand van
het grondwater
in de zomer

Ligging

Grondsoort

ZGr 596
ZWF 225
EC 258
VVO 1124
P O 346
O O 1198
Ve 417

Borgercompagnie
Wijckel
Emmer Compascuum
Balkbrug
Heino
De Krim (O.)
Beekbergen

Ve 418
WB 1504
WB 1505
OB 2994

Barneveld
Rijsbergen
De Moer
Asten

OB 2995
NOB 3

Gemert
Holthees, gem. Vierlingsbeek
Zijtaart

oude dalgrond
zandgrond
jonge dalgrond
ontginning
esgrond
dalgrond
goede zwarte zandgrond
zandgrond
lichte zandgrond
zandgrond
matig goede zandgrond
matige zandgrond
zandgrond
matig zware zandgrond
loss

NOB
L

2

1082

Bocholtz

RIJENAFSTANDEN

EN STIKSTOF-

Voorvrucht

N-bemesting
(kg/ha) van de
voorvrucht

1,50
1 1,1—
1,50
1,20
vrij hoog

aard.
aard.
aard.
aard.
aard.
aard.
haver

800 ch
400 kas, groenbem
400 kas, 300 as
700 kas, 30000stm
120 N, 25000 stm
700 kas
stm

1,50
1—
1,50
1,50

haver
aard.
aard.
haver

150 kas
200 za, 15000 stm
"200 kas, 30000stm
350 kas

1,75
2 -

haver
aard.

200 kas, 25000stm
250 kas

1,50

haver

280 kas, 10000stm

zeer laag

tarwe

200 kas

hierbij belangrijke factoren zijn; en vooral over de laatste zijn wij slecht geïnformeerd.
Vestigen wij nu onze aandacht op de rijenafstanden, dan blijken deze in de
eerste en derde groep weinig verschil in opbrengst te leveren. In de tweede
groep, dus bij de te zwaar bemeste rogge,iser een lichte tendens tot daling van
korrel- en stro-opbrengsten bij grotere rijenafstand. Tevens toonde het gewas
zich dan veel steviger. Dit laatste is echter in het algemeen ook daar het geval,
waar bij 30 cm afstand de opbrengst niet duidelijk achterstond.
De gemiddelde cijfers voor stevigheid in die proeven, waar de rijenafstand
deopbrengst niet duidelijk beïnvloedde, zijn weergegeven in devolgende tabel:
Rijenafstand
N-gift (kg/ha)

60
100
120
140

18

22

26

30

9
8,1
6,5
5,2

9
8
6,8
5,7

9
8,5
6,9
6

9
8,2
7,3
7,3

Bij de grootste rijenafstand was het gewas duidelijk steviger.
Voor 1948 is de conclusie, dat men bij rogge de rijenafstand zonder verlies
aan opbrengst gerust tot 30 cm kan vergroten. Dit komt geheel overeen met de
conclusievan WIND (Meded.12Landbouwvoorlichtingsdienst, 1940) betreffende
de proeven van hetjaar 1939 en strookt in het algemeen met onze ervaringen,
voor zover het geen beslist arme gronden betreft. Deze grotere rijenafstand en
de ermee gepaard gaande grotere stevigheid kunnen voor het slagen van een
ondervrucht wellicht van grote betekenis zijn. Om dit te onderzoeken werd geadviseerd om bij gelijksoortige proeven in 1949 klaver in te zaaien.
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ENKELE WAARNEMINGEN OVER DE RIJPING VAN ROGGE
W. H. VAN DOBBEN

In 1947 en 1948 zijn op practijkvelden rogge in de Wageningse Eng gedurende de rijpingsperiode monsters van 100 aren verzameld. Dit gebeurde
aldus, dat van ± 30percelen eenbepaalde plek van beginJuli afmet geregelde
tussenpozen werd bemonsterd, tot het gewas doodrijp was. De onrijpe korrels
werdendirectgedroogdombederftevoorkomen,maarvaniedermonster werden
eerst de korrels uit 10 aren losgewreven en gewogen, om het vochtgehalte op
het moment van monsterneming te kunnen vaststellen.
Op deze wijze kwamen heel wat gegevens beschikbaar over de gang van
vochtgehalte en korrelgewicht. Erg nauwkeurig bleken deze gegevens niet te
zijn. Al streeft men er naar, zoveel mogelijk uniforme aren te kiezen, dan nog
verschillen gelijktijdige steekproeven sterk, vooral de gewichten per korrel.
Enige langs grafische weg verkregen gemiddelde waarden zijn in fig. 24 weergegeven.
Bepalen we de aandacht eerst even bij het vochtgehalte, dan valt onmiddellijk op,dat dit in de hete,drogeJulimaand 1947opveel lager niveau lag dan in
de vochtige, koeleJulimaand van 1948. Het verschil in korrelhabitus in deze
tweejaren moet wel groot zijn geweest. Voorts valt op, dat in beidejaren het
vochtgehalte gedurende deeerste helft vanJuli geleidelijk daalde, waarna een
vrij plotselinge val optrad, die de uiteindelijke rijping inleidde, waarbij tenslotte de korrel op een min of meer constant vochtgehalte komt, in evenwicht
met hetvochtgehalte van deatmosfeer. Dekromme krijgt hierdoor een S-vorm.
Het plotseling versnelde vochtverlies trad in 1947 reeds ongeveer 14Juli op,
bij een gemiddeld vochtgehalte van ± 32 %, in 1948 pas ongeveer 21Juli bij
een gemiddeld vochtgehalte van ± 45 %. In beide gevallen is het versnelde
vochtverlies niet aan een weersomslag toe te schrijven, wantJuli 1947 was gelijkmatig heet endroog, terwijl 1948koelennat wastot 25Juli, toen een warme
en droge week aanbrak.
De gang van het korrelgewicht is weergegeven in fig. 25, waarvan iedere
curve isgetrokken door een zwerm van punten.
Merlcwaardig genoeg is er geen belangrijk verschil tussen de uiteindelijk bereikte gemiddelde korrelgewichten van 1947 en 1948. Dit wil niet zeggen, dat
de opbrengst in dezejaren dezelfde was. Na de zeer strenge winter van 19461947 heeft de rogge wel een dunner stand gehad dan na de zachte winter, die
aan de oogst van 1948voorafging.
s
Het iszeer frappant, dat het uiteindelijk korrelgewicht in 1947 reeds bereikt
was bij het begin van het onderzoek. Zo bedroeg het gemiddeld 1000-korrelgewicht van de monsters van 10Juli zowel alsvan dievan 19Juli 31,4g.
Bij de monsters van twee percelen, die lang groen bleven, toen de meeste
percelen reeds doodrijp waren, was wèl een toename van het drooggewicht
van de korrels in deperiode 8-19Juli op temerken (aen bin fig. 25). Vermoedelijk zijn dit zeer laat gezaaide percelen, die opdekorrel hebben overwinterd.
Deze percelen waren opvallend dun van stand; hiermee moet hun hoog gewicht per korrel in verband worden gebracht.
Deze monsters bleven ooklanger op een hoog vochtgehalte (aen bin fig. 24),
maar de val van het vochtgehalte was daarna des te steiler ende percelen rijpten niet veel later dan de rest.
Ook in 1948 waren niet alle percelen even vroeg. In fig. 25 zijn de grafische
gemiddelden weergegeven van vier groepen: een vroege groep, waarbij het
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1000-korrelgewicht al snel op peil was, dus met een vlakke curve bij afrijping,
een middengroep, een late groep en een zeer late groep, waarbij dus het 1000korrelgewicht tot het einde sterk toenam (steil verloop van de curve).
Dat het in 1947 onmogelijk was, deze fijne nuances te onderscheiden, ligt
daaraan, dat toen de extreme hitte en droogte alle kleine verschillen in afrijping uitwiste.
Devochtcijfers van ieder individueel geval zijn infig.24weergegeven en hier
zien wij,dat ook in 1948de „late" groep tegen de afrijping hoge vochtgehalten
had, terwijl in het algemeen het vochtgehalte op een bepaalde datum lager
was, naarmate het gewas „vroeger" was, d.w.z. het korrelgewicht dichter bij
de uiteindelijke waarde lag.
In hoeverre dit „laat" of „vroeg" bepaald is door de zaaitijd, moeten we in
dit geval in het midden laten.
Zeer opvallend ishet feit, dat de korrels van de twee late percelen van 1947
nog toe schenen te nemen in drooggewicht tot het laatste moment van de rijping, dus nog nadat dezeersnelle indroging wasbegonnen.
Dit verschijnsel, in 1947beperkttotenkelelatepercelen,was in 1948regel.

In fig. 25 zien wij, dat het korrelgewicht, behalve bij enkele „vroege" percelen, toenam, vrijwel tot het einde der rijping, in ieder gevalna het begin van
het snelle indrogen.
Dit feit staat met enige zekerheid vast. Het gemiddelde verschil van de gemiddelde 1000-korrelgewichten op 20Juli en dieop 28Juli bedraagt 1,5 ± 0,3
ten gunste van 28Juli. Toen bedroeg het gemiddelde 1000-korrelgewicht 31,3
tegen 29,8 op 20Juli.
Dit iszeer opmerkelijk en heeft practische consequenties. In de eerste plaats:
wat is de oorzaak van de opmerkelijke „knik", die het verloop van het vochtgehalte te zien geeft? Wij zouden kunnen veronderstellen, dat op dit moment
het transport van vocht uit de plant naar de korrel eindigt, zodat de korrel in
snel tempo gaat indrogen. Deze veronderstelling isklaarblijkelijk onjuist, want
tijdens deze snelle indroging neemt het drooggewicht nog toe en dit kan alleen
via transport van plant naar korrel.
Het lijkt er dus op, dat de „knik" niet wordt veroorzaakt door een beëindigingvan het transport, maar door het ingaan van een andere phase in het
transport, diegekarakteriseerd wordt door een geringerevochtvoorziening, met
behoud van vervoer van reservestoffen.
De waarnemingen zijn niet nauwkeurig genoeg om uit te maken, wanneer
deze phase eindigt.
Dit is natuurlijk van practisch belang, immers de rogge wordt vaak reeds
gemaaid bij ± 30 % vocht. In een jaar als 1948 bestaat daarbij theoretisch
het gevaar, dat de „finishing touch" aan de korrelvulling gaat ontbreken. Dat
dit gevaar niet denkbeeldig is, blijkt uit de practijkervaring, dat bij te vroeg
maaien de korrelkwaliteit wordt geschaad.
In 1947was de kans hierop blijkbaar zeer gering; de oogst op de betreffende
percelen begon toen ongeveer 18Juli bij eengemiddeld vochtgehalte van 15 %.
In 1948 begon men 25Juli te maaien, kennelijk verlokt door het mooie zomerweer, dat toen de langdurige regenperiode onderbrak. Het gemiddelde vochtgehalte was toen ± 30 %, maar ook in meer normale jaren zien veel boeren
geen bezwaar, om daarbij maar vast te beginnen, wellicht beïnvloed door het
feit, dat men bij het zichten met de hand reeds vroeg aanvangen moest (of nog
moet) om op tijd klaar te komen. De korrel isdan nog erg zacht, maar lijkt op
doorsnede reeds helder wit en korrelig.
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Het ismerkwaardig, dat ditstadium (met 30%vocht; ziefig.24) in1948
in een latere rijpingsphase viel danin 1947, maar dat tóch het gevaar vante
vroeg zichten groter was.
PEULVRUCHTEN
W. R.BECKER

Oogsttijdenonderzoek

Door het natte weer inJuni enJuli verliep derijping van erwten zeer traag,
een groot contrast met1947. Daardoor was hetgoed mogelijk, duidelijke verschillen in afrijping te bepalen. De indruk werd weer verkregen, dat vroeg
oogsten, dusmetnog enigszins groen stro, bijerwten gunstig isvoor dekwaliteit, terwijl deopbrengst daaronder niet hoeft te lijden.
De stambonen groeiden zeer lang door tengevolge van het natte weer in
Augustus enhetdaarop volgende gunstige nazomer- enherfstweer. Derijping
verliep daardoor buitengewoon traag endeopbrengst bleef tot delaatste oogst
toenemen, zoals uitdetabel blijkt. In deze tabel zijn alscontrast ookde opbrengsten van eenoogsttijdenproef in 1947 vermeld, toen de bonen door de
ongewone hitte en droogte nadeeerste oogsttijd niet meer doorgroeiden.
Cl 536, 1947
Oogstdatum

1
2
3
4
5

16-8
19-8
22-8
25-8
29-8

Cl 644, 1948

Noordhotl. br.boon

8,4
8,9
8,8
8,6
8,6

*
Oogstdatum
7-9
13-9
21-9
29-9
11-10

Beka kg/are

Krombek kg/are

12,2
15,5
19,6
23,3
27,7

9,6
12,2
14,6
17,5
22,8

Men zoudus moeten concluderen, dat bij weersomstandigheden, die een
snelle rijping bevorderen, een vroege oogst misschien weinig opbrengstderving
veroorzaakt, maar dat stambonen, die langzaam afrijpen, nog voortdurend
duidelijk mopbrengst toenemen.
Standruimteonderzoek

1948 waseen ongunstig erwtenjaar, in het bijzonder door veelvuldigoptreden vanvoet- envaatziekten. Dientengevolge waren de resultaten van de
standruimteproeven niet geschikt om hier te vermelden. Wellicht zal er bij
een samenvatting over dit onderwerp mettertijd nogenige waarde aan toegekend kunnen worden.
Bij de stambonen kreeg men op het proefveld Cl 645 te Hemmen (Betuwe)
de indruk, dat kleine hoeveelheden zaaizaad geen goede opbrengst kunnen
geven. Tot220 kg/ha zaad neemt deopbrengst duidelijk toe enook 260 kg/ha
lijkt nog geen overdreven grote hoeveelheid zaaizaad. Uitfig.26, i blijkt, dat
er eenvrijwel rechtlijnig verband bestaat tussen de hoeveelheid zaaizaad en
het plantgetal, waarbij ook geen verschil van betekenis tussen de vier rijafstanden voor dedag komt. Inn, inenivkomtvrij duidelijk uit, dat men meer
zaaizaad productief kan maken, naarmate een kleinere rijafstand gekozen
wordt. Ook invwordt ditbevestigdin het verloopvan de lijhen, die de punten
der rijafstanden verbinden. Naarmate meer zaaizaad genomen is,dalen de opbrengsten sterker met het vergroten van derijafstand. Deze uitkomsten behoeven nadere bevestiging door meer proeven.
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H O E V E E L H E I D Z A A I Z A A D

B I J

V E R S C H I L L E N D E

RIJAFSTANDEN
I I . OPBRENGSTVERLOOP BIJ 25 EN 33 CM RIJAFSTAND BIJ VERSCHILLENDE HOEVEELHEDEN
ZAAIZAAD
I I I . IDEM BIJ 40 EN 50 CM RIJAFSTAND
'
'
IV. IDEM BIJ SAMENVATTING VAN 25 EN 33 CM RESP. 40 EN 50 CM
V.
INVLOED VAN DE RIJAFSTAND OP HET OPBRENGSTNIVEAU BIJ ELKE HOEVEELHEID ZAAIZAAD
AFZONDERLIJK

..
-.-.-.-.

100kg/ha zaaizaad
HO „
180 „
220 „
260
„
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Behandeling van bloeiende stanibonen met groeisloffen

Het doel hiervan is, het afvallen van bloemen en vruchtbeginsels bij stambonen tegen te gaan om zodoende de opbrengst tevergroten. Wel bleek nu een
duidelijke invloed van de groeistoflen op groei, bloei en afrijping, maar een
opbrengstvergroting werd niet geconstateerd. De gebruikte preparaten waren
de kaliumzouten van a-naphtylazijnzuur en 2,4-dichloorphenoxyazijnzuur, in
water opgelost, de eerste stof in concentraties van 20, 40, 80 en 160 mg/liter,
de tweede met 5, 10, 20 en 40 mg/liter. Als rassen waren gekozen de bruine
bonen Beka en Candida. Op verscheiden veldjes werd de afrijping van het loof
zeer sterk vertraagd. Daarbij werden nog nieuwe bloemen gevormd, terwijl de
peulen van de eerste bloei reeds volkomen rijp aan de planten hingen. Deze
proef zal in gewijzigde vorm herhaald moeten worden om meer inzicht in deze
verschijnselen te krijgen.
Doperwten-zaaitijdenonderzoek

Om de doperwtencampagne van een conservenfabriek zo lang mogelijk te
maken, moet men vaak met minder goede kwaliteit (te rijp) genoegen nemen.
Het kiezen van rassen met verschillende rijpingstijd is één middel om daaraan
tegemoettekomen. Het opverschillendetijdstippen zaaieniseenander. Op het
proefveld Cl 636 werden de oogsttijden, in het doperwtenstadium, als volgt
door de zaaitijden beïnvloed.
Zaait^jd
Ras

Kelvedon Wonder. . . .
BlissAbundance . . . .

15-3

15-4

14-5

22-6
24-6
29-6

2-7
9-7
15-7

31-7
4-8
7-8

Hieruit blijkt dus dat, naarmate men later zaait, de invloed van het laat
zaaien op de oogsttijd groter wordt. Het schijnt zo te zijn, dat dit verschil
groter isbij eenvroegdan bij eenlaat ras.Hieraan mag men niet teveel waarde
hechten, omdat het zeer moeilijk is, steeds in hetzelfde stadium groen te plukken. Verder bleek, evenals eenvorigjaar, dat 14 Mei wel wat te laat is,om nog
een goed gewas te mogen verwachten. Het gewas, dat op 15 April gezaaid
was, was echter zeer goed.
Het is dus wel duidelijk, dat ook verschil in zaaitijd een middel is.om, met
behoud van goedekwaliteit, dedoperwtencampagne te verlengen.
HET MAISRASSENONDERZOEK
W. R. BECKER
t

Het maisrassen- en hybridenonderzoek, dat spoedigna de oorlog aan belangrijkheid won door het beproeven van hybriden (zievorigjaarverslag), werd nog
interessanter in 1948 door de collectie van dertig Amerikaanse hybriden, die
door de F.A.O. over een groot aantal Europese en Nabij-Oosterse landen werd
gedistribueerd. Een negental hiervan leek, op grond van vroegere ervaringen,
vroeg genoeg te zullen rijpen voor Nederlandse omstandigheden. Tenslotte
omvatte dete beproeven collectievoor Cl 640zestienhybriden, waarvan negen
vandeF.A.O. afkomstig enéén Nederlandse, genaamd Arno,dieidentiek moest
zijn met Wisconsin 240, hetgeen door de proef ook niet weerlegd werd. Verder
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T A B E L 6.

R E S U L T A T E N

V A N

Ras of hybride

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Minnesota hybr. 706
De Kalb hybr. 46
De Kalb hybr. 41
Wisconsin hybr. 355
Wisconsin hybr. 335
De Kalb hybr. 43
Wisconsin hybr. 275
Wisconsin hybr. 255
Minnesota hybr. 801
Nodak hybr. 301
Minnesota hybr. 800
Parel v. C. X Unicum
Noordl. x Unicum
Wisconsin hybr. 240
Vroege geleronde C.B.
Parel v. Cornell
Arno hybr.
Wisconsin hybr. 160
Noordlander
Wisconsin hybr. 1600
Kuhn
Nodak hybr. 203
Unicum
Baanbreker
Pfarrkirchner

H E T MAISRASSENPROKFVELD CI 640,

. v. h.
Zaadopbr. 7Gem.
= Rangorde
kg/a
44.8 kg/a

57,8
52,7
52,6
51,1
50,5
50,3
49,9
48,5
46,8
45,7
45,4
45,1
45,0
44,2
44,0
44,0
42,8
42,2
41,3
40,6
40,2
38,7
35,0
33,9
32,7

129
118
117
114
113
112
111
108
104
102
101
101
101
99
98
98
96
94
92
91
90
86
78
76
73

ï
2-8
2-8
2-9
2-9
2-10
2-11
2-16
4-18
6-19
7-19
8-20
8-20
8-21
8-21
8-21
9-22
9-22
10-22
12-22
14-22
17-23
22-25
23-25
23-25

1948,

TE L U N T E R E N OP

ESOROND

Rijpingi- Rendedalum ment °/ 0 Spil 7 .

Aantal
korrelrijen
per kolf

15-10
15-10
11-10
15-10
15-10
11-10
4-10
4-10
4-10
4-10
7-10
27- 9
1-10
1-10
27- 9
1-10
1-10
1-10
4-10
27- 9
23- 9
1-10
23- 9
20- 9
20- 9

14-16
J4-\6
14-16
14-/Ó--18
12-/4-16
74-16
12-14
12-14
14-/&-18
12-74-16
12-/4-16
8-10-72
10-12
10-72-14
5-10
12-14
10-12
fl-10
14-16
Ö-10

46,8
44,1
52,3
46,2
46,5
48,4
46,3
49,8
43,8
48,2
41,7
45,4
47,8
50,6
44,0
47,1
46,8
55,6
48,5
52,3
41,1
47,9
43,8
45,1
44,8

22,0
24,9
20,5
22,7
22,3
22,7
19,4
17,2
21,4
21,2
24,6
21,8
20,3
18,6
20,0
20,9
19,2
16,7
19,8
16,4
21,2
22,4
20,0
19,4
19,2

74-16
8
8
8

Korrelvorm

plat
plat
plat
plat
plat
plat
plat
plat
plat
plat
plat
plat-rond
plat-rond
plat-rond
rond
plat
plat-rond
rond
plat
rond
rond
plat
rond
rond
rond

werden in deze proef opgenomen zeven Nederlandse rassen, waarvan één
nieuw, Kuhn, en twee raskruisingen. Dus in totaal vijf en twintig objecten, die
op een proefveld in vijfvoud werden onderzocht. De voornaamste resultaten
vindt men in tabel 6.
Dit proefveld werd op 3 Mei gezaaid. De opkomst verliep zeer goed door het
gunstige weer van April, dat de grond in een goede toestand had gebracht, en
de eveneens gunstige eerste helft van Mei. Het laatst van Mei was te koud,
evenals eind Juni en begin en midden Juli. Eind Juni begon tevens de natte
periode, die tot ± half Augustus aanhield. De nazomer was evenwel gunstig
en maakte, althans voor de rijping, weer veel goed.
In het begin werd nogal wat fritvliegschade geconstateerd. Ook 'werd enig
magnesiumgebrek waargenomen, waarbij wederom hetverschil in gevoeligheid
hiervoor opviel tussen de ronde maisrassen en -hybriden, die vrij duidelijke
symptomen vertoonden en de platte maisrassen en -hybriden, dieniet ofweinig
reageerden. Ook nu weer bleek de grote resistentie van de hybriden tegen legeren en tegen de, legeringveroorzakende, aantasting door Basisporium. Uit de
wiskundige bewerking bleek, dat het verschil tussen twee objecten 10,5 % van
het algemeen gemiddelde moet bedragen, om practisch betrouwbaar te zijn,
dus nogal veel. Het opbrengstniveau van de proef was echter goed. De lage
opbrengst van Baanbreker was ongetwijfeld te wijten aan onvoldoende kiemkrachtig zaad, waardoor gemiddeld 25 % misplaatsen geteld werden. Met behulp van het practisch betrouwbare verschil zijn rangordecijfers vastgesteld.
In plaats van de rijpingsklassen (zie Verslag over 1947, p. 49) zijn de rijpingsdata vermeld. De korrelvorm isaangeduid met „rond" voor ronde of flintmais
en met „plat" voor platte of dentmais. Het „ % rendement" vermeldt het
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percentage droog zaad (15,5%vocht),dat menna drogenendorsen overhoudtIn dekolom „spil %" ishetpercentage spilvan deluchtdroge monsters (15,5 %
vocht) vóór het dorsen vermeld. Over het algemeen kan gezegd worden, dat
een hoog rendement en een laag spilpercentage gunstige eigenschappen zijn
evenals een klein aantal korrelrijen, dit alles in hoofdzaak met het oog op het
drogen. Een groot aantal korrelrijen immers komt voor bij dikke kolven, die bij
gelijke rijpingstijd moeilijker zullen drogen dan de slanke kolven met een klein
aantal korrelrijen. Bekijkt men de rijpingsdata, dan wordt in grove trekken de
Amerikaanse ervaring bevestigd, dat een ras of hybride productiever is naarmate de rijping later valt. Uit een oriënterende proef met nog later rijpende
hybriden echter bleek wel, hoe voorzichtig men daarmee, vooral in ons wisselvallig klimaat, moet zijn. Zodra men met de laatrijpheid maar even de grens
van het nog mogelijke overschrijdt, daalt de productiviteit sterk tengevolge van
de ontijdig onderbroken productie.iDientengevolge zullen rassen of hybriden,
die in een gunstig najaar nog net op tijd rijpen en dan een zeer goede opbrengst geven, in een ongunstig seizoen, met b.v.vroeg optredende nachtvorst,
sterk teleurstellen. Deze wisselvalligheid van het najaarsweer maakt dus een
zekere veiligheidsmarge in de rijpingstijd noodzakelijk. Voor het Zuid-Oosten
en Zuiden van het land kan men echter ongetwijfeld wat later rijpende typen
kiezen dan voor het Noorden en Noord-Westen. Men zou kunnen zeggen, dat
rassen en hybriden, die op ditproefveldop 4 October rijpten, voor het Zuiden en
Zuid-Oosten nog geschikt zijn. Rijping op 11en 15October wordt bedenkelijk.
Voor het Noorden en Noord-Westen zijn alleen de vroege ronde rassen, die op
Cl 640 in September rijpten, zeker bruikbaar. Misschien zullen ook de vroegstehybriden daar voldoen, b.v. Wisconsin 240 en Nodak 203.
Zeer interessant isnog de volgende vergelijking van opbrengsten in 1946 en
1948 van zes hybriden, die in beidejaren werden beproefd, te meer, daar de
beproeving geschiedde op twee vlak bij elkaar gelegen percelen van dezelfde
grondsoort en ongeveer dezelfde vruchtbaarheid. x
Opbrengst in kg/ha
1946

1948

Aant. dagen van zaai tot rijping
1946

1948

4160
146
4590
148
4470
4590
151
151
4860
4260
157
154
4380
3730
157
165
4630
4160
155
154
3990
4040
North Dakota 203
155
151
4740
4340
North Dakota 301
160
154
Vergelijking van maishybriden betreffende opbrengst aan droog graan en rijpingstijd (aantal dagen
van zaai tot rijping) in 1946 en 1948 met Vroege gele ronde C.B. als vergelijkingsras.
Proefvelden: 1946 C l 447, 1948 C l 640, beide in vijfvoud op dicht bij elkaar gelegen akkers met
overeenkomstige grondsoort en vruchtbaarheid.

Hieruit blijkt dus ten eerste, dat enkele van de vroege hybriden zoals Wis-consin 240 en 255,North Dakota 301 en Minnesota 801 goedin productiviteit
met Vroege gele ronde C.B. kunnen concurreren, en ten tweede, dat ze slechts
tamelijk weinig in vroegrijpheid bij dit ras ten achter staan en dus zeker een
goede kans maken voor het voornaamste maisgebied: Brabant en Limburg.
Verder zijnde landbouwkundige eigenschappen als stevigheid, ziekteresistentie
en geschiktheid voor mechanisch oogsten zó gunstig, dat deze misschien nog
het meest dewenselijkheid aantonen omdezehybriden te gaan verbouwen.
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ZONNEBLOEMEN
W . R. BECKER

De, in dit jaar voor het eerst beproefde, zonnebloemen gaven resultaten te
zien, die in verschillende opzichten van de uit Engelse bron afkomstige gegevensafweken, hoewelmenverwacht zou hebben, dat hier weinigkansopdergelijke afwijkingen zou zijn. De ongevoeligheid voor nachtvorsten van de zeer
jonge planten werd bevestigd, maar dat deze gevoeligheid pas zou optreden
als het nachtvorstgevaar voorbij is, bleek voor ons land althans in 1948 bij de
aanbevolen vroege zaaitijd, nietjuist.
De nachtvorsten omstreeks 21 Mei beschadigden in de meeste gevallen de
zaaisels van eind Maart, maar in enkele gevallen ook nog die van half April,
terwijl die van eind April wel steeds onbeschadigd bleven. Men zal in Nederland dusvoorzichtiger moeten zijn met vroeg zaaien dan in Engeland. Ook het
ontbreken van eengunstige reactie opbemestingenzoalsin Engeland gevonden
was, lijkt voor Nederland niet waarschijnlijk, tenminste niet voor de zandgronden, waarvoor men de zonnebloem alsgewas in de eerste plaats zou willen
bestemmen. Integendeel, hoewel de geschiktheid, zelfs voor lichte zandgrond
wel aanwezig lijkt, kreeg men toch op deze eerste proefvelden de indruk, dat
bemesting op dergelijke grond zekerniet achterwege mag blijven. Behalve deze
verschillen waren er ook punten van overeenkomst met de Engelse ervaringen,
ten ongunstezowel alstengunste.Ook hier wasdevogelschade (vinken, mezen,
groenlingen) enorm. Te Heino schatte men 40 % vogelschade. Maar ook hier
zijn wetot de conclusiegekomen, dat vroeg dorsen en dan nadrogen, waardoor
veel vogelschade voorkomen wordt, zeer goed mogelijk moet zijn. Daarbij leek
de rijping iets vlotter te verlopen dan ginds, en het gevaar voor Botrytisaantasting tijdens de rijping zou wel eens geringer kunnen zijn.
Houdt men rekening met de vogelschade en met het feit, dat dit een eerste
beproeving was, dan blijkt het opbrengstniveau in deze voor dit gewas zeker
niet gunstige zomer, op zandgrond op ongeveer 2000 kgper ha gesteld te kunnen worden. Er waren in sommige proeven objecten, die ondanks vogelschade
dit niveau benaderden. Vergeleken met de Engelse opbrengsten isdit zeker niet
ongunstig.
Wat de waarde voor de practijk kan zijn, isnog moeilijk te zeggen, maar, de
Engelse ervaringen meein aanmerking genomen, zou men misschien in de eerste plaats moeten denken aan grote ontginningsbedrijven, waar men de verbouw zou kunnen mechaniseren.
PROEVEN MET NIEUWE BESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ AARDAPPELEN OM DE INVLOED
HIERVAN OP DE OOGST NA TE GAAN
A. J . REESTMAN

Deze proeven werden genomen in samenwerking met Ir H. M. FLIK van de
Plantenziektenkundige Dienst.
In het droge jaar 1947 werd de indruk verkregen, dat besproeiingen met
koperhoudende middelen, afgezien van de bestrijding der aardappelziekte, een
ongunstige invloed uitoefenden op de oogst. Als oorzaak zou aan een vermindering der assimilatie-werkzaamheid moeten worden gedacht tengevolge
van de inwerking van de opgebrachte vloeistof of van het residu, dat aan de
groene delen gehecht blijft. Ook beschadiging, eventueel met als gevolg een
snellere afsterving, kan de oorzaak zijn.
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In het regenrijke 1948verschilde de uitwerking van de verschillende sproeistofïen weinig, ongetwijfeld als gevolg van de snelle afspoeling van de opgebrachte sproeivloeistoffen door deregen. Bij3maal sproeien konzowel bijBevelander op klei als bij Gloria op zandgrond geen betrouwbare invloed op
opbrengst en onderwatergewicht (% droge stof) worden aangetoond bij gebruik van 0,5 % en 1 % DDT (20 %),1 % en 2 % hexyclaan en 0,5 en 1%
calciumarsenaat. Deze insecticiden werden beproefd in cpmbinatie met en
zonder koperhoudende middelen, maar ook hier waren geen betrouwbare
verschillen vast te stellen.
In andere proeven werden nieuwe organische fungiciden als bestrijdingsmiddel tegen Phytophthora vergeleken met Bordeauxse pap. Om ook een
indruk te verkrijgen van de invloed van de toegevoegde kalk bij de bereiding
van de Bordeauxse pap werden twee verschillende koper-kalk-verhoudingen
gekozen, terwijl daarnaast werd gesproeid metZerlate, Oxychloride en Dithane
(zinkaethyleen-bis-dithiocarbaminaat). Bij Voran op zandgrond gaf Dithane
een opbrengstverhoging (± 8 %) ten opzichte van de andere beproefde middelen alsgevolg vanhet langer groen blijven vanhet loof. Na de tweede maal
sproeien wasde aardappelziekte opgetreden, maar tochkongeen betrouwbaar
verschil in opbrengst ofafsterving worden gevonden tussen de niet besproeide
veldjes en die, welke met Bordeauxse pap, Zerlate of oxychloride waren bespoten. In een gelijke proef met Bevelander op kleigrond, waarin laat in zeer
geringe mate Phytophthora wasopgetreden, gaven demetBordeauxse papbesproeide veldjes een iets (± 4 %) lagere opbrengst dan die,welke niet ofmet
Dithane werden bespoten. Hoewel in mindere mate dan bij Voran vertraagde
ook hier de besproeiing metDithane het afsterven vanhetloof. Invloed ophet
drogestofgehalte konvoor geen derbesproeiingen worden aangetoond.
De proeven werden genomen in drievoud. Ongetwijfeld zijn er verschillen,
welke door de grote variatie in de opbrengstcijfers niet met zekerheid kunnen
worden vastgesteld. Aangezien een klein verschil in opbrengst (b.v. 2 %) bij
gelijke insecticide of fungicide werking voor de practijk van veel belang is,
dient te worden overwogen deze proeven in meer herhalingen danin drievoud
te gaan aanleggen.
RUSTBREKING BIJ POOTAARDAPPELEN
A. J . REESTMAN

Het onderzoek werd in het afgelopen jaar op ruimere schaal voortgezet. De
perspectieven, welke zich bij een eventuele toepassing in de practijk openen,
rechtvaardigen dezeuitbreiding. Hierbij dient te worden gedacht aan een controle vanhetpootgoed opvirusziekten inhetjaar vandeoogst enaaneenverhoging van de export door de grotere mogelijkheid landen met een planttijd
in deherfst tebedienen metpootgoed, dat inJuli ofAugustus isgerooid.
Er werden onderzoekingen verricht, waarbij aethyleenchloorhydrine enammoniumthiocyanaat alsrustbrekende stoffen werden beproefd. Heteffect vande
rustbrekingmetdedampvanaethyleenchloorhydrine bleekduidelijkafhankelijk
vandeduur, waarin degehele aardappelen aan deinwerkingvandedamp zijn
blootgesteld. Bij hogere temperatuur isdegewenstetoestand eerder bereiktdan
bij lageretemperatuur. Toch magmeestalniet hoger worden gegaan dan27 °C
wegens het gevaar vanoptreden vanzwarte harten, datindevan de lucht afgesloten ruimte bestaat. Waarschijnlijk zijn er echter ookvoor dit verschijnsel
minder gevoelige rassen, welke een hogere temperatuur kunnen verdragen.
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Onder gelijke omstandigheden (26°C enomde twee dagen verversing van
lucht) bleken Eigenheimer, Voran, en Ideaal meestal zeer goede resultaten te
geven. Eenweek n a het rooien konin vele gevallen de behandeling reedsmet
succes worden toegepast. Hetismogelijk vaninJuli ofbegin Augustus gerooid
pootgoed op het vrije veld planten te verkrijgen, welke een beoordeling op
bladrol en andere virusziekten toelaten.
Voor de n a een behandeling tragere rassen en voor partijen, welke in de
laatste helft v a n Augustus zijn gerooid, zou door opkweken onder platglasen
afnemen vanhetglas opeentijdstip, datdeplanten eenvoor de bladrolbeoordeling voldoende ontwikkeling hebben bereikt, misschien eenwerkwijze kunnen worden gevonden.
Voor hetlaat gerooide pootgoed iseenbeoordeling in kassen noodzakelijk.
Met d a m p van aethyleenchloorhydrine waren moeilijk tot kieming te brengen: Noordeling, Alpha, Meerlander, Bevelander en Libertas. Toch gelukte
het ookvele malen van deze rassen planten te verkrijgen - echter alleen met
gecombineerde behandelingen, waarbij n a een inwerking van aethyleenchloorhydrine nogeennabehandeling werd gegeven metammoniumthiocyanaat (of
kaliumthiocyanaat) en waarbij deversgesneden aardappelstukjes 1uur in een
oplossing met 0,8-1,0 % van deze stof werden gedompeld.
Het effect vande rustbreking bleek ooksterk afhankelijk vanhet rijpheidsstadium vanhetpootgoed, deduur vandebewaring n ahetrooien, de bewaaromstandigheden en waarschijnlijk ookvan de herkomst.
TOPINAMBOUR
A. J . REESTMAN

Over dit gewas waren totnogtoein Nederland weinig exacte gegevensbekend. I n verband metde levendige belangstelling vanindustriële kant werden
in 1948 op beperkte schaal oriënterende proeven genomen.
Rassen
O p 5 plaatsen werden de in Nederland reeds bekende rassen O u d e van het
Spijk enWhite Artichoke, welke i n d e gedurende meer d a n twintig jaren door
Prof. Ir M A Y E R - G M E L I N genomen rassenproef de beste resultaten hadden gegeven, beproefd meteen3-tal door de Franse kweker VILMORIN uit zaad verkregen nieuwe rassen. Daarnaast werd een vergelijking gemaakt met aardappel (Bintje enVoran), waarvoor detopinambour indevruchtopvolging van
het zandbedrijf als plaatsvervanger zou kunnen worden geteeld. Ook het in
Frankrijk nog zeer veel geteelde Franse landras Violet Commun werd in de
vergelijking opgenomen.
v
P R O E V E N I N T W E E V O U D O P V E L D J E S V A N 100 M2.

TOPINAMBOUR

±

30 PLANTEN P E R A R E . A A R D -

A P P E L E N + 4 0 P L A N T E N P E RA R E

Topinambour
Rooidatum

Beilervaart (Dr.)
Zweelo
(Dr.)
Lunteren (Ge.)
VVolfheze ' (Ge.)
Beesel
(L.)

29-10
19-10
15-11
7-12
7-12

Aardappelen

Oudevan
het Spijk

Violet
Commun

Washington 27934

Piedallu
no 7

Maykop
no 2

Bintje

Voran

183
177
303
295
401

171
174
286
324
417

190
122
280
179
361

181
160
311
195
304

141
122
233
168
353

230
330
436
385
435

252
338
488
408
504
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De opbrengsten zijn vermeld in quintalen (100 kg) per ha. De proeven in
Drente werden genomen in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent
van deze provincie, terwijl die in Beesel onder leiding stond van Ir ZEGUERS,
Rijkslandbouwconsulent van Limburg.
DeopbrengstenvanWhiteArtichokezijnnietvermeld,omdat in het pootgoed
vermenging was opgetreden met een eveneens witschillig Amerikaans ras niet
aanzienlijk lagere opbrengsten.
Violet Commun evenals de Oude van het Spijk bleken van de beproefde
rassen het meest oogstzeker te zijn. Beide rassen bezaten ronde tot rondovale,
rood-violetteknollen, die dicht bij elkaar in de grond zaten. Een bezwaar was,
dat een gedeelte van de knollen dikwijls vrij diep zat en door wortels op de top
der knol in de grond werd vastgehouden, hetgeen de rooiwerkzaamheden, ook
bij machinaal rooien bemoeilijkt. Betrouwbare verschillen tussen beide rassen,
zowel in habitus als opbrengst konden bij een oppervlakkige beoordeling niet
worden vastgesteld.
De opbrengsten der nieuwe Franse rassen waren lager, de knollen talrijker
en kleiner, terwijl vooral bij Maykop en Washington de indruk werd verkregen, dat onder bepaalde omstandigheden van bodem of klimaat de teelt gemakkelijk kan mislukken. Washington, met een dieprode rondovale knol kenmerkte zich meestal door devorming van zeer lange stolonen. Deze ongewenste
stoloonvorming bleek echter sterk afhankelijk te zijn van de groeiomstandigheden. Ook in de knolvorm, waarbij depopperigheid een belangrijke rol speelt,
was veel meer verschil dan dit bij aardappelen het geval is. Piedallu bezat
langgerekte, peervormige geelwitschillige knollen, welke dikwijls met stolonen
van 2 à 3 dm in een kring om de plant waren gegroepeerd. Evenals bij
Washington bleven de knollen meer aan de oppervlakte dan bij Violet en Oude
van het Spijk.
Cultuuromstandigheden

De leemhoudende zandgrond van de proefboerderij te Beesel schijnt beter
voor topinambour geschikt te zijn dan de andere zandgronden, waarop de
proef werd genomen. Deopbrengst was hier aanzienlijk hoger dan in de andere
proeven.
Op alle hier onderzochte gronden leverden de aardappelen hogere opbrengsten dan de beproefde topinambour.
Op de proefvelden in Drente werd echter gerooid, toen het loof der aardperen nog niet was afgestorven. Hierdoor is de opbrengst ongetwijfeld sterk
gedrukt, wantjuist in de tijd van afsterving van het loof heeft nog een belangrijke groei der knollen plaats.Toch geven de cijfers de indruk, dat deopbrengst
vanaardappelen meestalniet door dievan topinambour zal wordengeëvenaard,
ook nietindrogejaren, aangezien reeds gebleken is,dat topinambour minstens
even gevoelig voor droogte is als aardappelen.
Uit andere oriënterende proeven bleek, dat de wortelontwikkeling aanzienlijk sneller is dan van aardappelen. Voor de plant boven de grond verschijnt,
iser reeds een uitgebreid wortelstelsel gevormd. De stikstofbehoefte was opeen
15jaar oude ontginningsgrond, waarop een hoge kalibemesting was gegeven,
niet groot en waarschijnlijk kleiner dan van aardappelen, wat overeenkomt
met hetgeen werd gevonden in door andere instanties in voorgaande jaren
genomen proeven. Op deze ontginningsgrond (pH 5,15, humus 7£ %, P-getal
2, P-citroen 34, K-getal 18 met een bank op ± 30 cm) reageerde het gewas
Violet Commun echter in zijn knolopbrengst ook weinig of niet op de phos66

phaatbemesting (super), toedienen van verse stalmest of een sterke chloorhoudende bemesting. Bij een vergelijking van grote (60 g) en kleine (20 g)
poters op dezelfde akker als de beschreven bemestingsproeven was gedurende
het gehele groeiseizoen wel een groot verschil in ontwikkeling waar te nemen;
in de knolopbrengsten kwam dit echter weinig of niet tot uiting. Wel was het
gemiddelde knolgewicht bij gebruik van de grote poters ongeveer 10 g lager
dan bij gebruik van de kleine poters. Ook werden poters geplant, welke onder
verschillende omstandigheden waren bewaard, met eveneens geringe verschillen in de oogst. Laat planten leidde tot een lagere opbrengst dan tijdig planten
(10 April 25,7 - 2 Mei 23,0). Vroeger planten (31 Maart) scheen weer iets
minder gunstig te zijn. IIet aantal planten per ha scheen eveneens zonder aanzienlijke variatie in opbrengst op deze grond te kunnen variëren. Bij 40.000 en
bij 25.000planten per ha werd dezelfde opbrengst verkregen.
De opslag van topinambour in het nagewas is een van de bezwaren, welke
de uitbreiding der teelt in de weg staan. Bij een doelmatige keuze van een
groenvoedergewas als navrucht, welke enige malen gemaaid dient te worden,
kan in eenjaar de opslag worden bestreden. Toch past haver als navrucht van
de meestal in de wintermaanden gerooide aardperen zeer goed in de vrucht-,
opvolging; engeeft men om een of andere reden de voorkeur aan rijp maaien,
dan dient de opslag te worden tegengegaan. Schoffelen en wieden eist veel
werk. Er werd daarom een oriënterende proef met chemische bestrijdingsmiddelen genomen, waarbij bleek, dat een snelle afsterving en een rotting
van de stengel tot op de knol kon worden verkregen door één maal besproeien
• met een oplossing van zouten van monochloor-methylphenoxy-azijnzuur bij
een hoeveelheid van 1 liter per ha, opgelost in 1000liter water.
De knollen van topinambour bezitten niet de tegen indroging beschermende
kurklaagvan deaardappelen. Hetproduct kan dus tijdens en na het rooien gemakkelijk in gewicht afnemen. Om enige indruk te verkrijgen van de omvang
van deze bij een eventuele betaling naar gewicht optredende verliezen inde
practijk, werden een aantal partijtjes aardperen in Januari op verschillende
wijzen gedurende korte tijd (16dagen) na het rooien bewaard met devolgende
resultaten (%gewichtsverlies):
hoop van 50 kg, bedekt met los topinambourstro : 14 %
hoop van 300 kg (£ m hoog), bedekt met 40 cm stro (buiten) : 6£ %
hoop van 300 kg (f m hoog), bedekt met 30 cm stro (in schuur) : 6 | %
kuil in de grond van 300 kg bedekt met grond (laagjes topinambour, afgewisseld met laagjes grond) : 7 %.
Deverliezen waren dusvrij groot en traden ook bij een bewaring in de grond
op. Bij grote partijen zullen deze wel iets geringer zijn, maar toch wijzen de
cijfers er op, dat een spoedige aflevering na het rooien uit financieel oogpunt
voor de boer van grote betekenis is.
VEZELVLAS
J . C. FRIEDERICH

De resultaten van de vezelvlasrassenproeven over 1946 en 1947 werden als
Med. no 7van het Ned. Vlasinstituut en in verkorte vorm als Vlugschrift no 1
gepubliceerd. !
•
De voornaamste conclusies zijn:
1. De nieuwe Hylkema-rassen Percello en Hollandia en in het bijzonder
Formosa evenaren het oude praktijkras Concurrent in stro- en lint67

opbrengst. Dit komt in het Noorden van het land duidelijker tot uiting
dan in het Zuiden.
2. In zaadopbrengst blijft Concurrent verre superieur boven de overige in
Nederland verbouwde rassen. In het bijzonder Formosa blijkt een zeer
lage zaadproductie te geven.
3. Concurrent heeft over het algemeen een hoger lintrendement. In lintkwaliteit ontlopen de rassen elkaar weinig.
4. Concurrent blijkt zich onder ongunstige weersomstandigheden (extreme
droogte ofovervloedige regenval) het meest oogstzeker te tonen.
De eerste resultaten van de rassenproeven 1948,welke thans ter beschikking
staan, vormen een bevestiging van deze conclusies.
De resultaten der cultuurproeven over 1946 en 1947 kwamen in concept
gereed en geven aanleiding tot de volgende conclusies:
1. Een rijenafstand van 8 cm bij een gebruikelijke zaaizaadhoeveelheid verdient de voorkeur boven een rijenafstand van 20 cm.
2. Een te hoge stikstofgift leidt tot een lagere stro-opbrengst en een slechtere
lintkwaliteit.
De monsters werden weer volgens de oude beproefde warmwaterrootmethode geroot en vervolgens met de hand gezwingeld.
Aangezien uit proeven was gebleken, dat het verschil in vochtigheid van het
gerote strovlas bij het zwingelen grotevariaties kan geven in de duplo-analyses,
werd een conditionneerkamer ingericht, waardoor de monsters bij gelijke
'vochtigheidsgraad konden worden gezwingeld. Dit gaf als resultaat meer overeenstemmende uitkomsten bij de duplo-bepalingen.
Het onderzoek voor de Werkgroep Vlasdrogenwerd voortgezet;thans wordt
een eest gebouwd om de invloed van temperatuur, tijd en vochtgehalte op de
kwaliteit van het lint nauwkeuriger te kunnen nagaan.
De in 1947 uit de rassencollectie gekozen typen werden op het selectieproefveld in de Betuwe uitgezaaid, waarna een tweede selectieplaats had op de voor
vezelvlas gewenste eigenschappen met wederom Concurrent als standaard.
Er werd slechts één kruising verricht, nl. tussen Concurrent en het roestresistente ras Cascade.
Onkruidbestrijding

Enkele practijkproeven, waarbij zowel vezel- als olievlas bespoten werden
met \ % D.N.O.C. (gewichtsprocenten) in hoeveelheden van 1000 liter per
ha bij een hoogte van het gewas tussen 10en 15cm hadden een gunstig resultaat. Dit vormt een bevestiging van de ervaringen van het vorig jaar.
Het Amerikaanse onkruidbestrijdingsmiddel Sinox-W (een secundairbutyl-phenolproduct) gaf bij een twee maal zo sterke concentratie (volumenprocenten) als die van de D.N.O.C.-producten nagenoeg hetzelfde effect.
Hierdoor is het product echter belangrijk duurder in het gebruik en kan voor
onkruidbestrijding in vlasniet worden aanbevolen.
Roestresistentieonderzoek

In aansluiting op het roestonderzoek van het vorig jaar werd dit jaar een
proef aangelegd, teneinde de vatbaarheid van de in Nederland verbouwde
vlasrassen voor roest en zwartstip na tegaan. Een proefmet hetzelfde doel werd
aangelegd onder leiding van Dr OORT op het proefveld van het Laboratorium
voor Mycologie en Aardappelonderzoek en door de student SCHELLING op het
terrein aan de Bornse Steeg te Wageningen.
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TABEL 7.
Proef 1
Zwartstip
aantasting
geschat

10
9
9

Proef 2

Legering
geschat

5,4
8,2
4,0

Concurrent . . . .
Lirai Prince . . . .

vroeg

laat

6

6.1

6è

65 pi.
7-

6
6
5
87
5
6 pi.

Rembrandt
Lirai Crown . . . .
4,2
3

Geel-oranje
roeststadium

4,9
4,7

4è

7 pi.

6è
57-

Proef 3
zwartstip
stadium
vroeg

8 pi.
4
54
2*
7
2
2*
2

roestzwartstipaantasting
telling
geschat

laat

5 pi.

41
2
1
3
5
3
3*
1

8
108-9

9,0
10
9,0

6
8
8-9
6

8,2
6,6
4
4,5

_

—

De infectie werd verricht, door in de besmettingsstrook om het proefveld,
waarin de vatbare rassen Resistenta en Concurrent waren uitgezaaid, met
zwartstip geïnfecteerd fijn gehakseld vlasstro uit te leggen ofmet roest van verschillende herkomst besmette plantjes uit te zetten.
De resultaten van deze drie proeven zijn gezamenlijk opgenomen in tabel 7
en geven aanleiding tot de volgende conclusies:
1. Overeenkomstig de ervaringen in de practijk geeft de late zaai voor de
meeste rassen een zwaardere zwartstipaantasting.
2. Volkomen onvatbaar voor roest en zwartstip: Cascade.
3. In geringe mate vatbaar (in volgorde van toenemende vatbaarheid) voor
roest en zwartstip: Hercules, Formosa, Lirai Crown en Percello.
4. Matig tot sterk vatbaar voor roest: Hollandia, Lirai Prince, Rembrandt
en Concurrent.
5. Matig tot sterk vatbaar voor zwartstip: Rembrandt, Concurrent, Hollandia en Lirai Prince.
6. Hercules vertoont de minste legering.
7. Een zware roestaantasting (uredo-sporevorm) resulteert niet altijd in een
even zware zwartstipaantasting (teleuto-sporevorm).
Volgens enkele onderzoekers kan in het optreden van zwartstip op de harrei
bij de verschillende rassen duidelijk een verschil woiden waargenomen.
Terwijl bij Hollandia de zwartstipaantasting zich uit als talrijke kleine
zwarte vlekken over de gehele harrei, komt deze aantasting bij Formosa voor
als grote zwarte vlekken in hoofdzaak aan het onderste deel van de harrel.
Aangezien deze grote vlekken veel dieper in de stengel invreten, zijn ze,
hoewel geringer in aantal, veel schadelijker voor de lintkwaliteit.
De roeststellingen, op het rootlaboratorium uitgevoerd, gaven echter het
volgende gemiddelde resultaat:
TABEL 8. ZWARTSTIPTELLINGEN ROESTRESISTENTIEPROEF NEVI 34 Gemiddeld aantal vlekken per 50 harrela
Kas
grote

matige

kleine

totaal

1,2
6,8
8,2
45,8
69,0

1,2
4,6
819,6
36,4

1,4
812,8
23,6
33,4

3,8
19,4
29,0
89,0
138,8
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Uit tabel 8blijkt, dat - althans in deze proef- vorengenoemde constatering
niet opgaat. Integendeel blijkt juist het aantal grote vlekken bij Hollandia
groter te zijn dan het aantal kleine, terwijl dit voor Formosajuist andersom is.
Vermoedelijk zal de wijze van aantasting meer afhangen van de physiologische
roeststam, die in het spel is, dan van het vlasras.
OLIEVLAS
J. C. FRIEDERICH

De resultaten van de oriënterende rassenproeven, waarvan er afgelopen jaar
een twintigtal door het gehele land werden aangelegd met tien van de meest
prominente olievlasrassen uit Argentinië, Canada, Denemarken, Zweden en
de U.S.A., werden in een rapport samengevat. Het volledige rapport werd in
1949uitgegeven als Med. no 9van het Ned. Vlasinstituut, in verkorte vorm als
Vlugschrift no-2.
De resultaten van deze eerste proeven zijn zeker niet ongunstig te noemen,
zodat voortzetting en uitbreiding van de proeven in 1949 gemotiveerd werd
geacht.
Bij een rijenafstand van 20 cm en een zaaizaadhoeveelheid naar 80 kg/ha
werd met het Deense ras Daehnfeldt's Elite 369 een gemiddelde zaadopbrengst
bereikt van 2000 kg/ha, een vetgehalte berekend op droge stof van 43,7 %
en eenJood-additiegetal van 197,5.
Naast dit ras werd het Canadese ras Royal op grond van zijn hoge zaadproductie, en het Amerikaanse ras Redwing, op grond van zijn vroegrijpheid,
voor verdere beproeving aanbevolen.
De eerste proeven hebben aangetoond, dat de verbouw van olievlas in ons
land niet alleen mogelijk, maar bij dehuidige marktprijs van het geïmporteerde
lijnzaad ook rendabel is.
Dank zij de medewerking van talrijke connecties in het buitenland, werd
voorts de beschikking gekregen over een uitgebreide collectie olievlasselecties,
welke op het selectieterrein in de Betuwe werden uitgezaaid.
Enkele typen werden geselecteerd op grond van bepaalde gunstige eigenschappen als kruisingsouder.
Op grond van zijn buitengewone vroegrijpheid werd het Egyptische ras
Baladi gekruist met Daehnfeldt, Victory en Arrow.
ZAADTEELT VAN STOPPELKNOLLEN
A. F. SCHOOREL

De zaadvoorziening van stoppelknollen isna deoorlog nog niet bevredigend
geworden. Noodgedwongen wordt zaad van goed producerende en minder
producerende rassen beide gebruikt. Er bestaat behoefte, de zaadteelt meer
bedrijfszeker te maken. Er is gedacht aan methoden om de knollen gedurende
de winter te bewaren, verder om de knollen in het veld beter bestand tegen
vorst te maken en ten slotte om bij voorjaarszaai zaadproductie te'verkrijgen.
In Nederland toonde FEEKEShet eerst aan (1942), dat door koudebehandeling
van het kiemende zaad ook bij voorjaarszaai een bloeiend en .zaaddragend
stoppelknollengewas is te krijgen.
In 1947werd door het CILO eenoriënterendeproefgenomen, waarbij bleek,
dat door zeer vroege zaai in het voorjaar afhankelijk van het ras een lager of
hoger percentage van de planten bloeide en zaad vormde. In het voorjaar van
70
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1948 werd een proef begonnen, doch nu met een groter aantal objecten. Er
werden in deze proef 5 rassen vergeleken, nl.:
Jobe, halflange witte blauwkop - leverancier J . JOORDENS, Venlo-Blcrick
Voorrang, (half)lange witte groenkop - leverancier A. v. D. ELZEN, VinkelGeflcn
Goldi, platte gele boterknol - leverancier A. R. ZWAAN, Voorburg
Hawiro, halflange witte roodkop - leverancier VAN DERHAVE, KapelleBiezelinge
Ronde witte groenkop - leverancier OUDDIJKE, Waddinxveen
Gedurende 40 dagen bij ongeveer 2 °C gejarowiseerd zaad werd vergeleken
met niet gejarowiseerd zaad. Het zaad werd uitgelegd op drie zaaitijden te
weten op 2, 9 en 16 Maart. Tenslotte werden van alle rassen op 2 Maart nog
een aantal veldjes met knollen beplant, die bewaard waren in koelcellen bij
4 °C en hoger. Deze schoten wel door, doch door rotting van het grootste deel
der knollen kwam van de zaadproductie niet veel terecht.
I n fig. 27 zijn de resultaten van de proef weergegeven. Deze kunnen als
volgt worden samengevat:
1. Door de koudebehandeling van het zaad wordt het schieten van het gewas bij alle rassen versneld en het percentage schieters sterk verhoogd.
2. De 5 rassen lopen ten aanzien van h u n koudebehoefte zeer uiteen. De
volgorde van weinig tot zeer koudebehoeftig was in deze proef: Voorrang,
J o b e , Groenkop, Hawiro en Goldi (de laatste twee vrijwel gelijk).
3. Dit verschil in koudebehoefte uit zich zowel in het verschil in schieterspercentage van het niet en van het wel gejarowiseerde zaad als in het
moment, dat het schieten begint.
4. Door de toegepaste koudebehandeling (40 dagen bij 2 °C) werd bij de
rassen Voorrang en J o b e bij de eerste twee zaaitijden bereikt, dat 100 %
van de planten doorschoot en tijdig zaad produceerde. Bij Groenkop
was dit percentage iets lager, bij Hawiro en Goldi veel lager.
5. Bij Voorrang, J o b e en Groenkop werd door koudebehandeling een alleszins bevredigende zaadoogst verkregen (ca 800 kg/ha). Bij de twee andere
rassen was door de behandeling blijkbaar nog niet voldoende aan de
koudebehoefte voldaan.
6. Bij gebruik van zaad, dat geen koudebehandeling ondergaan had, werd
in sommige gevallen (Voorrang, eerste en tweede zaaidatum) bijna
100 % schieters bereikt; doorgaans was het percentage schieters zeer gering. Nooit was de zaadoogst bevredigend, vermoedelijk doordat de
planten te laat bloeiden.
7. De indruk werd verkregen, dat stoppelknollen, in tegenstelling met
diverse granen, na een bepaalde datum niet meer schjeten en sterven n a
het vegetatieve stadium.
N
De proef heeft bewezen, dat koudebehandeling van het zaad althans bij een
aantal stoppelknolrassen leidt tot bloei bij alle planten en bevredigende zaadoogst. I n 1949 zal de proef iets gewijzigd herhaald worden om na te gaan of
door langduriger jarowiseren ook andere, meer koudebehoeftige rassen beter
tot bloei zijn te brengen d a n in deze proef gelukte. Verder zal getracht worden
de techniek van de koudebehandeling voor de practijk beter uitvoerbaar te
maken door de kieming van het zaad te verhinderen of althans te vertragen.
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ZAADOPBRENGST VAN SPINAZIE
A. F. SCHOOREL

In 1948 liepen 4 rassenproeven, waarin de zaadopbrengst werd bepaald. De
proeven hebben tot resultaat gehad, dat een voorlopige indruk verkregen is
over de zaadopbrengst in één jaar van een beperkt aantal rassen, betrokken
van een beperkt aantal leveranciers en dat een voorlopige rasbeschrijving op
basis van doorgeschoten planten kon worden opgesteld. Het Nederlandse
assortiment spinazierassen is zeer groot, een aantal rassen wordt door verscheidene zaadfirma's geleverd. Aangezien de firma's doorselecteren, zijn gelijknamige rassen van verschillende firma's niet meer identiek. Een rasbeschrijving, gebaseerd op een ras van een bepaalde leverancier, dekt niet meer de
gelijknamige rassen van andere firma's. Ook de zaadopbrengst van gelijknamige
rassen van verschillende firma's isongelijk. Dit geeft moeilijkheden bij de vaststelling van de productieniveau's aan zaad. Er zijn aanwijzingen, dat de verschillen in zaadopbrengst tussen de gelijknamige rassen geringer zijn dan die
tussen verschillende rassen. Indien dit bevestigd wordt, kan in de toekomst
toch nog een schema voor verhouding in zaadopbrengst bij de het best bekende
rassen worden opgesteld, waarop dan wellicht met enig recht verhoudingen
tussen contractprijzen kunnen worden gebaseerd.
Een enkel cijfer kan de verschillen in zaadopbrengst demonstreren. De drie
het meeste zaad producerende rassen brachten in 1948 gemiddeld in de vier
proeven 80 % meer op dan de beide rassen met de laagste zaadopbrengst.
Zoals bekend was, is de zaadopbrengst in het algemeen hoger, naarmate de
rassen vroeger doorschieten. Aangezien de meeste scherpzadige rassen vroeg
schieten, isde zaadopbrengst van de scherpzadige rassen gemiddeld hoger dan
die van de rondzadige. De gebobbeld-bladige rassen zijn in het algemeen late
schieters, zodat de gemiddelde zaadopbrengst van gebobbeld-bladige rassen
lager is dan van de gladbladige rassen. Geval voor geval gaan deze tendenzen
echter niet op.
Uit proeven van 1947was reeds gebleken, dat spinazie veel beter reageert op
stikstotbemesting in de vorm van chilisalpeter dan in de vorm van kalkammonsalpeter.'In 1948 werd dit in een aantal proeven bij de consulentschappen
NGr en NNH bevestigd.
Enkele resultaten waren:
a. Chilisalpeter werkt bij gelijke N-gift gunstiger dan kas op de zaadopbrengst en ongunstiger op het legeren.
b. Naarmate de stikstofgiften hoger zijn, rijpt het zaad later.
c. Bij ni^t spoedig legerende rassen kan zonder bezwaar een wat hogere
stikstofgift gegeven worden.
d. Bij teelt van spoedig legerende rassen op zeeklei is een stikstofgift in de
vorm van chili van ca 100 kg (overeenkomende met ca 650 kg ch) of
120kg in de vorm van kas (overeenkomende met ca 570 kg) ongeveer het
toelaatbare maximum te achten (uit de aard der zaak, alsspinazie om het
zaad geteeld wordt). Hogere giften gevennog wel enige verhoging van de
zaadopbrengst, doch tevens kans op legeren en latere afrijping.
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BEWARING VAN POOTAARDAPPELEN
W .H.DEJONG

In de winter 1947-'48 is zeer veel broei voorgekomen in aardappelkuilen.
Bij onze proeven isgebleken, dat een eenvoudige ventilatie dit kan voorkomen.
Het middel fusarex bleek de broei ook tegen te gaan; het remt voorts de spruiting sterk.
Uit onze veldproeven is wel gebleken, dat deze zachte winter het pootgoed
heeft verzwakt, ook in de poterbewaarplaatsen. Vooral bij Eersteling was het
bij 2 °G in het koelhuis bewaarde pootgoed superieur (behalve het zeer vroeg
gerooide). Het gewas stierf ook veel later af. Het gewichtsverlies van het pootgoed was in het koelhuis veel minder, vooral bij 2 °C. Het koelhuis-materiaal
bleek ook zeer geschikt om nog in de zomer voor export te worden afgeleverd.
Wanneer men dit pootgoed in de zomer in zakken buiten de koelcel zet, blijkt
men een goede indruk van de houdbaarheid te kunnen krijgen. Bintjes van de
klei waren na vier weken nog bruikbaar, terwijl zandpoters al veel rotting
vertoonden. Hier tekent zich een methode af voor een serie-onderzoek van
nieuwe rassen (ofvan verschillende herkomsten) op bewaarbaarheid.
Het resultaat van koeling met koude buitenlucht leek goed; het pootgoed
staat in kwaliteit vrij dicht bij koelhuismateriaal.
In het najaar kwam de uitbreiding van de proefbewaarplaats te Kerkwijk
gereed, waarjuist over deventilatie met koude buitenlucht uitvoerig onderzoek
is begonnen. De objecten worden vergeleken met koelhuis- en kuilbewaring,
gevarieerd op vele wijzen.
Tevens zijn proeven ingezet met kunstmatige belichting, te vergelijken met
bewaring in de glazen bewaarplaats.
In samenhang met het onderzoek van Dr Mooi werden vele proefkuilen
aangelegd met het middel fusarex ter bestrijding van het Fusariumrot.
Het effect van buitenluchtkoelingin dezachte winter van 1947-1948

Onder buitenluchtkoeling wordt verstaan een methode, waarbij van een geisoleerde ruimte wordt gebruik gemaakt, waarin door een effectief ventilatiesysteem met electrisch gedreven ventilatoren koude buitenlucht wordt binnengedraaid als het buiten koudis,maar niet vriest. Als het buiten warmer is dan
binnen, wordt de ruimte gesloten. Het effect van deze methode werd bepaald
door van eenzelfde partij aardappelen een gedeelte bij 4 °C te zetten (constant
in een echt koelhuis), bij 6 °G (idem) en in de ruimte met buitenluchtkoeling.
In de tabel op blz. 75volgen enige cijfers over het gewichtsverlies van enige
partijen groen gerooide aardappelen uit Anna Paulowna gedurendede winterbewaring van ± 25 Oct. tot 11 Maart. De aardappelen hebben na het vroege
rooien tot ± 1Oct. in zomerhopen gezeten. Het gaat hierbij uitsluitend om
gewichtsverlies tengevolge van spruitverlies, verdamping en ademhaling (rotting kwam namelijk practischnietvoor).Alleaardappelen werden in fruitkisten
van ± 20kgopgeslagen.
Wat de enigszins afwijkende maten van de onderzochte aardappelen betreft,
kan worden gezegd, dat de partijen van de gangbare maat 35/45 mm waren.
Zij werden door ons in twee sorteringen gesplitst, waarbij wij ongeveer d e .
medegedeelde maten kregen.
Het blijkt, dat de zeer spruitlustige rassen Eersteling en Eigenheimer sterk
op de bewaring reageren, wat het physiologisch gewichtsverlies betreft (het
74

V

GEWICHTSVERLIES VAN EIND OCTOBER TOT

11 M A A R T I N

PROCENTEN

2°

4°

6°

Buitenluchtkoeling

Koele kelder

4,7
4,8

6,5
6,1

12,1
12,8

11,0
10,0

14,5
13,0

Eigenheimer A maat 38/45
maat 34/38

5,25
4,4

6,25
5,3

11,3
9,6

8,5
7,4

11,0
9,9

Bintje A

maat 38/45
maat 34/38

3,4
3,7

4,6
4,1

7,4
7,5

5,9
5,6

7,4
8,0

Noordeling A maat 38/45
maat 34/38

3,9
2,8

3,0
3,5

3,2
3,6

3,9
4,3

4,3

Eersteling A

maat 38/45
maat 34/38

verlies van spruiten inbegrepen). Bintje reageert reeds belangrijk minder op de
bewaring en Noordeling nog veel minder.
Bij deze cijfers blijft de rotting geheel buiten beschouwing. Het isbekend genoeg,dat Bintje, watdezerotting betreft, verreweg het gevoeligst isvan allevier
genoemde rassen.
Bij Eersteling ishet gewichtsverlies bij 6°vrijwel tweemaal zogroot alsbij 4°.
Bij Eigenheimer is het verschil in gewichtsverlies tussen 6° en 4° eveneens
groot; bij het minder spruitende rasBintje isdit verschil reedsduidelijk kleiner;
en bij Noordeling iser practisch geen verschil.
Wij kunnen nu gemakkelijk het resultaat van de buitenluchtkoeling uit deze
cijfers zien. Zoals uit het bovenstaande blijkt, ligt het gewichtsverlies bij de
spruitende rassen Eersteling, Eigenheimer en Bintje zonder uitzondering tussen
de objecten met 6° constant en 4° constant.
Alleen bij Noordeling is het gewichtsverlies bij de buitenluchtkoeling iets
hoger dan bij 6°.Het isechter devraag, ofwij in het laatste geval met een reëel
verschil te doen hebben. Het veiligste is voorlopig te concluderen, dat het gewichtsverlies bij Noordeling bij alle bewaarmethoden hetzelfde is geweest.
Het valt verder op, dat bij Eersteling het gewichtsverlies bij buitenluchtkoeling vrij dicht bij dat van de 6°-bewaring ligt. Bij Eigenheimer en Bintje
echter ligt het gewichtsverlies bij buitenluchtkoeling vrijwel in het midden
tussen dat bij 4°- en dat bij 6°-bewaring.
Hier volgt nog een ander gegeven over de spruiting in de met buitenlucht
gekoelde ruimte, die bij de 4°-bewaring en die bij de 6°-bewaring.
Poters uit Friesland werden in poterbakjes sinds eind October opgeslagen.
De poters stonden met het naveleind naar beneden in de bakjes in één laag
(ideale behandeling).
Eersteling A
maat 40/45

luchtkoeling
6°

Eigenheimer A
maat 40/45

4°
luchtkoeling
6°

Nooit afgesproten; na enige vóórkieming geplant.
Ontdaan van 160 g spruiten op 150 knollen, lengte der kiemen
2 à 3 cm (2 Febr.); later met goede lichtspruiten direct geplant.
2 Febr. 1948 ontdaan van.420 g kiemen op 145 knollen, lengte
4 à 10 cm; later buiten in het licht gezet.
Niet afgekiemd, vóór het planten vóórgekiemd.
Niet afgekiemd, met prachtige lichtspruiten direct geplant.
Begin Februari ontdaan van 125 g kiemen van 150 knollen,
lengte 2\ à 4 cm; later buiten in het licht vóórgekiemd.
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Bintje A
maat 40/45

luchtkoeling

6°
Noordeling
maat 40/45

luchtkoeling

Niet afgesproten, later voorgekiemd.
Niet afgekiemd, direct met lichtspruiten geplant.
20 g kiemen op 150 knollen; lengte 1 à 2 cm (verwijderd begin
Februari).
nooit afgesproten.

6°

Er isbij Eersteling, Eigenheimer en Bintje sprakevan lichtspruiten in de met
koude buitenlucht gekoelde ruimte, hoewel wij hier met een zgn. donkere bewaring te doen hebben. De openstaande ventilatiekleppen, die overigens gewoonlijk slechts 's morgens vroeg en 's avonds tegen zonsondergang openstonden, lieten voldoende licht door om de spruiten van deze ideaal geplaatste
poters voldoende te doen verkleuren. Zij werden, zoals gezegd, geplant direct
nadat zij uit de met buitenlucht gekoelde ruimte gehaald waren. Verder blijkt
uit deze tweede tabel, dat het physiologisch effect van de koeling met koude
buitenlucht ligt tussen dat van koelhuisbewaring bij 4° en dat van koelhuisbewaring bij 6°.
De volgende temperaturen werden in de zachte winter 1947—'48 met deze
bewaring bereikt.
Wij nemen de bewaarperiode van 1November tot 1April in beschouwing,
dat is 152 bewaardagen.
Geïsoleerdemetbuitenlucht gekoelderuimte

Buitentemperaturen
7 uurv.m.

Beneden de spruitingstemp.
(4° of lager)

42 dagen (gehele dag)
16 dagen (if of J deel van de dag)

5 uur n.m.

77 dagen

43 dagen

23 dagen
14 dagen
27 dagen
11 dagen
(tot 14°)

24 dagen
20 dagen
30 dagen
35 dagen
(tot 16°)

58 dagen
4J-6°
6 à 7°
7 à 9°
9 tot 12°
Totaal

36 dagen
26 dagen
25 dagen
7 dagen (slechts 1of 2 maal
temp. boven 10°)
152 dagen

152 dagen

152 dagen

Het blijkt, dat delaagste temperaturen vaker buiten zijn bereikt dan binnen,
waaruit volgt, dat de koude buitenlucht nog niet ten volle is benut. Wellicht
is dit door automatische ventilatie te bereiken (de hier besproken gegevens
hebben betrekking op een niet automatische ventilatie).
Verder valt het op, dat de hoogste temperaturen, vooral in de namiddag,
veel vaker buiten voorkomen dan binnen.
*
In het najaar (Nov./Dec.) werd in de bewaarplaats geen belangrijk verschil
met de buitentemperatuur bereikt, wel waren binnen de temperatuurwisselingen veel minder sterk. In Maart echter bleven de gemiddelde middagtemperaturen ± 3 ° beneden die van buiten.
Tenslotte kan nog worden vermeld, dat de poters uit de met buitenlucht gekoelde ruimte op de proefvelden een uitstekend figuur sloegen. Hierbij moet
worden opgemerkt, dat de aardappelen in Maart zijn voorgekiemd in het licht,
in fruitkisten, die ze slechts half vulden.
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PROEVEN MET AARDAPPELEN IN BAKKEN MET BEKENDE GRONDWATERSTAND
MEJ. N. KRIJTHE

Deze proeven werden gedaan in overleg met Ir A.J . REESTMAN met de
rassen Noordeling en Voran. De waterstandsbakken bevinden zich op het terrein van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen; de gebruikte waterstanden waren 50, 60, 70 en 80 cm en daarnaast als
„controle" ± 30 meter.
Deze controle was in een wortelhuisbak op hetzelfde terrein : hier is een van
de verticale wanden van de bak van glas;en buiten de bak is een kelder, waarin
door de glaswand heen de wortelgroei van de planten is te controleren.
De grond, waarin geplant werd, was zogenaamd „Lisserzand" en er waren
twee bakken van elke grondwaterstand, de ene met fijn zand, de andere met
grof zand'met een verschil in opzuigkracht van ongeveer 15 cm. V e r d e r werd
een regenval toegelaten van een „middelmatig natte zomer"; in elke periode
van vier weken werd na het bereiken van het quantum van die periode de
overmatige regen opgevangen door een scherm over de planten te trekken bij
elke flinke regenbui (fig. 28 en 29).
Indien de regenval in een periode niet voldoende was, werd bijgegoten.
Bemesting werd twee maal gegeven, de eerste maal vóór het planten, de
tweede maal enige tijd nà het bovenkomen van de planten. Per bak werden
6 planten van elk ras geplant.
Deze proeven bleken als grondwaterstandsproeven niet volmaakt te zijn:
naast de verschillen in grondwaterstand moeten door uitspoeling verschillen
ontstaan zijn in voedingstoestand van de bodem. Bovendien moet gedacht
worden aan verschillen in beschikbare hoeveelheid zuurstof in de bodem.
(In het Septembernummer van T.N. O.-Nieuws 1948 schreef Dr GOEDEWAAGEN
over dit onderwerp).
I n onze proeven gaven de bakken met de hoogste grondwaterstand (50 cm
en 60 cm) eerst het beste beeld, maar later ging de stand in deze bakken snel
achteruit, vooral in die met fijn zand, en vooral Noordeling stierf buitengewoon
vroeg af. Het gevolg van dit snelle afsterven in de bakken met hoge grondwaterstand was, dat de knolopbrengst van deze groepen tenslotte slechter was dan
in die met lagere grondwaterstand.
De bakken met fijn zand gaven de hoogste opbrengst bij 80 cm grondwaterstand, die met grof zand gaven de hoogste opbrengst bij 70 cm grondwater-

FIG. 28. STAND VAN HET AARDAPPELGEWAS OP 12 JUNI 1948 IN BAKKEN MET WATERSTANDEN VAN (VAN
LINKS NAAR RECHTS) 8 0 , 7 0 , 5 0 EN 6 0 CM; VOORSTE RIJ GROF ZAND, ACHTERSTE RIJ FIJN ZAND.

77

•Mftï

É&f*
1%

F i o . 2 9 . A L S F I G . 2 8 , MAAR A L L E E N ( V A NLINKS NAAR R E C H T S ) D E O B J E C T E N 50 E N 6 0 CMG R O N D W A T E R S T A N D ; IN DE VOORSTE SERIE STAAT N O O R D E L I N G IN H E T MIDDEN ( 2 X 3 P L A N T E N LINKS EN
2 x 3 RECHTS VAN HET MUURTJE), GEFLANKEERD DOOR VORAN; IN DE ACHTERSTE SERIE ZIJN

DE RASSEN VAN PLAATS VERWISSELD. VOORAAN GROF ZAND, ACHTERAAN FIJN ZAND.

stand. In grof zand bleek 80cm eente diepe grondwaterstand: de planten van
Noordeling zowel alsvanVoran vertoonden steeds slechte groei ende opbrengst
was slecht.
WATERSTANDSPROEVEN

1948
Voran

Noordeling
Fijn

Standcijfers 1 Juni:

Standcijfers 16J u n i :

50cm
60 cm
70cm
80 cm

10

50cm
60 cm
70cm
80 cm

Fijn

Grof

8+

10

Voran

78

86

9J
&i

8

6
5
4

8

*i

10

9i

10
9i
8J
8+

Bh

9+
8+

9+
97+

8+
6J
4
Fijn

Stand 26 Juli:
Noordeling

Grof

6+

U'orteldiepte
in 't wortcüiuis

12/5
20 cm
20/5
40 cm
1/6
60 cm
16/6 80-90 cm

t
Grof

50cm
60 cm
70cm
80cm

kaal, top geel
kaal, top groen
5 bladeren afgevallen
2 bladeren afgevallen

kaal, top geel/groen
5 à 6 bl. afgevallen, top groen
2 bl. afgevallen, plant vrij klein
2 bl. afgevallen, plant klein

50cm
60 cm
70cm

5 bl. afgevallen, top groen
2 bl. afgevallen, top groen
2 bl. afgevallen, groter dan60

5 bl. afgevallen
2 bl. afgevallen
2 bl.afgevallen, grote plant

80 cm

2 bl. afgevallen, grote plant

2 bl. afgevallen, kleine plant,
dunne stengels

K N O L O P B R E N Ü S T 7 SEPTEMBER IN GRAMMEN PER PLANT
Voran

Noordeling

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm

Fijn

Grof

Fijn

Grof

278
323
350
404

324
285
363
198

627
560
588
677

548
547
685
486

Voor de cijfers van de tabel kunnen we de volgende verklaring geven: In het
begin van de groei heeft het wortelstelsel voldoende ruimte, voldoende zuurstof
en voldoende vocdingszouten en de hoogste grondwaterstand geeft bovendien
de beste wateraanvoer. Dit duurt tot begin J u n i . Dan zien we aan de diepte
van de wortelgroei, dat zowel in de 70-cm-bakken als in de 60-cm-bakken, maar
zeker het sterkst in de 50-cm-bakken de aardappelplanten in h u n wortelgroei
beperkt kunnen worden door gebrek aan zuurstof en uitspoeling van zouten en
daardoor ook in h u n productie-capaciteit.
Uit het resultaat van deze proeven blijkt wel, dat dit onderzoek uitgebreide
grond- en gewasanalyses en ook vochtigheidsbepalingen vergt gedurende het
gehele groeiseizoen.
ONDERZOEK OVER HET ONTSTAAN VAN ZWARTE HARTEN BIJ POOTAARDAPPELEN
MEJ. N. KRIJTHE

I n voorgaande j a r e n is gebleken, dat, wanneer het in het koelhuis bewaarde
pootgoed bij hogere temperaturen voorgekiemd moet worden, er kans bestaat
op de ontwikkeling van „zwarte harten". In 1948 is een proef genomen om na
te gaan, onder welke omstandigheden zwarte harten ontstaan.
Vergeleken werden 8 rassen: Eersteling, Eigenheimer, Bintje, Noordeling,
Alpha, Voran, Record en Bevelander, elk ras in 2 of 3 potermaten. De gebruikte temperaturen waren 27° C en 3 7 ° C ; de bewaring hierin geschiedde
gedurende 2, 3, 4, 5 of 8 dagen.
Verkleuring van dedoorgesnedenpoters
Na het verblijf in de hoge temperatuur werden enkele van de behandelde
aardappelen doorgesneden. 27° G bleek onschadelijk te zijn. Alleen Voran
toonde bij doorsnijden enige verkleuring. De groei was later steeds normaal.
37° C gaf bij alle rassen zwarte harten in de aardappelknol. Reeds na 2
dagen bij 37° C kwamen zwarte harten voor in de kleine potermaten van Bintje,
Noordeling, Alpha, Voran en Record, nog niet bij de grote maten van deze
rassen en in het geheel niet bij de rassen Eersteling, Eigenheimer en Bevelander. Het is opvallend, dat hier de kleine knollen het eerst reageerden, terwijl
toch het optreden van zwarte harten toegeschreven wordt aan zuurstofgebrek
binnen in de knol en dit zou men het eerst verwachten in grote knollen. Mogelijk is echter de mate van rijpheid van de knol van groter invloed voor het optreden van zwarte harten d a n de dikte van de knol.
Na 4 dagen in 37° C vertoonden alle rassen behalve Bevelander zwarte
harten; n a 5 dagen gaf tenslotte ook Bevelander de zwarte verkleuring
te zien. Na 8 dagen bij 37° C was de verkleuring echter minder duidelijk; er
ontstond na het doorsnijden van de knol geen verkleuring van geel over wit en
rose n a a r zwart. Er had meestal wel verkleuring plaats, doch slechts van geel
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NOORDELINGPLANTEN,
V O O R T G E K O M E N U I T (VAN
LINKS NAAR R E C H T S ) 8 , 5 ,
5 EN 4 DAGEN VANAF 1 9
J A N . 1 9 4 8 BIJ E E N T E M P E RATUUR

VAN

DAARNA

BIJ

3 7 °C
15

°C

EN
BE-

W A A R D E POTERS, DIE 1 4
A P R I L IN D E KAS BIJ 1 3 ° C
ZIJN U I T G E P O O T ; D E K N O L L E N ZIJN 7 MEI D O O R G E SNEDEN V O O R O N D E R Z O E K
OP ZWARTE HARTEN.

naar bleek geel of van geel naar wit; zwart ontstond niet. Steeds kon in deze
gevallen een abnormale geur n a het doorsnijden waargenomen worden en de
reactie van het celsap was zuurder dan normaal.
Kieming van dein 27° of 37° C bewaarde poters
a. Het pootgoed, dat slechts 2 of 3 dagen in deze hoge temperaturen geweest
was, werd één week na de behandeling in een kas geplant (temp. 15° C) en
14 dagen na de planting opgegraven. Het bleek toen, dat de groep „3 dagen
37° C " duidelijk slechter was dan de groepen „2 of 3 dagen 27° C " of „2 dagen
37° C " . Ook nu werden de knollen doorgesneden en evenals bij doorsnijden
direct na de behandeling bleken lang niet alle knollen van de „3 dagen 37° C"groep een verkleuring te vertonen, terwijl ze toch alle slechte groei gaven. Hier
blijkt dus, dat niet iedere beschadiging door hoge temperatuur zich behoeft
te openbaren in verkleuring.
b. Het restant van de pootgoedgroepen, nl. die van de 4, 5 of 8 dagen bewaring in 27° of 37° C, werd bij 13° C gelegd om de spruiting te controleren:
deze controle had plaats 1maand en 3 maanden na de behandeling. De groep
27° C bleek goed te kiemen en leverde, na 3 maanden gepoot, normale planten.
De groep 37° C sproot grotendeels helemaal niet en rotte weg. Een klein
aantal poters van al deze objecten bleef goed en gaf kiemen. Na poten vormden
ze ook normale planten. Bij controle bleken Noordeling, Alpha en Eigenheimer
toch gedeeltelijk wel zwarte harten te hebben, met er om heen echter gezond
weefsel (fig. 30). Bij Eigenheimer kwam dit het meest voor en ging het samen
met het vormen van opvallend veel stengels.
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NABEHANDELING VAN POOTAARDAPPELEN NA KOELHUISBEWARING
MEJ. N. KRIJTHE

Koelhuismateriaal, bewaard bij 2° en 4°, behorende tot bovengenoemde
8 rassen, werd 2-21 dagen voorgekiemd bij 9°, 13°, 15°, 17°,20°, 23°, 25°, 28°
of31°C. ,
Na gemiddeld 7 dagen begint men dan effect te zien.
Het bleek, dat het weinig verschil maakte of het materiaal uit 2° C of uit
4° C stamde. De lengte van de spruiten nam toe met de duur der behandeling
en, binnen bepaalde grenzen, ook met de temperatuur. Hetzelfde effect, dat in
één week met 17°C wordt verkregen, kan men bereiken in 2 weken met 9° C.
Voor een bepaalde lengte van spruiten is het product van tijdsduur en temperatuur ten naaste bij constant. Bij temperaturen boven 17°C wordt het tempo
van lengtegroei relatief wat minder en worden de spruiten dikker, bij 31°G
zelfs abnormaal dik.
BEWAARPROEF MET ZEVEN AARDAPPELRASSEN
MEJ. N. KRIJTHE

In de voorgaandejaren zijn in bewaarproeven met Eersteling verschillende
punten naar voren gekomen; het doel van het onderzoek van 1947/48 was nu
om na te gaan, of de andere aardappelrassen op dezelfde wijze of op andere
wijze reageren. Naast Eersteling werden onderzocht: Eigenheimer, Bintje,
Alpha, Voran, Record en Bevelander. Er waren 9 objecten van elk ras, alle
objecten werden op 6 April geplant met de spruit, die tijdens de bewaring +
eventuele nabehandeling was ontstaan; alleen het 6° C-object van de vroege
rassen werd inJanuari eenmaal afgesproten. De 9objecten waren bewaring in:
2° C in donker, 4° C in donker, 6° C in donker, 5° C in kunstlicht (200 Lux
gedurende 10 uur per etmaal), 9° C in kunstlicht (als 5° C), de poterbewaarplaats van de Plantenziektenkundige Dienst, 2° C in donker met voorkieming
(gedurende 10wekenvóór het planten) bij 9° G in donker, 2° C in donker met
voorkieming (gedurende 3 weken voor het planten) bij 17°C in donker, 2° C
in donker met voorkieming (gedurende 1 week voor het planten) bij 23°C
in donker. Er werd in drievoud geplant (6 planten per veldje) en in tweepartijen gerooid: Eersteling op 22Juni en 13Juli, de andere rassen op 6Juli en
15Juli.
Door het buitengewoon vochtige weer (en het natte proefveld) bleven de
planten te lang doorgroeien; dit bleek vooral duidelijk uit een vergelijking
tussen de eerste en tweede oogst-opbrengst: er was geen duidelijke groei van
de knollen te constateren.
Evenals in andere jaren werden veel veldwaarnemingen gedaan en hieruit
waren enkele belangrijke conclusies te trekken:
In het donker bewaard pootgoed:
1. Van de objecten 2° C, 4° C en 6° C donker-bewaring is 4° C het beste.
De 6° C-poters hebben wel neiging het eerst boven te komen van deze 3 objecten enzezijnookindeeerstegroeivóórbijde4°C-poters (endezebij de2° Cpoters), maar de 4° C-planten halen de 6° C-planten in en geven tenslotte een
betere oogst dan deze.
2. Devoorkieming isduidelijk gunstig, zelfs het object uit 2° C met slechts 1
week voorkieming in 23° C gaf een duidelijk vroeger gewas en op de beide
6
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vroege oogstdata een hogere opbrengst d a n de niet voorgekiemde 2° C-poters.
3. De voorgekiemde poters uit het koelhuis, welke met een lange spruit geplant werden (10 en 3 weken voorkieming) en de poters uit de poterbewaarplaats, welke ongeveer even lange spruiten hadden (3-5 cm) gaven ongeveer
gelijke resultaten: vroeg bovenkomen, goede groei en goede opbrengst.
In het licht bewaard pootgoed :
4. Het 5°C-lichtobject was (alssteeds) gunstigvoor Eerstelingpoters, maar viel
voor de andere rassen tegen. De kieming was niet zover gevorderd als in de
onder 3 genoemde objecten: het bovenkomen was later en de opbrengst bleek
ook lager. Evenals bij Eersteling gaf het 5°-lichtobject bij Bintje, Voran, Alpha
en Record een plant met grote productiecapaciteit (fors gewas, veel stengels) ;
men mag bij gunstiger weersomstandigheden zeker een goede oogst na deze
bewaring verwachten.
5. De bewaring in 9° C bij licht is ongunstig: men krijgt een vroeg bovenkomende, maar daarna klein blijvende plant. Bij zeer vroeg rooien zal de
oogst nog gunstig kunnen uitvallen tegenover andere objecten, maar door gebrek aan groeikracht blijft de productiecapaciteit te klein om ooit een behoorlijk
grote opbrengst te kunnen leveren. Dit gebrek aan groeikracht is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat de poter bij het planten reeds uitgeput was of,
evenals de spruiten, niet meer tot vorming van nieuwe stengels in staat, zodat
slechts reeds aangelegde organen konden uitgroeien.
Alleen Bevelanderschijnt in 9° C niet zover uitgeput te raken; de poters van
het 9° C-lichtobject gaven wel krachtige planten met een goede opbrengst aan
knollen.
Zowel bij de 2° C-poters welke niet voorgekiemd waren, als bij de 9° C-lichtpoters, die testerk voorgekiemd waren, trad een enkele maal onderzeeërvorming op:
het ongunstige koude weer direct na het planten en de kwaliteit van het pootgoed (1947 droog en heet!) zullen wel invloed hierop gehad hebben. In voorgaande jaren vormden zich bij Eersteling nooit onderzeeërs uit de ongekiemde
koelhuispoters, noch uit de 9° C-lichtpoters, in 1948 wel.
HET ROT IN AARDAPPELEN, OPTREDEND TIJDENS DE BEWARING
J . C. MOOI

Het onderzoek van het rot werd in April 1948 begonnen, omdat onze pootaardappelen er meermalen grote verliezen door leden, hetgeen speciaal voor de
export nadelig was.
Blijkens de literatuur kan dit rot in drie groepen verdeeld worden:
1. Rot, door schimmels veroorzaakt, bijv. door Fusarium s p e c , Alternaria
solani (E. et M.) J . et Gr., Phytophthora erythroseptica Peth.
2. Rot, door bacteriën veroorzaakt, bijv. het zgn. natrot.
3. Rot, ontstaan door physiologische factoren, zoals waarschijnlijk het waterrot, het hartrot.
V a n deze soorten rot is het Fusariumrot het belangrijkste, vooral door de
grote gevoeligheid van het voor de export van pootaardappelen zo belangrijke
ras Bintje. V a n d a a r dat het onderzoek in de eerste plaats het Fusariumrot
betreft.
I n ons land is nog geen onderzoek hierover verricht ; wel in het buitenland,
speciaal Engeland. De resultaten daarvan konden als uitgangspunt dienen.
Ons eigen onderzoek is begonnen met het verzamelen en onderzoeken van
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monsters rotte aardappelen. Deze monsters werden deels zelf verzameld, deels
werden ze verkregen door bemiddeling van de Plantenziektenkundige Dienst,
van de N.A.K. en diverse consulentschappen.
Het laboratoriumwerk geschiedt met de uit dit materiaal gekweekte schimmels. Voorts zijn veel proeven opgezet in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulenten, o.a. van Drente, Friesland, Zeeland, verschillende Keuringsdiensten, de Plantenziektenkundige Dienst etc.
Dit onderzoek heeft reeds een overzicht opgeleverd van de aard der aantasting.
V a n het Fusariumrot (of droogrot) werden voornamelijk twee soorten geïsoleerd, te weten Fus. coeruleum ( L I B . ) SACC. en Fus. avenaceum ( F R . ) SACC.
Bij het grootste aantal isolaties werd eerstgenoemde schimmel verkregen, in het
bijzonder uit het rot, dat in het najaar van 1948 optrad. Bij inoculatieproeven
bleken beide schimmels rot te kunnen veroorzaken. Andere Fusarium spec,
blijken niet van veel belang.
Bij isolatie van het zgn. duimrot, veel optredend in het voorjaar, worden
beide Fusarium spec, ook aangetroffen en uit inoculatieproeven blijkt, dat dit
rot vermoedelijk ook hierdoor ontstaat en dat de bacterie, die steeds mede
wordt geïsoleerd, vermoedelijk van geen belang is voor de aantasting.
Bij inoculatieproeven in de zomer 1948 van verschillende variëteiten bleek,
dat er niet veel verschil in vatbaarheid is voor Fus. coeruleum. Dit is wel het
geval voor Fus. avenaceum. Saskia is hiervoor niet vatbaar. Eigenheimer en
Eersteling weinig.
Uit de literatuur blijkt, dat Fusarium zo goed als steeds binnendringt door
beschadigingen. Deze ontstaan voornamelijk tijdens het rooien, sorteren, vervoeren. I n het bijzonder het sorteren zou een belangrijke oorzaak zijn van het
rot. Er is daarom veel aandacht aan besteed, vnl. bij het ras Bintje. Er zijn sorteerproeven verricht en bij eengroot aantal practijkproeven isvastgesteld, welke
beschadigingen de aardappelen hebben ondergaan en hoe deze zijn ontstaan.
Deze aardappelen zijn ingekuild en aangezien het rot meest in het voorjaar
ontstaat, moet het resultaat hiervan afgewacht worden. Wel is reeds gebleken,
dat beschadigingen door zonbestraling op de ontvelde plekken, ontstaan tijdens
het rooien, een belangrijke oorzaak van het rot kunnen zijn. Het looftrekken
verdient daarom aanbeveling, aangezien dergelijke beschadigingen dan niet
of veel minder voorkomen. Beschadigingen door machinaal rooien zijn eveneens een oorzaak van rot.
Het rot is vooral een probleem bij Bintje van zandgrond. Kleiaardappelen
hebben er veel minder last van. Uit inoculatieproeven blijkt, dat de zandaardappelen gevoeliger zijn voor de aantasting door Fusarium d a n de kleiaardappelen. Of dit de enige factor is, dient nog nader onderzocht te worden.
I n verband met het feit, dat het rot vooral in het voorjaar optreedt, werden
inoculatieproeven op verschillende tijden verricht. Aardappelen, die pas gerooid zijn, zijn veel minder gevoelig voor Fusarium d a n aardappelen, die de
gehele winter bewaard zijn, of d a n aardappelen, die bewaard zijn van de
rooitijd tot December.
Het in Engeland veel toegepaste bestrijdingsmiddel Fusarex wordt in een
groot aantal practijkproeven in Drente, Friesland en Zeeland onderzocht. Dit
middel heeft het voordeel, behalve het rot ook de spruiting tegen te gaan. Het
bestaat uit 2-3-5-6-tetrachloornitrobenzeen, gebonden aan een draagstof,
kaolien.
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Enige reeds eerder in ons land genomen proeven hadden een gunstig verloop
in zoverre, dat de spruiting tijdens de bewaring behoorlijk werd geremd. Het
zou van veel belang zijn, indien het middel ook tegen rot werkzaam zou blijken.
Uit de genoemde practijkproeven valt vermoedelijk wel te concluderen, dat
het middel niet of weinig werkzaam is tegen rot, wanneer de verwonding groot
is, wat vaak het geval isna zonnebrand ofmachinaal rooien. De spruiting wordt
wel geremd, ofschoon van de tot nu toe onderzochte kuilen in mindere mate,
dan verwacht werd.
HET DROGEN VAN GRAAN
J . J . I. SPRENGER

Het doel van dit onderzoek is, tot verbetering van de bestaande inrichtingen
voor graandrogen te kunnen geraken. Deze drogers zijn voor het grootste deel
tastenderwijs gebouwd, en n a a r aanleiding van de geleidelijk opgedane ervaring ging men verbeteringen aanbrengen. De invoering der combines had
tot gevolg, dat in een natte zomer als die van 1948 het graan noodgedwongen
met een hoog vochtgehalte moest worden geoogst. Hiervoor is niet slechts een
grotere droogcapaciteit d a n de thans beschikbare nodig, doch ook de aan de
droger te stellen eisen zullen door deze omstandigheid moeten worden herzien.
T e n einde tot voor de practijk bruikbare resultaten te kunnen komen, is het
onderzoek gesplitst in een wetenschappelijk deel, hetwelk geheel het karakter
draagt van laboratoriumwerk, en een er op volgend practijkonderzoek, waarbij
de in het laboratorium gevonden wenselijke droogbeginselen zo goed mogelijk
in een apparaat worden verwezenlijkt.
Het laboratoriumwerk, dat in 1948 werd aangevangen, is erop gericht, de de
droging beïnvloedende factoren (zoals luchthoeveelheid, luchtsnelheid, temperatuur en vochtgehalte van de drooglucht, aanvangsvochtgehalte van het graan,
specifieke eigenschappen van de graansoorten) afzonderlijk te leren kennen,
door telkens één dezer droogfactoren te variëren. In het onderstaande worden
de voorlopige resultaten medegedeeld van een deel van dit onderzoek, hetwelk
werd verricht door graan te drogen in een droogstoof met natuurlijke (dus zeer
geringe) ventilatie, bij wisselende stooftemperaturen.
Opgemerkt moge worden, dat gegevens over dergelijk researchwerk in de
literatuur slechts spaarzaam konden worden gevonden. Het werk van EDHOLM,
de dissertatie van M Ü L L E R alsmede T.N.O.-Rapport T.A. 97, bevatten enkele
bruikbare aanwijzingen.
Beproevingsinstallatie
Gebruikt werd een semi-automatische droogstoof van het Deense fabri kaat
Stuers. I n deze stoof is een draaitafel met openingen voor zes aluminium graanbakjes aangebracht, welke tafel kan worden gedraaid door middel van een
hefboom buiten de stoof. Het voorste bakje kan met behulp van een stang
worden gelicht, en komt dan in een gevoelige balans te hangen; het andere uiteinde van deze balans wordt gevormd door een wijzer, welke langs een schaalverdeling beweegt. De verdeling is dusdanig ingericht, dat het gewichtsverlies
daarop onmiddellijk in vijfde procenten kan worden afgelezen.
De verwarming geschiedt door een drietal electrische weerstandselementen.
Elk bakje wordt nu met 10 gram graan gevuld en periodiek gewogen. Het is
duidelijk, dat men op deze wijze het vochtverlies als functie van de tijd leert
kennen.
84

galvanometer
/ \

, ISTHŒPzIJlÀ

meetpunt
F I G . 31.

COMPENSATIE-SCHAKELSCHEMA

VOOR TEMPERATUURMETTNG MET THERMO-ELEMENTEN.

DE

WEER-

S T A N D VAN DE REGELBANK WORDT BIJ 1 0 0 OHM WEERSTAND OP DE MEETBANK ZODANIG INGESTELD, DAT
DE HOOFDSTROOM IN ßK EVEN GROOT IS ALS DE THERMOSPANNING 0 - 1 0 0 ° C IN 10" *\'. D A N ZAL BIJ METINGEN HET TEMPERATUURVERSCHIL IN °C TUSSEN KOUDE EN WARME LAS GELIJK ZIJN AAN DE WEERSTAND IN
OHMS OP DE MEETBANK, ZODRA DE SHUNTSTROOM 0 IS

F I G . 32. SCHEMATISCHE PERSPECTIEFTEKENING VAN DE OPSTELLING VAN INSTRUMENTEN EN APPARATEN
OVEREENKOMSTIG FIG 3 1. H E T VOORSTE WEERSTANDBLOK IS DE REGELBANK, HET ACHTERSTE DE MEETBANK

85

Het beginvochtgehalte wordt gevonden,door dedroging tot constant gewicht
voort te zetten. Pogingen, om dit met onvermalen korrels te doen, gaven geen
bruikbaar resultaat, omdat men daarvoor gedurende 16 uren bij 110°C en
daarna nog 2-3 uur bij 130° C moet drogen. Voor de bepaling van het aanvangsvochtgehalte wordt dus het graan gemalen en daarna 1uur gedroogd bij
130° C.
De inrichting der stoofwerd zeer grondig onderzocht teneinde na te gaan, of
de door de fabrikant aangegeven foutengrens van ± 0,2 % niet zou worden
overtroffen. Inderdaad bleek het mogelijk, binnen deze limiet te blijven door
een thermostaat in te bouwen en een gewijzigde schakeling van de verwarmingselementen toe te passen.
Een volgende experimentele moeilijkheid was, dat het noodzakelijk geoordeeld werd, de temperatuur van de graankorrel te meten tijdens het droogproces. Hiervoor komt uitsluitend een thermo-element in aanmerking, doch in
verband met de zeer kleine afmetingen van de graankorrel (ongeveer 3 x 7
mm) moest hiervoor naar een speciale constructie worden gezocht.
Eerst werd getracht, een aantal in de lengterichting doorboorde korrels als
kralen te rijgen op een gelaste koper-constantaandraad van 0,25 mm dikte,
waarbij dan de middelste korrel opxlelas werd geplaatst en de overige alsisolatie dienst deden. Dit systeem bleek het bezwaar te hebben, dat bij het opbrengen en verwijderen der korrels de dunne metaaldraad menigmaal brak.
Een beter resultaat werd verkregen, door een thermo-element te vervaardigen van een medische injectienaald. Door het boorgat werd een constantaandraad geïsoleerd aangebracht en aan de punt gesoldeerd. Op deze naald werden enkele korrels gespietst en één op de punt. Een dergelijk naaldthermoelement kon worden vervaardigd met een dikte van 0,63 mm.
De vertraging in de aanwijzing van dit „needle-couple" bleek zeer bevredigend te zijn; in een luchtstroom werd 20° C temperatuursverhoging bereikt in
5 seconden, terwijl hiervoor 52 sec.nodig waren bij een kwikthermometer met
klein reservoir.
De meetapparatuur werd ontworpen voor een maximale fout van ± 0,5°C
volgens de compensatieschakeling (fig. 31 en 32). Dit bleek mogelijk te zijn,
door in de handel verkrijgbare potentiometers (voor de radiotechniek bestemd)
te gebruiken, waarbij de schakeling dusdanig kon worden ingericht, dat \Q
weerstand met 1°C temperatuur verschil tussen de koude en warme las correspondeert. Op deze wijze kan men tussen 20°en 80° C rechtstreeks de temperatuur aflezen tot op 0,5° C nauwkeurig; buiten dit bereik zal men een correctietabel moeten gebruiken, die de afwijkingen van het lineaire verband tussen
thermospanning en temperatuurverloop aangeeft.
Meetresultaten*)

Uit een groot aantal waarnemingen konden de volgende conclusies worden
getrokken (fig. 33,34 en 35):
1. bij niet te hoge stooftemperaturen werd steeds,na afloop van de opwarmperiode, een gebied van constante droogsnelheid („constant rate-period") gevonden, waarop (bij eenvochtgehalte van ongeveer 24 %) volgt een afnemende
droogsnelheid („falling rate-period").
*) Uit latere onderzoekingen is gebleken, dat de in de droogstoof gevonden wetmatigheden anders
geformuleerd moeten worden bij ventilatie-snelheden van \-\\ m/sec.
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2. Voor verschillende graansoorten bleek in deze beide gebieden de droogsnelheid met grote nauwkeurigheid te verlopen evenredig met het verschil in
waterdampspanning tussen graan en warme lucht in de droogstoof. Omdat de
vochtgehalten doorwegingworden gevonden, dus volgens een nauwkeurige
methode, werd hier een nieuwe meetmethode ontdekt ter bepaling van de
dampdrukisotherm van graan.
3. Het temperatuurverloop gedurende de opwarmperiode kon in een formule worden uitgedrukt. Voor verschillende stooftemperaturen bleekde graantemperatuur steeds evenredig met het verschil tussen stoof- en aanvangstemperatuur te variëren.
4. Na afloop van de opwarmperiode neemt de graantemperatuur een constante waarde aan, welke een dusdanig bedrag beneden de stooftemperatuur
ligt, dat het warmteverschil overeenkomt met de vochtverdamping.
5. Naar aanleiding van de hierboven gevonden wetmatigheden kon de
warmtebalans voor het graan worden berekend. Daarbij bleek, dat gedurende
de eerste vijf minuten van de droging van de warmte-overdracht van lucht op
graan steeds méér verbruikt wordt voor het opwarmen dan voor de verdamping. Dit leidt tot het vermoeden, dat de opwarmperiode (en daarmede de
totale droogtijd) kan worden beperkt, door het droogproces te beginnen met
een „warmtestoot" (korte periode van hoge luchttemperatuur).
Literatuur:
H . EDHOLM. Untersokningar angâende Torkning av Spannmâl.
W. MÜLLER. Verdunstung und Wärmeübergang beim Getreidetrocknen. Dissertatie Zürich, 1943.
H. J . DONKER. Het drogen van gewassen. B. Graan. Rapport 9: Laboratoriumproeven. T.N.O.Rapport T.A. 97.
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DE INTERPROVINCIALE VELDPROEVEN EN DE INSTITUUTSPROEVEN
MET ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN
A. VAN DER MEULEN

Van de resultaten der in 1948door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst genomen veldproeven werden samenvattingen gemaakt.
De interprovincialeproefserie no 301 betreffende dejuiste aanwendingstijd van
DNC in winterrogge op zandgrond en in wintertarwe op kleigrond leverde de
volgende resultaten:
Halfmaandelijkse bespuitingen van rogge met | % DNC op 1000 l/ha gedurende de periode half November 1947tot half April 1948 (behalve tijdens de
vorstperiode in Februari) gaven steeds een oogstvermeerdering van ten minste
200 kg/ha. Een duidelijk optimum ligt in de maandJanuari, de oogstvermeerdering ishier in de orde van 500 tot ruim 600 kg/ha.
Opmerkelijk is,dat de resultaten gedurende dezelfde periode in het daaraan
voorafgegane seizoen er ook op wezen, dat de bespuitingen vóór Februari moeten zijn geschied, wil men de beste resultaten krijgen. Dit is merkwaardig, omdat zowel regenval als temperatuur tegengestelde extremen vertegenwoordigden.
Ter verduidelijking daarvan isfig. 36toegevoegd, waarin de afwijkingen van
de gemiddelde maandelijkse temperatuur en hoeveelheid neerslag in beide
seizoenen voor De Bilt zijn weergegeven. Men vraagt zich af, wat de resultaten
geweest zouden zijn, indien er slechts één vorstperiode was geweest, die in de
voorwinter zou zijn gevallen.
Bespuiting van tarwe op kleigrond op dezelfde wijze in de periode 19471948gafeenwat afwijkend resultaat. Welleverdeookhier gedurende die gehele
periode een bespuiting steeds een oogstvermeerdering van ruim 200 kg/ha op,
maar van een duidelijk optimum was geen sprake; alle bespuitingen leverden
ongeveer hetzelfde resultaat.
Grafisch zijn resultaten van hetseizoen 1947-1948infig.37weergegeven. Op
de horizontale as is de periode aangegeven, waar de bespuiting in plaats vond
(N2 is tweede helft van November, Dl is eerste helft December enz.) en op de
vertikale as de opbrengst in kg/ha. De opbrengst der onbehandelde objecten is
door de horizontale lijn 0 aangegeven.
Een verklaring van de hier geconstateerde feiten zal men moeten zoeken in
het verloop van de weersomstandigheden, het verschil in de ontwikkelingswijze
der beide gewassen en in hun verschillende onkruidvegetatie.
Immers, zowel de temperatuur als de neerslag waren tijdens de voorwinter
.en de winter abnormaal hoog; pas in denawinter was er een korte vorstperiode
met een geringe neerslag (zie ook fig. 36).
In rogge zijn korenbloem en muur de hoofdonkruiden. Deze hedden zich
vóór begin Februari onder deze omstandigheden al goed ontwikkeld en waren
beide goed roet DNC te bestrijden. Door de daarop volgende vorstperiode
kregen de latere kiemers weinig kans in de zich daarna snel sluitende rogge.
Zodoende bleefhet omstreeks eindJanuari behandelde gewasook later behoorlijk vrij van onkruid.
Bij de tarwe heeft men een geheel andere onkruidflora; naast muur spelen
voorjaarskiemers, die door de tragere ontwikkeling van de tarwe hier hun kans
krijgen, de hoofdrol. Bij vroege bespuitingen zal men de muur ongetwijfeld
behoorlijk kunnen bestrijden, maar de vele voorjaarskiemers moeten dan nog
komen. Bij latere bespuiting ishet gevoelige stadium voor de muur weer voor89
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bij, maarzalmendevoorjaarskiemers kunnen onderdrukken.Daardoor kan men
hier metéén bespuiting slechts een gedeelte van het onkruid goed bestrijden.
Indien deze laatste verklaringjuist is, zalmen bijtarwe met een bespuiting
tegen eind Januari, gevolgd door een inhetvoorjaar een veel beter resultaat
verkrijgen. Om dit teonderzoeken wordt nueen proefgenomen, waarin tevens*
zal worden nagegaan, ofmet een concentratie van J %DNC kan worden volstaan.
f
Hoewel debetrouwbaarheid vanderesultaten vanproef Cl 301 wiskundig
niet kon worden nagegaan endeze resultaten bovendien slechts vantwee jaar
proefneming stammen, kantoch welgeconcludeerd worden, datbijroggede
bespuitingen metDNC liefst vóór Februari moeten zijn uitgevoerd. Een bezwaar vanbespuitingen inJanuari is,dathetgewas teveel kan lijden, indien
een bespuiting snel gevolgd wordt door een vorstperiode. Men kan ditgrotendeels ondervangen door de concentratie bij een gelijkblijvende hoeveelheid
sproeimiddel tot \ %tereduceren, hoewel dan de werking, vooral tegen muur,
minder zal zijn.
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Proefserie no 300, waarin DNC en kalkstikstof worden vergeleken bij twee aanwendingstijden, al dan niet gecombineerd met schoffelen, is nog niet volledig
bewerkt. Reeds bleek, dat ook hier de opbrengst van rogge op zandgrond bij
de aanwending van DNC en kalkstikstof vroeg in de winter hoger is dan na
behandeling in Maart.
Evenals in het vorige verslagjaar gaf behandeling met DNC hogere opbrengsten dan behandeling met kalkstikstof.
Het opbrengstverhogende effect van schoffelen na een chemische onkruidbestrijding was op zandgrond wederom gering en staat waarschijnlijk niet met
wiskundige zekerheid vast. Onze voorlopige indruk is, dat op kleigrond het
effect van schoffelen onder die omstandigheden groter is.
Bij een instituutsproefmet tarwe in de Betuwe bleek de opbrengstverhogende
werkingvan deze grondbewerking, afgezien van devernietiging van onkruiden,
vast testaan. Bij eenzelfde proef met rogge op zandgrond wasdit niet het geval.
De korrelopbrengsten in kg/a waren hier:
Schoffelen

Tarweopklei
Roggeopzand

Niet schoffelen

DNC

0

DNC

0

36,6
24,7

35,0
23,0

33,9
24,5

33,1
20,7

Hierin mo.eten dus speciaal de objecten DNC worden vergeleken, omdat het
onkruid daarbij bestreden is.
Vanproef'serie no 173,waarin DNC en kalkstikstof bij haver op zand vergeleken zijn, leverden 6 goede proeven de volgende gemiddelde korrelopbrengsten in kg/a:
Schoffelen
DNC

32,5

Niet ichoflelen

Kst

0

DNC

Kst

0

31,5

32,0

32,0

31,5

29,2

Ook hier blijkt bij vergelijking der behandelde objecten, dat het effect van
schoffelen na behandeling gering is.
De vraag mag dan ook wel gesteld worden, ofschoffelen op zandgronden in
het algemeen wel zin heeft, als men het onkruid met chemische middelen voldoende de baas kan blijven.
ENKELE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VAN AARDAPPEL-, PEULVRUCHTENEN GERSTRASSEN OP HUN CONSUMPTIEWAARDE
MEJ. A. VEENBAAS, MEJ. K. SCHEIJGROND EN MEJ. K. J . POLL

Aardappelen

De hoofdschotel vormde de serie winterconsumptierassen, afkomstig van de
observatievelden van het Instituut voor Rassenonderzoek. Terwijl Eigenheimer
in een reeks voorgaande jaren steeds uitgesproken de eerste plaats innam, bezette hij ditjaar in de groep der het gunstigst beoordeelde rassen een middenplaats. In het bijzonder de smaak en de geur vielen tegen. Rode Star stond in
1948 dooreengenomen bovenaan, hetgeen vooral aan de betere smaak te danken was.
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Voor de aardappelgronden, welke voorheen Zeeuwse Blauwe leverden, traden geennieuwe rassen op de voorgrond. Alsmomenteel meest geschikte rassen
voor dit type gronden mogen Bintje en Koopman's Blauwe genoemd worden.
Voorts zouden Furore, Flava en een nieuw nummer, nl. Mulder R 44, in aanmerking kunnen komen. Rassen met goede en hoge zetmeelgehalten, zoals die
van het Eigenheimer- en Noordelingtype leveren op deze gronden spoedig te
losseen te melige aardappelen.
Van derassen, welkealsNoordeling-vervangers kunnen worden aangemerkt,
dus rassen, welke in de eerste plaats voor de lichtere gronden in aanmerking
komen, werd Libertas in 1947 en 1948juist boven Noordeling geplaatst, hetgeen vooral aan de betere, nl. minder grauwe, kleur was toe te schrijven. Wel
gaf Libertas, evenals de meeste andere rassen met hoge zetmeelgehalten, vrij
hoge percentages afval„blauw" bij het schillen en had neiging tot stukkoken.
Zeeburger werd beidejarenjuist beneden de genoemde rassen geplaatst. Naast
deze kwam een nieuw nummer, Z.P.C. Beetsma 3819,naar voren, dat in 1947
aanzienlijk gunstiger dan Libertas werd beoordeeld en in 1948 bijna op één
lijn met dit ras werd gesteld; in houdbaarheid stond het beneden Libertas.
Voor de meest voorkomende gronden (die,welkeniet de zeer hoge en niet de
lage zetmeelgehalten geven), bleken de oude rassen Eigenheimer en, voor bepaalde kleigronden, Bevelander de beste. Genoemd mogen voorts worden
Orion en voor de betere zandgronden IJsselster. Meerlander werd zowel in
1947 als in 1948 beneden Bevelander geplaatst. Onder de nieuwe nummers
kwamen geen sterk op de voorgrond tredende rassen voor. Een der het eerst
voor vermelding in aanmerking komende zou het eerder genoemde nummer
Mulder R 44zijn; in smaak blonk deze aardappel echter niet uit; hij vertoonde
overeenkomst met de in dit opzicht minder gewaardeerde Alpha.
De kwaliteit der monsters was over het geheel slechter dan voorgaandejaren,
waarvoor geen verklaring gevonden kon worden.
In de serie zeervroege rassen, welke serie onder leiding van de Rijkstuinbouwconsulenten in de daarvoor geschikte tuinbouwgebieden werd verbouwd, nam
Doré evenals in 1946 en 1947 de eerste plaats als binnenlandse consumptieaardappel in. Dit ras is vooral bij vroeg rooien voor consumptie geschikt. Bij
uitrijping washet vaak te losin de kook; ook kwam dan somseen minder goede
sortering voor.
De serie vroege- enmiddenvroege rassen omvatte een aantal voor export in aanmerking komende rassen. Bintje bleek als exportaardappel nog steeds de voorkeur te verdienen; zowel gekookt als gebakken stond dit ras bovenaan.
Voorts mag het nieuwe ras Dorst U 243 genoemd worden, dat, hoewel lager
gekwalificeerd dan Bintje, een goede indruk maakte en zowel bij koken als bij
bakken gunstiger werd beoordeeld dan Succes en Saskia. Ondanks een soms
voorkomende losheid in de kook, dievooral bij export een bezwaar is,viel Doré
van bepaalde gronden, waar dit gebrek minder optrad, als exportaardappel
niet tegen. Een bezwaar van al de hier genoemde nieuwe rassen was de minder
goede houdbaarheid; zij stonden in dit opzicht aanzienlijk beneden Bintje.
Van een zestal proefvelden op dalgrond inDrente, in het gebied, waar slechts
wratziekte-vrije aardappelen verbouwd mogen worden, werden de tien rassen
Mulder R 44, Prummel P 202, Orion, Record, Wilpo, Loman 391, Profijt,
Libertas, Voran en Meerlander onderzocht, teneinde een vervanger voor de
voor deze gronden bij uitstek geschikte Eigenheimer te vinden. Dooreengenomen maakten Mulder R 44 en Orion de beste indruk. Mulder R 44 benaderde
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in eigenschappen op schotel en in structuur Eigenheimer vrij goed; de meligheid zal mogelijk iets geringer zijn; in smaak viel dit ras enigszins tegen. Orion
heeft invergelijking met Eigenheimer eenwat losse,somswatpappige structuur
en kookt meer af; dit ras bezit overigens gunstige eigenschappen. Opvallend
was, dat Orion, die in het algemeen nogal gevoelig isvoor inwendige gebreken,
in dit opzicht thans tot de beste rassen behoorde. De tweede plaats namen Libertas, Loman 391, Wilpoen Meerlander in. Een gelijkwaardige vervanger van
Eigenheimer wam, zoalsookteverwachten was,niet naar voren.
Tenslotte werden nog 115monstersvan denieuwste rassen, grotendeels door
kwekers ingezonden, onderzocht. Een handicap bij deze proeven was,dat voor
het besproeien der gewassen vaak smaakbedervende middelen waren gebruikt.
Onder deze rassen waren enkele, die uit een oogpunt van consumptiekwaliteit
voor het binnenland ofvoor export welwat beloofden.
Peulvruchten

Het onderzoek betrof in hoofdzaak de interprovinciale series. De monsters
waren afkomstig van door Rijkslandbouwconsulenten in verschillende delen
van het land aangelegde proefvelden.
In deseriegroeneerwten werd Rondo, evenals voorgaandejaren, iets gunstiger
beoordeeld dan Unica. Ook Stijfstro en Parelerwt die andere jaren, wat het
gekookte product aangaat, zeker niet beter waren dan Unica, werden dit jaar
iets hoger gewaardeerd. Mansholt's G.E.K. nam ook ditjaar weer een aparte
plaats in; de kookkwaliteit en de schil waren minder goed dan bij de andere
rassen, de smaak daarentegen beter. Op gronden, welke goedkokende erwten
leveren, geeft zij een erwt van prima kwaliteit, terwijl zij door haar betere
smaak uit consumptieoogpunt het meest geschikt is voor verwerking tot spliterwt.
Bij de grauwe erwten werd het nieuwe ras Vinco iets lager gewaardeerd dan
Gruno. De smaak was flauwer, de structuur dooreengenomen stugger. De
kleur deed door de heldere tint aangenaam aan. Het nieuwe ras Mansholt
Rozijn 789/44 vertoonde veel overeenkomst met Gruno; het .maakte voorlopig de indruk iets beter te zijn.
Een in beproeving genomen nieuwe schokker, de Mansh. 710/41, bleek dooreengenomen iets minder goed zacht te koken enietsharder vanjchil tezijn dan
Zelka, was daarentegen in smaak en groenkleuring iets beter. In verband met
laatstgenoemde eigenschappen kan deze nieuwe schokker op gronden, die goed
kokende erwten geven, een even goed ofbeter product leveren dan Zelka, vooral daar de schokkers voor export naar Engeland bestemd zijn en men in dit
land devoorkeur aan een behoorlijk heelblijvende erwt geeft.
In deserie bruine bonennam het Noord-Hollandse landras, evenals voorgaande
jaren, een der eerste plaatsen in. Beka werd in consumptiekwaliteit een ietsje
lager gesteld; zij was iets flauwer van smaak en iets pappiger van structuur,
neigdeenigszinsnaar Ceka.Het nieuwe ras Dévé maakte, wat de kookkwaliteit
en de zachtheid der schil aangaat, een goede indruk; in smaak blonk het echter
niet uit. Het uiterlijk was goed; wel was de korrel kleiner dan bij het NoordHollandselandras.Hetnieuweras Candida deed in uiterlijk aan het kwaliteitsras Aka denken; het gekookte product daarentegen viel tegen; dit ras werd
lager gewaardeerd dan vorengenoemde bruine bonenrassen.
De witteboon Excelsior vertoonde een sterke neiging tot stukkoken, hetgeen
samenging met een zekere pappigheid. Vooral op de goede kleigronden zullen
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deze bezwaren optreden. Hoewel dit ras door goede smaak en schil zeker geschiktheid voor de consumptie bezit, mag het toch niet tot de kwaliteitsrassen,
zoals Walcheria, gerekend worden.
Naast de interprovinciale series betrof het onderzoek nieuwerassen van kwekers.
Voorts werd in samenwerking met-het Instituut voor Rassenonderzoek aangevangen met een onderzoek n a a r de landbouwkundige eigenschappen en de
consumptiewaarde van alleplaatselijk in Nederland verbouwde stambonenrassen. Het
ligt in de bedoeling de resultaten hiervan vooral dienstbaar te maken aan het
kwekerswerk.
Behalve deze proeven met droge peulvruchten had een onderzoek n a a r de
geschiktheid voor conservering {blik endiepvries) van ruim dertigdoperwtenrassen plaats,
terwijl voorts enige door een kweker ingezonden nieuwe slabonenrassen werden
beoordeeld.
Gerst
Er werden monsters der interprovinciale serie zomergerstrassen van de oogst
1947 beproefd.
Voor de binnenlandse consumptie behoorde Mansholt's 2-rijige tot de beste
rassen, hoewel de blauwe kleur van de rauwe gerst een bezwaar genoemd moet
worden. Het nieuwe ras Selecta kwam op de tweede plaats, terwijl ook Saxonia
een goede plaats bezette. Kenia, die het meest verbouwd wordt, werd slechts
matig geoordeeld.
DE INVLOED VAN UITWENDIGE FACTOREN OP DE CONSUMPTIEWAARDE,
IN HET BIJZONDER DIE VAN BESPROEIINGSMIDDELEN BIJ AARDAPPELEN
MEJ. A. VEENBAAS, MEJ. K. SCHEIJGROND EN MEJ. K. J . POLL

Aardappelen
De invloed van besproeiingsmiddelen op de kwaliteit van aardappelen had
dit j a a r in het bijzonder de aandacht. I n 1947 hadden enkele oriënterende
proeven, uitgevoerd door de Plantenziektenkundige Dienst en het C I L O , de
noodzakelijkheid van een onderzoek aangetoond. I n 1948 werden door de P.D.
voor het onderzoek van de HCH-middelen uitgebreide proeven genomen met
verschillende rassen (consumptie-, export- en fabrieksaardappelen) in verscheidene delen van het land (klei, zand en dalgrond).
V a n deze proeven werden aardappelmonsters ter beoordeling naar het C I L O
gezonden. Tevens werden monsters onderzocht, afkomstig van proeven, uitgevoerd doorde Fa NOURY & VAN DER LANDE te Deventer in samenwerking met
enkele Rijksland- en Tuinbouwconsulenten. De P.D. zond bovendien monsters
in, afkomstig van velden, waarop een grondbehandeling met HCH-middelen
was toegepast.
Tenslotte werden monsters beoordeeld, afkomstig van proeven met insecticiden en fungiciden in combinatie, uitgevoerd door P.D. en C I L O gezamenlijk.
Uit het onderzoek van al deze monsters kon een oordeel gevormd worden
over de invloed van HCH-middelen in vergelijking met andere gebruikelijke
insecticiden (Ca-arsenaat en DDT-middelen). De tabellen geven de resultaten
weer. Gebleken is, dat vooral de smaak en de geur werden beïnvloed.
Met "betrekking tot de kleur en de bloemigheid werden ditj a a r slechts in een
paar gevallen verschillen tussen de objecten geconstateerd.
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Afhankelijk van de smaak der onbehandelde monsters zijn driegroepen proeven onderscheiden (zie de tabellen 9 en 10). Slechts de in de eerste groep (A)
ondergebrachte proeven gaven normaal smakende consumptieaardappelen.
De tweede groep (B) betreft proeven met matig smakende aardappelen, terwijl
in de derde groep (C) de proeven met aardappelen, welker smaak of nauwelijks
voldoende of onvoldoende was, zijn opgenomen.
Uit de aard der zaak zijn de met groep (A) verkregen uitkomsten in de practijk van de meeste betekenis, in verband waarmede deze uitvoerig besproken
worden.
Bij deze groep A traden de belangrijkste verschillen in de cijfers op. Dit ligt
ook voor de hand:een goed product kan nu eenmaal meer achteruitgaan dan
een product, dat reeds van nature slechtis.
Het goede aardappelaroma, dat bij de Blauwe Eigenheimer der proef Hoorn
voorkwam, verdween bij bestuiving met 25 kg 3 % HCH-stuifpoeder per ha
vrijwel geheel en maakte bij een behandeling met 50kg 3 % HCH-stuifpoeder
per ha plaats voor een enigszins afwijkende smaak.
De goede Noordelingsmaak bij het onbehandelde monster van de proef
Musselkanaal maakte bij bespuiting met HCH-liquid plaats voor een afwijkende, moeilijk te omschrijven smaak.
Van de monsters der proefAlkmaar (Koopman's Blauwe) hadden één monster „Ca-arsenaat" en één monster „20 % DDT-emulsie" een blóemigheidsvorm en smaak, zoals bij te vroeg gerooide aardappelen, die enige tijd bewaard
zijn, voorkomen. In hoeverre dit met de bespuitingen verband houdt, valt
moeilijk te zeggen. De resterende monsters „Ca-arsenaat" en „20 % DDTemulsie" waren normaal voor Koopmans Blauwe. De monsters „HCHemulsie" misten de goede aardappelsmaak, terwijl de monsters „10 % HCHspuit", die nog lager werden gewaardeerd, een bijsmaak hadden.
De Eigenheimers der proef Apeldoorn waren overwegend neutraal van
smaak;zij mistenhet goede aroma, dat dit rasvan de betere gronden kenmerkt.
De verschillen tussen de objecten waren vrij gering; dooreengenomen werden
de onbehandelde en de DDT-monsters het gunstigst beoordeeld; de HCHmonsters werden soms als „dood" van smaak gekwalificeerd.
In de B-groep gaf Cl 655 van nature afwijkingen in de smaak; over de invloed van Ca-arsenaat en DDT valt in verband hiermede dan ook niets te
zeggen. Overigens lag bij vrijwel elke proef het gemiddelde der Ca-arsenaatmonsters een fractie beneden het onbehandelde object. De proef Schoondijke
liet het omgekeerde zien; hiervan had echter één der onbehandelde monsters
een grondsmaak. Ook de DDT-monsters waren dooreengenomen practisch
steeds iets minder goed dan de onbehandelde;in vele gevallen was de kwaliteit
zelfs net beneden voldoende. Verschillende keren werd bij de behandelde
monsters de opmerking „flauw", in enkele gevallen „dood" geplaatst. Er was /
hier dan ook mogelijk van een neutraliserende werking op de smaak sprake.
Bij de HCH-monsters waren in het merendeel der gevallen smaak en geur
onvoldoende; hierbij kwam vele keren de opmerking „afwijkend" voor, daarnaast een enkele keer „flauw" of „dood".
In groep C hadden de onbehandelde monsters van nature reeds een nauwelijks voldoende of een zeer matige smaak. In verband hiermee mogen de uitkomsten in deze groep dan ook van weinig betekenis voor de practijk geacht
worden. Bij de proef Cl 660 hadden de HCH-monsters in het algemeen niet
meer de „Gloria-smaak" doch de „HCH-smaak". De proef Roermond gaf
slechts zeer geringe verschillen in smaakcijfers te zien.
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TABEL 9. D E INVLOED VAN EEN GEWASBEHANDELING MET HCH-MIDDELEN OP DE SMAAK EN DE

Proef

1

Grondsoort

Ras

Aantal
behandelingen

Rooidatum

Datum
smaakproef

GROEP A :

Hoorn

parallel a

zware klei

BI. Eigenh.

2

eind Aug.

8 Sept.

Musselkanaal
Musselkanaal

parallel b
parallel c

dalgrond
dalgrond

Noordel.
Noordel.

3
3

4 Sept.
4 Sept.

25 Oct. en
J a n . '49

Alkmaar
Alkmaar

parallel a met K-Bayer
parallel b met K-Bayer

klei
klei

Koopm. BI.
Koopm. BI.

4
4

20 Aug.
20Aug.

9 Sept.
9 Sept.

Apeldoorn
Apeldoorn

parallel a
parallel b

zand
zand

Eigenh.
Eigenh.

3
3

6 Aug.
6 Aug.

26 Oct.
26 Oct.

Cl 655
Cl 655

geen K-Bayer
met K-Bayer

klei
klei

Bevelander
Bevelander

3
3

9 Sept.
10 Sept.

3Nov.
3 Nov.

Coevorden

gemidd.derparall. a,benc

zand

Eigenh.

3

30 Aug.

25-29 Oct.

Eist

gemidd.derparall.a,b enc

riv.klei

Bintje

3

25-30Aug.

25-28 Oct.

Coevorden

parall. aen b

zand

Bintje

3

30Aug.

25-29 Oct.

Roermond

gemidd. derparall.a,benc

loss

Bintje

3

23-28Aug.

29 Oct.

Roermond

gemidd. derparall. a,b enc

loss

Wilpo

3

10 Sept.

30 Oct.

Swalmen

gemidd. derparall. aenb

zand

Wilpo

3

-

Schoondijke

gemidd. derparall.aenb

klei

Bintje

3

3 Sept.

Roermond

gemidd. derparall. a,benc

loss

Industrie

3

10 Sept.

28 Oct.

Cl 660
Cl 660

geen K-Bayer, gem. vanaenb
met K-Bayer,gem.vanaenb

zand
zand

Gloria
Gloria

3
3

23-29 Sept.
29 Sept..

20 Oct.
20 Oct.

dalgrond

Furore

GROEP B:

7 Oct.
Oct.

GROEP C:

Helenaveen

'

28 Sept.

Betekenis der cijfers: 10uitnemende smaak en geur.
1 zeer slechte smaak en geur.
6 grens (voldoende) ; beneden 6 in meerdere of mindere mate afwijkend.
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6 Nov.
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Onbehandeld

Behandeld met
Ca-arsenaat

1948)

Behandeld met HCH-middelen

Behandeld met DDT-middelen

vO

•O

0~"
_ l

=5

11

Sa-

©••o
iO

8,7

—' - '

_

'3 3

CS|

•53
v.oO

o*

o2

es

5,9
5,4

6,9
7,6
7,2
7,2

6,2
6,6
7

7
7,4

8
6,7

7
7

7,2
8

7,2
6

7
5,9

7
6,9

5,5
5,2

7,2
7,5

6,6
5,7

6,5
6,9
5
4,5

6,6
7

3,5
4

6,7

6,4

6,5

6

6,2

6,7

6,8

5,7

6,3

6,2

6,1

5,7

5,7

5,1

5,2

5,5

6,5

5,9

6,4

5,6

6,1

4,9

5,1

4,7

6,3

6,2

5,8

6,1

6,2

5,2

5,8

6,4

6,5

6,2

5,7

6,5

6,2

4,3

5,6

6,2

5,5

6

4,1

6,3

6,2

5,7

6,6
6,3

SC

5,5

7,7
7,9

6,2
6,5

xg
os

6,7

5,9

4,7

5,9
5,2
6
4,5

5,8
6,1

5,9
5,9

6,1
5,9

5,4
4,3

6,2
5,8
4,7

5,1
4,1
5,5
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TABEL 10. D E INVLOED VAN EEN GRONDBEHANDELING MET HCH-MIDDELEN
OP DE SMAAK EN DE GEUR VAN AARDAPPELEN (OOGST 1 9 4 8 )

Grondsoort
Ras
Datum smaakproef
Onbehandeld
Behandeld met HCH-middelen:
5 % stuif (50kg/ha) . . . . .
5 % stuif (100 kg/ha) . . : . .
5 % stuif (200 kg/ha)
10% spuit 1% (2000 l/ha). . .
10 % spuit 2 % (2000 l/ha) . .
2 , 5 % stuif (125 kg/ha) . . . .
2,5 % stuif (250kg/ha) . . . .
1 0 % spuit (25kg/ha)
1 0 % spuit (150kg/ha) . . . .
1 0 % spuit (100kg/ha)

Rotterdam

KleinKranenburg

klei
Bintje
20-31 Oct.
6,6

zand
Bintje
20-31 Oct.
5,9 5,4

5,7
5,7
4,7
5,7
4,9
4,9
4,5
4,5 5,2
4,6
5

Interessant was echter de proef Helenaveen, waarvan het onbehandelde
monster eenonaangename grondsmaak hadendebehandelde objecten, inhet
bijzonder „10 % HCH-spuit" en „HCH-emulsie", gunstiger werden beoordeeld; deze monsters waren neutraler van smaak of bezaten een zeer lichte
HCH-smaak, dieboven de slechte grondsmaak werd geprefereerd. Bovendien
warendeHCH-monsters alledriebetervan kleurenbloemigheid danhetonbehandelde object.
Het voorgaande samenvattend kangezegd worden, dat vooral bij de goede
consumptieaardappelen, onverschillig van welk ras ofvan welke grondsoort,
de toegepaste gewasbehandelingen met HCH-middelen zodanig nadelig voor
de smaak waren, dat het gebruik van HCH-middelen voor consumptieaardappelen afgeraden moet worden, tenzij deindustrie erinslaagt een beter gezuiverd HCH-middel tefabriceren. Indegunstigste gevallen wasvaneen neutraliserende werkingdermiddelen sprake;hetgoedeaardappelaroma werddan
alleen maar weggenomen. Verschillende malen echter werdhet oorspronkelijke
aroma door een „HCH-smaak" vervangen.
In één geval, nl. bij eenproef op grond, welke slechte aardappelen leverde
en waarbij de onaangename grondsmaak minofmeer geneutraliseerd werd of
door een lichte HCH-smaak vervangen, mocht de behandeling met HCH
enigermate gunstig genoemd worden.
De invloedvandetoegepaste gewasbehandelingen metDDT enCa-arsenaat
was betrekkelijk gering; mogelijk hadden deze middelen een neutraliserende
uitwerking-op de smaak; opgemerkt zij, dat deze resultaten hoofdzakelijk
slechts matig smakende aardappelen betroffen ;over deinvloed bijgoede aardappelen kangeen definitief oordeel worden gegeven.
De uitkomsten der proeven inzake grondbehandeling met HCH sloten geheelaanbijdiedergewasbehandeling. Hetonbehandelde perceel vandeproef
Rotterdam gaf een vrij gemiddeld smakende Bintje; de behandelde percelen
leverden alle afwijkend smakende aardappelen. Bijdeproef Klein-Kranenburg
waren demonsters deronbehandelde percelen reeds niet geheel voldoendevan
smaak; demonsters derbehandelde werden nog ietslager gewaardeerd.
De proeven metbesproeiingsmiddelen tegen phytophthora hebben nogniet
tot bepaalde conclusies geleid, hetgeen vooral aande afwijkende kwaliteit der
monsters, ookderonbehandelde, moet worden toegeschreven.
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Het onderzoek bij aardappelen betrofvoorts de invloedder bemesting op dekwaliteit en evenals in 1947 desamenhang tussen debodem endekwaliteitder producten;
in totaal werden ± 300 monsters onderzocht.
Bij de zeer vroege aardappelen kon geen bepaalde invloed van de stikstofbemesting worden geconstateerd. De proeven met het rijpe gewas, hoofdzakelijk kalibemestingsproeven, wezen op een gunstige uitwerking van zwavelzure
kali in vergelijking met kalizout 40 %. In het bijzonder was de smaak der met
zwavelzure kali bemeste aardappelen beter.
Peulvruchten
Het onderzoek had betrekking op ± 850 monsters, hoofdzakelijk afkomstig
van het door de Peulvruchten Studie Combinatie opgezette regionale onderzoek met droge peulvruchten, van bemestingsproeven met droge peulvruchten
en doperwten, en van oogsttijdenproeven.
Een proef, waarbij diverse stikstofvormen en -hoeveelheden bij doperwtèn
werden aangewend, teneinde de invloed op de geschiktheid voor conservering
na te gaan, bracht geen aantoonbare verschillen tussen de objecten aan het
licht.
Bij droge erwten gaf fosforzuurbemesting, in geval het een slecht product
betrof, een verbetering in kookkwaliteit en smaak. Bij proeven met monsters
uit de N.O.Polder echter, eengebied waar dekookkwaliteit der erwten van alle
objecten prima was, werd de indruk verkregen, dat hoge fosforzuurgiften de
smaak niet ten goede kwamen, deze nl. haast iets flauwer maakten. Ook werd
hierbij devoorlopige indruk verkregen, dat hogere N-giften enigermate nadelig
voor de smaak kunnen zijn.
„KROEFJAREN" EN „REUPJAREN"
J. W. SEINHORST

Als men een aantaljaren achtereen de aantasting door stengelaaltjes bij verschillende gewassen nagaat, dan blijkt, dat ze in het enejaar veel meer voorkomt dan in het andere. In streken, waar veel uien verbouwd worden, spreekt
men dan ook van „kroefjaren", en in Limburg, als de rogge hevig aangetast
wordt, van een „reup-" of „dikkopjaar". De enige factor, die vanjaar tot jaar
belangrijk kan verschillen, is het weer en het lag dus voor de hand aan te nemen, dat dit iets te maken zou hebben met deze kroef- en reupjaren. Welk
verband er bestond tussen weer en aaltjesaantasting, was uit waarnemingen te
velde echter niet af te leiden. Het laboratoriumonderzoek wees,in de eerste
plaats,uit, dat op vcrachuieHdeni^OTroerfffe^ffi^^

0, | *

sâ^^V^n-âe-gf&â,' Hierdoor konden op zandgronden gevonden verschillen
in aantasting van gewassen door stengelaaltjes in verschillendejaren en in verschillende delenvan hetzelfdejaar althans gedeeltelijk verklaard worden. Voor
kleigronden ging deze verklaring echter niet op. Deze zijn bij voldoende vochtgehalte meestal zeer gunstig voor de activiteit van stengelaaltjes. Het bleek
echter, dat juist op kleigronden deze activiteit sterk beïnvloed werd door het
vochtgehalte. Een kritiek punt hierbij was het vochtequivalent (bepaald volgensdeafzuigmethode). Bijdit vochtgehalte nam deactiviteit der stengelaaltjes
plotseling aftot ongeveer 1/i van die in vochtiger grond en verminderde nog bij
verdere daling van het vochtgehalte (zie fig. 38).
Gezien de betekenis van het vochtequivalent voor de waterhuishouding van
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de grond, betekent ditdus, datin eenkleigrond met
eenidealewaterafvoer alleentijdens envlak na regenval de omstandigheden gunstig zijn voor deactieve
verplaatsing van stengelaaltjes. Vooral inhet betrekkelijk droge voorjaar kanditeen aanzienlijke beperkingvan hun activiteit betekenen,enzoeenverklaring
geven van hetoptreden van „kroefjaren" en gedeeltelijk ookvan „reupjaren". Debetekenis van hettijdstip, waarop de aantasting kanplaats hebben, moet
daarbij ookinhetoog gehouden worden. Hoevroeger dit valt, hoe ernstiger de planten zullen lijden.
y
.
Daarbij zijn monocotylen zoals uien, ineenongun^oji^d^bi^ ^ stiger positie danstengel enblad bijdicotylen. Bijde
1/ K
eerste bevindt zich het gedeelte van deplant, dat het
• 3 $ ACTIVITEIT VAN STENGELAALergst aangetast wordt, voortdurend in de grond, terTJES IN EEN KLEIGROND BIJ
wijl bijdedicotylen de stengel- en bladontwikkeling
VERSCHILLENDEVOCHTOEHALTEN
bovengronds plaats heeft. Men vindt dan ook in
het loof van vatbare dicotyle planten inderegel veel
minder aaltjesaantasting dan inuien.
De lengte vandeperiode, gedurende welke hetvochtgehalte vande grond
boven hetvochtequivalent is, hangt behalve vanhetweer ook afvan desnelheid, waarmee hetovertollige water door degrond afgevoerd wordt. Bijkans
op aaltjesaantasting dienen dus alle maatregelen genomen teworden, die deze
waterafvoer kunnen bevorderen, terwijl mentevens kantrachten het vochtgehalte vande bovenste paar centimeters vandebouwvoor nogextra te verlagen door hierin door losmaken de verdamping tebevorderen. Het aanaarden
van aardappelen zal dusookde kans op aantasting door stengelaaltjes verminderen.
*

LUPINEVEREDELING
H. LAMBERTS

Het in 1947begonnen onderzoek werd voortgezet en uitgebreid. Ook dit
jaar weer werd demeeste aandacht besteed aandegele lupine; erwerd meegewerkt aandekeuring door deN.A.K., waarbij hetverheugend was te zien,
dat de kwaliteit vande ter keuring aangeboden percelen aanmerkelijk beter
was dan in 1947. Hoewel ook degekeurde oppervlakte groter was dan in 1947,
bleef deze toch beneden deverwachtingen enishet duidelijk geworden, datde
grootste zorg moet worden besteed aanhet volledig op peil brengen van de
zaaizaadvoorziening.
Het veredelingsprogramma werd o.m. uitgebreid, doordat wijdoor de Directeur vanhet Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen inde gelegenheid zijn gesteld met behulp van enkele studenten in het Nederlandse
landras „bittere gele lupine" te zoeken naar alcaloidvrije vormen. Bij onderzoek van ± 300.000 planten werden 17 alcaloidarme planten gevonden.Een
nader onderzoek zal moeten uitwijzen, ofdit alcaloidarme mutanten zijn of dat
hier sprakeisvan eenvermenging met de bestaande voederlupine. Enkele voorlopige waarnemingen wijzen erop, datalthans enkele van degevonden individuen inderdaad nieuwe vormen zijn.
Het zoeken naar nieuwe betere alcaloidvrije vormen moet vooral gezien
worden als een onderdeel van hetstreven naar degeschiktheid voor demenselijke consumptie.
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O m dezelfde reden werd van 28 October tot 10November een studiereis n a a r
Duitsland gemaakt, waarbij o.m. met Dr VON SENGBUSCH werd samengewerkt
teneinde de methoden van onderzoek der voor menselijke consumptie geschikte
vormen te verbeteren en te vereenvoudigen.
Dr VON SENGBUSCH, die in 1928 de drie planten vond, waaruit de voederlupine is ontstaan, deelde tevens vele bijzonderheden over het onderzoek in
Duitsland mede. Aan de hand hiervan kunnen voor Nederland nieuwe mogelijkheden worden opgebouwd.
Tevens werd bij een bezoek aan het Erwin-Baur-Institut für Züchtungsforschung te Voldagsen een nieuwe quantitatieve alcaloidbepaling bestudeerd.
Deze methode is geschikt voor massaal onderzoek en kan een verbetering betekenen voor de verschillende proefstations.
Voor het eerst hadden wij in 1948 de beschikking over verschillende wilde
herkomsten uit de oorsprongslanden. Enkele waardevolle typen hebben wij
reeds dit j a a r hieruit kunnen isoleren. Duidelijke verschillen zijn aangetoond
met betrekking tot de gevoeligheid voor de virusziekten, terwijl gegronde hoop
bestaat, dat vroegrijpe typen geïsoleerd zullen worden.
Teneinde een zo groot mogelijke kans te scheppen op het vinden van tot
dusverre niet bekende gunstige vormen werd een begin gemaakt met het
kunstmatig opwekken van mutaties. Bij de lupineveredeling is dit mogelijkerwijze effectiever d a n bij de veredeling van andere reeds lang in cultuur zijnde
gewassen. Hier staan wij aan het begin van het onderzoek, terwijl een groot
aantal duidelijk in het oog vallende eigenschappen verbeterd moet worden.
De kunstmatige mutaties werden met behulp van RÖntgenbestraling opgewekt; het onderzoek zal in 1949 worden uitgebreid.
Naast de gele werden ook de blauwe en de witte lupine in het veredelingsprogramma opgenomen ;enkele gunstige typen werden geïsoleerd. Tijdens
het laboratoriumonderzoek werden in de bittere witte lupine (Lupinus albus)
enkele alcaloidarme zaden gevonden.

s

AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
W. B. DEIJS

Het onderzoekvan monsters
I n onderstaande tabel wordt een beknopt overzicht gegeven van de analysen,
welke verricht zijn in ingezonden monsters in de perioden 1 Mei 1946 t/m
30 April 1947 en 1 Mei 1947 t/m 30 April 1948.

Vocht (droge stof)
\^
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (pepsine - HCl)
Ruwe celstof
As en ruw zand
Asbestanddelen
Ammoniak en organische zuren in silages
Diverse bepalingen (pH, suiker, zetmeel, vet, werkelijk eiwit, refractie,
Carotine)
Sporenelementen
Totaal

1946/47

1947,48

13244
5464
1621
3224
4612
2625
1121

19633
7394

1920

2022

95

368

33926

44373

834
3797
5579
4533

213
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Gedurende het oogstjaar 1948/49 nam het aantal te verrichten bepalingen
vrij sterk toe, hetgeen moge blijken uit de volgende cijfers.

Van 1 Mei 1947 t/m 31 Dec. 1947 .
Van 1 Mei 1948 t/m 31 Dec. 1948.

Ontvangen
monsters

Gevraagde
bepalingen

18627
22694

38743
47010

Daar een beperkte uitbreiding van personeel kon plaats vinden, wordt gehoopt het grotere aantal analysen te kunnen voltooien vóór 30April 1949.
Specialechemische onderzoekingen

Wat het research-werk betreft, werd de meeste aandacht besteed aan de
methodiek voor de bepaling van sporenelementen en aan het onderzoek over
het verlies van Carotine tijdens het drogen van gras en gedurende het bewaren
van het gedroogde product. Elders in dit verslag wordt op deze onderzoekingen
nader ingegaan.
Ook werden onderzoekingen verricht van meer incidentele aard, o.a. de
analyse van perssap, dat uit vers gras werd verkregen. Dit onderzoek hield
verband met de pogingen om uit gras een eiwitrijk en celstofarm krachtvoer te
isoleren.
Op het laboratorium voor Technische Botanie te Delft werden met medewerking van Prof. Dr A. G. VAN VEEN enige proeven genomen. Hierbij werd
het gras eerst gekneusd door walsen, die met ongelijke snelheid in tegengestelde
richting roteerden. Daarna werd het gras direct ofna verhitting geperst in een
schroefpers. De beste resultaten verkregen wij op het CILO, wanneer voor het
uitpersen van vers gras een wormwielpers (zgn. wringer) gebruikt werd. Uitgaande van eiwitrijk vers gras was het volgens laatstgenoemde werkwijze
mogelijk perssap te verkrijgen, dat van de verschillende componenten de volgende percentages van de in het gras aanwezige hoeveelheden bevatte:
Zandvrije droge stof . 34 %
Ruw eiwit
43 %
Werkelijk eiwit
34%

Ruwe celstof
Zandvrije as
Carotine

6%
74 %
24%

Wanneer het perssap gedurende 5 minuten werd gekookt, coaguleerde een
donkergroen gekleurde brij, die wij afcentrifugeerden. De samenstelling van
deze brij was als volgt:

Droge stof
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit
Ruwe celstof
As

Inde
natte brü

Inde
droge itof

14,2%
4,9%
4,0%
1.1%
2,2%

34,5%
28,2%
7,7%
15,5%

De vochtige brij konden wij in een droogstoof drogen tot een groen poeder.
Het vochtgehalte van het pers-residu bedroeg gemiddeld 42 % (in het verse
gras: 15 à 16 %), terwijl de samenstelling nog zeer behoorlijk was. Aan een
onzer proeven, uitgevoerd met behulp van de „wringer", ontlenen wij de
volgende cijfers voor desamenstelling van het pers-residu.
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Zandvrije drogestof
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit
o
i»r
Ruwe celstof
Zandvrije as . .
Carotine

42,8 %
19,8%)
18,2% l • , .
. r
o c ó . / in de droge stot
26,9%
°
3,5 %J
383 mg/kg droge stof

Of het uitpersen van gras economisch verantwoord is, zal nader dienen te
worden bestudeerd, vooral in verband met de kosten, waarmede de uitvoering
der verschillende procédé's gepaard gaat.
VOORLOPIGE MEDEDELING OVER HET GEHALTE VAN GRAS EN VOEDERGEWASSEN
AAN MOLYBDEEN, KOPER EN COBALT
J . WIND EN W. B. DEIJS

De groei van gras en voedergewassen ondervindt in het algemeen weinig of
geen invloed van de hierboven genoemde sporenelementen. Ze zijn echter zeer
belangrijk in verband met groei, productievermogen en gezondheidstoestand
van het rundvee, dat deze gewassen in de weide en op stal opneemt. Molybdeen kan volgens gegevens uit Engeland en Nieuw Zeeland ongunstig werken,
indien het in te grote hoeveelheden voorkomt; koper en cobalt kunnen in te
geringe mate aanwezig zijn, waardoor deficièntieVerschijnselen optreden.
Enige zeer hoge molybdeengehalten zijn in de Wieringermeerpolder gevonden. O p een perceel hopperupsklaver, dat in 1940 diep geploegd was, vertoonden runderen in hevige mate diarrhoe; in Sept. '48 bevatte deze klaver
86 mg Mo per kg droge stof bij 27 % eiwit. De grond had een p H van 8,0.
Mo wordt vooral opgenomen uit alcalische gronden en gedraagt zich dus geheel
anders d a n de meeste sporenelementen. Door de onderzoekingen van BROUWER,
FRENS, REITSMA en KALISVAART was reeds bekend, dat de diarrhoe in de Wieringermeer kon worden bestreden met 1 g kopersulfaat + 0,2 g cobaltnitraat
driemaal per week. De oorzaak van de diarrhoe staat wellicht in verband met
de Mo-overmaat, evenals bij de „teart pastures" in Somerset, waarover
FERGUSON in 1943 uitvoerig publiceerde.
I n de herfst van 1948 werden monsters ontvangen van witte klaver, eveneens
uit de Wieringermeer, waarop paarden verlammingsverschijnselen vertoonden.
Hierin werd 30 mg Mo gevonden bij 30 % eiwit. Het is echter de vraag, of deze
ziekteverschijnselen veroorzaakt zijn door Mo, want volgens FERGUSON zijn
alleen herkauwers daarvoor gevoelig.
De meeste gras- en klavermonsters uit de Wieringermeer hebben echter een
veel lager molybdeengehalte, hoewel dit waarschijnlijk toch ook nog wel als
iets te hoog moet worden beschouwd. Er zijn vele bedrijven met klachten over
het rundvee, hoewel thans meestal geen diarrhoe voorkomt, hetgeen in de eerste
ontginningsjaren wel het geval was. De klachten vertonen grote overeenkomst
met die uit vele laagveengebieden: vooral de pinken en vaarzen zijn te mager:
het beenderstelsel lijkt wat te fijn; de buik is wat opgetrokken; de beharing is
ruig met veel oud haar, dat op de zwarte delen van het lichaam roodachtig is
verkleurd; de bronst is soms onregelmatig; dikwijls treedt diarrhoe op, m a a r
niet in alle gevallen. Kopersulfaat, direct aan de dieren toegediend of als bemesting gegeven, heeft in verschillende gevallen de conditie verbeterd en de
mest steviger gemaakt.
De likzucht of teeuwsigheid, die op verschillende zandgronden in het Oosten
des lands voorkomt, heeft betrekking op ongeveer dezelfde verschijnselen, maar
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diarrhoe treedt hier eerst op in eenveellater stadium, nl. kort voor dedood van
het aan deze gebrekszickte lijdende dier. Koperbemesting heeft ook hier in
vele gevallen verbetering gebracht en schijnt langer te werken dan de weinige
maanden, waarin het kopergehalte van het gras door de bemesting merkbaar
wordt verhoogd.
Van een aantal bedrijven met klachten in verschillende delen van het land
zijn monsters gras onderzocht. Hierbij is steeds naast het gehalte aan sporenelementen dat aan fosfaat en eiwit bepaald. Het gehalte aan sporenelementen is
inhogemate afhankelijk van deouderdom vanhet grasendaardoor ookvan het
eiwitgehalte. Over een kort traject kan het verband bij benadering worden aangegeven door een lijn door het nulpunt;wanneer men bij n %eiwit k % koper
vindt, kan het kopergehalte bij 18 % eiwit worden geschat op ^ %• Wanneer
deze berekening wordt toegepast bij eiwitgehalten, die veel van de 18 % afwijken, wordt de uitkomst weinig betrouwbaar; ook is het niet juist op deze
wijze uitkomsten van gras en hooi te vergelijken.
In de volgende staat zijn gemiddelde gehalten der grasmonsters verzameld
na omrekening op 18 % eiwit.
Mg per kg drogestof
f

Zandgrond; bedrijf met een enkel afwijkend dier . . .
Zandgrond; bedrijf met vele afwijkende dieren . . . .

% P.O,

0,68
0,78
0,87
0,90
0,87
0,85

Go

Cu

Mo

0,13
0,16
0,15
0,09
0,08
0,28

7,4
12,9
10,7
8,4
6,6
9,8

5,9
4,0
1,5
0,8
1,0
2,7

De cijfers van de lichte gronden in de Wieringermeer zijn vrijwel alle afkomstig van bedrijven met deficiëntieverschijnselen, hoewel er ook een bedrijf
bij is, waar deze niet konden worden waargenomen. Hetzelfde geldt voor die
van laagveen in Zuid-Holland en Utrecht; een bedrijf, waar gebreksverschijnselen slechts in onbetekenende matevoorkwamen, ishierbij ookopgenomen; de
samenstelling van het gras kwam hier vrijwel met het gemiddelde overeen. Er
is steeds voor gezorgd, dat met koper bemeste percelen werden uitgeschakeld
bij deberekeningvan het gemiddelde. In verschillende gevallen werd het kopergehalte van het bloedserum bepaald door het Laboratorium voor Physiologie
der Dieren van de Landbouwhogeschool of door het Zoötechnisch Instituut
der Veeartsenijkundige Faculteit.
De analysen van het gras van de proefboerderij „Bosma Zathe I" te Selmien
bij Drachten zijn in de bovenstaande staat opgenomen met het bijschrift
„zandgrond; bedrijf zonder klachten". Gebreksverschijnselen werden hier niet
waargenomen en de opfok van hetjonge vee verloopt bevredigend. Toch is het
de vraag, of de toestand hier wel geheel ideaal is, want op zandgrond worden
de koeien niet zozwaar alsop kleigrond en de melkopbrengst per ha enper koe
blijft op zandgrond veel meer achter dan de zetmeelwaarde van de grasopbrengst per ha.
Op het bedrijf met een enkel afwijkend dier werden in de herfst van 1947
te lage bloedkopergehalten gevonden door het Laboratorium voor Physiologie
der Dieren;in de loop van de winter herstelden deze gehalten zich echter. Op
het bedrijf met vele afwijkende dieren zijn de verschijnselen toch nog niet zo
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ernstig, dat men zonder meer tot likzucht zou concluderen. Hier werd waargenomen, datde koeienniet genegen waren een perceel kaal af te weiden, maar
onrustig werden, nog voor het tijd was om te verweiden.
De cijfers voor de Friese kleizijn afkomstig van de opbrengstproeven opgrasland van Ir 'T HART; in het algemeen zijn gebreksverschijnselen hier onbekend, maar dit isniet in het bijzonder nagegaan. Deze cijfers kunnen een voorlopige indruk geven van het ideaal, maar er zal getracht worden het materiaal
te completeren met analysen van het gras van fokbedrijven, die bekend staan
voor een goede groei van hetjonge vee.
Bij beschouwing der verkregen cijfers krijgt men de indruk, dat molybdeen
een rol kan spelen bij de gebreksverschijnselen in de Wieringermeer en op de
veengronden, maar niet bij de eigenlijke likzucht. Voorlopig zullen wij aannemen, dat bij een molybdeengehalte van 1 mgper kg 10mg koper en0,25 mg
cobalt voldoende zijn bij 18 % eiwit. Met minder koper bereikt men waarschijnlijk geen ideale toestand, hoewel op de klei naast 10mg koper 3 mg molybdeen voorkomt; onze gegevens zijn niet voldoende om uit te maken of0,15
mg cobalt ook nog voldoende is, maar wel ishet onwaarschijnlijk, dat de grens
nog lager ligt.
Van de in de tabel genoemde grasmonsters uit de Wieringermeer is dus het
kopergehalte te laag, wellicht ook dat aan cobalt, terwijl dat aan molybdeen
hoog is. Moeilijk teverklaren blijft het optreden van gebreksverschijnselen in de
westelijke veenstreken, waar het molybdeengehalte wel iets verhoogd is, maar
waar tegelijkertijd het kopergehalte hoger isdan in alle onderzochte gebieden,
terwijl kopertoediening of koperbemesting toch een duidelijk effect heeft.
Enkele cijfers uit het Friese laagveengebied wijzen op evenveel molybdeen,
maar op minder koper.
De verschijnselen op het bedrijf op zandgrond met vele afwijkende dieren
kunnen in verband worden gebracht met de lage koper- en cobaltgehalten. Bij
vergelijking met de proefboerderij neemt het bedrijf met een enkel afwijkend
dier een tussenpositie in, wat koper betreft; aan cobalt is waarschijnlijk een
tekort, maar het is de vraag, in hoever dit ernstig is, als in de winter rundveemineralen worden bijgevoerd.
Deze mineralen, die volgens instructie van het Bedrijfschap voor Veevoeder
worden samengesteld, bevatten naast kalk, fosfaat en keukenzout belangrijke
hoeveelheden ijzer en mangaan, terwijl ook koper en cobalt zijn opgenomen.
De hoeveelheid hiervan is zo gekozen, dat men bij een gift van 100 g per dag
aan eenmelkkoe, die 14kgdrogestofopneemt, hetvoerper kgdrogestof verrijkt
met 0,3 mg cobalt en 2,1 mg koper. Met behulp van deze mineralen kan in de
winter een rantsoen worden verkregen, waarin voldoende cobalt voorkomt,
maar het is de vraag of dit ook met koper het geval is, wanneer men met deficiënte dieren te doen heeft.
De cijfers in de tabel maken de indruk, dat het in vele gevallen gewenst is,
ook in de weide koper en cobalt toe te dienen. In de practijk zal dit meestal
wel niet anders dan door bemesting kunnen worden uitgevoerd. Met cobaltbemesting zijn nog geen ervaringen verkregen. Aan koperbemesting zijn vrij
grote kosten verbonden en het gegeven koper komt slechts voor een zeer klein
percentage via het gras aan de dieren ten goede. In dit verband kan er op worden gewezen, dat 5kg kopersulfaat per ha perjaar wellicht reeds voldoende is,
welkehoeveelheid ookin Nieuw-Zeeland tegendediarrhoe opveengrond wordt
gebruikt.
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Enige bijzonderheden over demethoden voor de bepaling van sporenelementen

Ten slottegeven wij een korte beschrijving van de colorimetrische methoden,
die op het CILO worden toegepast voor de bepaling van sporen koper, cobalt
en molybdeen. Daarbij wordt niet ingegaan op technische details; wij vermelden uitsluitend de principes, waarop de methoden berusten.
Sporen koper worden bepaald met behulp van natriumdiaethyldithiocarbaminaat. De vloeistof, welke is verkregen na een destructie van het te
onderzoeken materiaal met salpeterzuur en zwavelzuur, wordt geneutraliseerd
en bij aanwezigheid van voldoende natriumcitraat behandeld met de carbaminaat-oplossing. Hierbij ontstaat het geel gekleurde Cu-carbaminaatcomplex, dat met tetrachloorkoolstof wordt geëxtraheerd. Met behulp van de
gemeten extinctie van de geel gekleurde oplossing wordt het kopergehalte in
het onderzochte monster berekend( J. F. REITH c.s., Chem. Weekblad 43, 106
(1947).
Normale gehalten zijn 10-12 mg per kg drogestof. Echter worden ook lage
kopergehalten gevonden (5 mg/kg) en extreem hoge waarden (tot 120 mg/kg).
Laatstgenoemde hoge gehalten moeten worden toegeschreven aan een koperbemesting, die korte tijd voor de oogst is aangewend.
Bij de bepaling van sporen cobalt wordt gebruik gemaakt van 1-nitroso
2-naphtol 3 : 6 disulfonzuur natrium (nitroso-R-zout). Het monster wordt
gedestrueerd met salpeterzuur en zwavelzuur. Het cobalt wordt uit de verkregen oplossing bij pH 8,5 na toevoeging van natriumcitraat geëxtraheerd
met een oplossing van dithizon in tetrachloorkoolstof. Deze bewerking voorkomt storende invloeden van zouten (o.a. ijzerzouten) bij de verdere bepaling.
Na het afdestilleren van de tetrachloorkoolstof wordt de dithizon gedestrueerd
met salpeterzuur en zwavelzuur. Daarna vormt men het geelgekleurde cobaltnitroso-R-zout-complex, waarvan de concentratie colorimetrisch wordt bepaald. Ongeveer 0,2 mg per kg drogestof iseen normaal cobaltgehalte. Veel te
hoge gehalten kunnen worden gevonden, wanneer het monster verontreinigd is
metgrond. In kleigrond iseengehaltevan ± 10mgcobalt per kgdrogestofgeen
uitzondering. Als het cobaltgehalte van niet verontreinigd gras 0,1 mg per
kg drogestof is en naast 99 % van dit gras slechts 1 % klei (cobaltgehalte
10mg/kg) voorkomt, vindt men bij de analyse 0,2 mg cobalt per kg drogestof.
Een verontreiniging met 5 % klei op de drogestof zou een schijnbaar cobaltgehalte van 0,6 mg per kg veroorzaken. Voor een uitvoerige beschrijving van
de methode voor de bepaling van cobalt wordt verwezen naar een publicatie
in Plantand Soilvan April 1949.
Sporen molybdeen worden bepaald met kaliumthiocyanaat, dat met Mo
een roodgekleurde complexe verbinding geeft. Het te onderzoeken materiaal
wordt gedestrueerd met een mengsel van zwavelzuur, salpeterzuur en perchloorzuur. In de geneutraliseerde oplossing reageert men met thiocyanaat.
De rode kleur, veroorzaakt door ijzer, wordt weggenomen door reductie met
stannochloride. Na uitschudden met amyl-alcohol,waarin het Mo-thiocyanaatcomplex oplosbaar is, wordt de extinctie bepaald, met behulp waarvan het
molybdeengehalte kan worden berekend.
De gevonden molybdeengehalten variëren sterk, nl. van 0,1 tot 86 mg per kg
drogestof.
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Evenals vorig jaar werden kouderesistentieproeven gedaan met tarwe- en
roggerassen volgens de methode van Dr ZIJLSTRA.
Daar door het Departement van Landbouw de wenselijkheid was uitgesproken, dat het CILO onderzoekingen zou verrichten over topinambour,*
hebben wij in aansluiting aan onze proeven vanvorigjaar een groot deelvan
onze tijd aan dit gewas besteed.
In de lichtkamer van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek werden o.a.proeven gedaan methettarweras Carma in potten met zand
van verschillende vochtigheidsgraad, die door dagelijks bijvullen op 60 %,
45 % en 30 % van de watercapaciteit constant gehouden werden. Voor de
watertoevoer werd eensysteemvansubirrigatie gebruikt. Uitdeproeven bleek,
dat het aantal bladen - en hiermee gaat de ontwikkeling van de plant enhet
aantal pakjes peraargeheel parallel - bij60 %groter isdanbij45 %en30 %.
Ook isbijvoornamelijk blauw licht deze ontwikkeling langzamer enhet aantal
bladen groter dan bij voornamelijk rood licht. Vande bladen werd tevens de
groei gemeten.
Daar we gevonden hebben, dat na eind Juli bladen van suikerbieten xeromorpher werden (vgl.het binnenkort inde Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen verschijnende artikel „Groei en productie van suikerbieten")
werden suikerbieten van stam Aen Z (Kuhn) sinds eind Juli aan normale en
lange dag (18 uur) blootgesteld teneinde na te gaan, of dit een daglengteverschijnsel is.
BEVRIEZINGSPROEF 1 9 4 7 - ' 4 8 TER BEPALING VAN DE KOUDERESISTENTIE VAN
TARWE- EN ROGGERASSEN

Door debijzondere weersomstandigheden vandewinter 1947-'48 waren wij
in staat de eigenschap „kouderesistentie" uiteen te leggen in verscheiden
factoren.
Op 10November 1947 werden aande Bornse Steeg gezaaid 37 tarwerassen
en 3 roggerassen, afkomstig van Dr FEEKES, 5 tarwerassen van het IVRO en
9 tarwerassen van het CILO. Alscontrole voor de tarwerassen werden Carsten's V,Juliana en Bersée, als controle voor de rogge werd Petkuser winterrogge gebruikt. Vorstschade werd, als gewoonlijk, voorkomen door afdekken
met eenruiters.
»
De methode voor het bepalen van de kouderesistentie was dezelfde alsdie
van vorigejaren, nl. dievan Dr ZIJLSTRA (24uur 0°C; 24uur-2°C; 24uur
-6° C; 3uur-13 tot-14°C).Op 9Februari ging deeerste serieplanten inde
ijskast (eerstebevriezingsproef = I).Deschattingen derplanten werden gedaan
op 14/2 (24uurnahetverlaten vandeijskast), 16/2en 17/2.Op2Maart begon
de tweede bevriezingsproef (II), waarvan de schattingen werden gedaan op
8/3 (2 dagen na hetverlaten vande ijskast), 10/3,11/3 en13/3.
Na hetverlaten vandeijskast stonden deplanten steeds bij 10-12° Cmetde
wortels in ondiep water. Hierbij vertoonden zij eenduidelijke groei; dit iseen
zeer zware test, daar ophetveld na devorst denieuwe groei nooit zosnelintreedt;vanvelerassen liep hetwaarderingscijfer indeloopvan5dagen danook
meer ofminder sterk achteruit.
Nu geschiedde proef I naeenzéér zachte winter, terwijl proef II vlak naeen
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vorstperiode plaats had.Hierdoor was hetmogelijk dekouderesistentie in verband metdeharding te brengen.
Vooraf dient nogopgemerkt, datin beide proeven deplanten reeds geheel
waren gejarowiseerd. Ditbleek uiteenproef, waarbij op 16/1, 31/1en 20/2
uit de rijtjes van Carsten's VenJuliana planten werden uitgegraven, overgeplant enindelichtkamer van hetLaboratorium voor Plantenphysiologisch
Onderzoek bijcontinu lichtvan TL-buizen en± 22°Cgebracht; inditmilieu
vertoonden deplanten naongeveer 3of4weken eenaaraanleg. Deplantenvan
I enIIhadden dusdejarowisatiephase reeds achter derug; enwel haddende
rassen metweinig koudebehoefte deze phase reeds langer achter derug,waren
dus verder inhunprogressieve ontwikkeling voortgeschreden dande rassen
met groter koudebehoefte.
Wanneer wedeeerstecijfers vanproef I enIImiddelen, komtditgemiddelde
zeer goed overeen metdeuitdepractijk bekende wintervastheid: de rogges
staan bovenaan entotdebeste tarwes behoren Carsten's VI,Eroica, Claudius,
Demeter, Titan en Carsten's V;hetlaagst zijn deovergangs-enzomertarwes.
Indien weevenwel deeigenschap „kouderesistentie" (die ophaar beurt deel
uitmaakt vande wintervastheid) door één cijfer weergeven, stellen we deze
eigenschap zeker tesimplistisch voor. Ditblijkt, indien wedebegincijfers ende
tijdkrommen voor proef I enIIafzonderlijk bezien. Inplaats vanééngemiddeld cijfer hebbenwe
Row-typt A
' Rogg.-typtB danvier gegevens: de
Waardtrlngscijftr
10
begincijfersvanIenII
• y—
|.
endedaling resp. stijr
|—^5^,
gingvande tijdlijnen.
Infig.39 laten we
voor eenaantal rassen
zien, inhoever decijfers enhetverloopvan
I corresponderen met
»'% Htllkorn Rogg»
S i r ' s Hormtnn p
H»in»-typ»
dievanII. Deverticale as geeft het waarderingscijfer, dehorizontale asdetijd in
dagen na hetverlaten
van de ijskast weer.De
getrokkenjlijnen stellen
^ \
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Hyt> OtLoOMu
Hem»'s TX
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I, dusvan deongeharBffMt-typf
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HET AANTAL DAGEN NA HET VERLATEN VAN DEIJSKAST.
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ongeharde planten. Dit is tegen de algemene verwachting, daar proef II 3
weken later plaats had dan proef I en de planten na de jarowisatie dus verder
in hun ontwikkeling zijn, zodat proef II dus lagere cijfers dan proef I zou
moeten vertonen. Dehardingsinvloedoverheerst hier echter. Eengeleidelijk intredende vorst laat in dewinterzoudusminder schadeaanrichten dan een plotselinge
vorst vroeger in de winter.
Verder zien we in fig. 39, dat, indien de begincijfers van I en II hoog zijn,
zij in de daaropvolgende dagen weinig of niet dalen of zelfs stijgen (bovenste
reeksin de figuur). Hiertoe behoren derogges (4rassen) enverscheidene koudebehoeftige tarwes (10 rassen). We hebben deze groep daarom het „roggetype" genoemd; deze rassen zijn in weinig geharde toestand blijkbaar even
kouderesistent als in sterk geharde toestand.
Indien beide cijfers laag zijn, nemen deze in de loop der volgende dagen
sterk af, d.w.z. alle planten sterven geheel af (onderste reeks in de figuur).
Hiertoe behoren de overgangstarwes en de ene beproefde zomertarwe (10rassen). Deze groep hebben we het „Bersée-type" genoemd.
Tussen deze twee uitersten liggen vele gemiddelde types, waarvan in I en II
de begincijfers gemiddeld en de dalingen gemiddeld of sterk zijn. Deze zijn
vooronsbetoog hier van geen belang.
De tot nog toe besproken feiten zijn geheel teverklaren uit de koudebehoefte
en de hardingsgraad. Hoe koudebehoeftiger een tarweras is, des te hoger is in
het algemeen de koude-resistentie. Hoe later in de tijd, des te sterker neemt
deze af, doordat de plant na de natuurlijke jarowisatie verder in ontwikkeling
is voortgeschreden. Evenwel, zoals we reeds zagen, kan de hardingsinvloed
deze correlatie doorkruisen. Wat de geharde planten betreft, komen de resultaten van ditjaar volkomen met die van vorigjaar overeen.
Er zijn echter, zoalsbekend, een aantal rassen, dieeen geringe koudebehoefte
combineren met een sterke kouderesistentie. In onze proeven bleken voor deze
groep de cijfers in I laag en in II, na de harding, hoog en constant. Tot deze
groep behoort o.a. Heine IV, zodat we deze groep het „Heine-type" genoemd
hebben (7 rassen). De Bersée- en Heine-types stemmen overeen in de geringe
koudebehoefte (vroegheid!), zijn dus reeds ver voortgeschreden in hun progressieve ontwikkeling. Vandaar, dat het lage cijfer in I (dus vóór de harding
van Heine IV) eigenlijk volkomen volgensdeverwachtingis.Het merkwaardige
is nu, dat in II (na de harding) het cijfer van het Heine-type zo hoog (in fig.
39 resp. 8, 8i, 8 en 6) en de daling (tot 11 Maart) zo gering is: resp. \\, ï, 1
en -\. Na harding is het Heinetype dus gelijk aan de beste tarwes, wat kouderesistentie betreft.
Dit type paart dus vroegheid aan geringe koudebehoefte en hoge resistentie
na harding. Dat de hardingssnelheid van dit type zeer groot is, blijkt wel uit
het feit, dat Heine IV de winter van 1946-47 goed doorgekomen is. Voor
selectiedoeleinden biedt dit type dus wel goede vooruitzichten.
HET WINNEN VAN ZAAD BIJ TOPINAMBOUR VOOR VEREDELINGSDOELEINDEN

Indien men het hier te lande aanwezige klonenmateriaal van topinambours
wil veredelen, is het een eerste vereiste ze tot bloei te dwingen en zaad te verkrijgen; dit laatste is hier te lande nog niet gelukt. Een der oorzaken van deze
mislukking is, dat deze klonen typische korte-dagplanten zijn en dus veel te
laat bloeien.
Ditjaar hebben weop tweewijzen getracht het in bloei komen te versnellen,
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ni. door kortedagsbehandeling en - evenals vorigjaar - door enten op zonnebloem (Helianthus annuus), een dagneutrale plant.
Kortedag(KD)-behandeling. Voor deze proeven werd het ras Oude van het
Spijk (nabouw Reinders) gebruikt. De behandeling, waarbij 13J uur daglengte
gegeven werd, geschiedde door het opzetten en afnemen van:
a. hoezen (70 cm hoog) van 12/6 tot 12/7 = 30 dagen,
b. enveloppen (27 cm diep, aan 4 gemerkte bladen per plant) van 17/6 tot
19/7 = 33 dagen,
c. dopjes (9 cm hoog, om top van plant) van 16/7 tot 9-12/8 = 24-27
dagen.
Deze omhulsels konden in korte tijd lichtdicht sluitend om de plantendelen
worden aangebracht.
Met het blote oogwerden bij aen bop 29Juli bloemknoppen geconstateerd;
het verst ontwikkeld was b. Op 7 Augustus bleken de planten van c eveneens
bloemhoofdjes te hebben, d.i. 3 weken na het begin van deze proef. Daarom
werd een nieuwe reeks opgezet met resp. 1,4, 7, 10 en 14 dagen KD van 13J
uur. Een week KD bleek reeds voldoende te zijn om bloei te induceren.
Fig. 40 laat zien, hoe overvloedig de bloei was in de enveloppeplanten. De
allereerste microscopische beginselen van bloemaanleg van de controleplanten
was pas op 11 October te zien.
Enten
Er werden 8 rassen gebruikt: Scott, White Artichoke, Maykop, Piedallu,
B IV, BI, Violet commun als gewone spieetenten en Oude van het Spijk (nabouw Reinders) als plakent. Deze werden op 5 en 6Juli (enige op 19Juli) op
zonnebloem geënt. Op 28-31 Juli ondergingen de entloten een bewerking in
4 varianten, waarbij de bladen van de hoofdas en/of de eindknop intact gelaten dan welverwijderd werden.
Verwijdering van beide gaf de rijkelijkste bloei (zie fig. 41). Intacte enten
bloeiden niet ofslechts bij uitzondering, hetgeen duidelijk te zien isin de photo
van Violet commun (fig. 42), waarvan de rechtse intact, de middelste ontbladerd en de linkse van bladen en eindknop ontdaan was.
Duidelijk kwam de invloed van de koolhydraten bij de bloemaanleg van de
plakenten naar voren: Indien de topinambour-onderstam afgesneden werd,
trad bloemvorming op;de planten blevenechtervegetatief, indien deze intact
gelaten was en de koolhydraten werden gebruikt voor de knolvorming. Hetzelfde geldt voor intacte topinambourplanten, waar de knolvorming de bloei
tegenhoudt, evenals bij de aardappel de bloei en besvorming door de knolvorming wordt tegengehouden.
Door de koude zomer begonnen de bloemen zichpas eind Augustus of begin
September te openen; in enkele warme dagen werden de knoppen telkens snel
groter om in de kou weer stil te blijven staan.
Kruisingen
Daar de meeste topinambourstammen volgens de literatuur zelfsteriel zijn,
werden kruisingen tussen verschillende klonen uitgevoerd volgens de methodeWAGNER (eerst afspuiten vaneigenen,na drogen, opbrengen van vreemd stuifmeel). Voor enig succes bleek het echter te laat in de tijd, hoewel alle 8 rassen
flink gebloeid hebben.
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Knolvorming
O p 28 April werd aan potplanten van O u d e van het Spijk (nabouw Reinders) in de kas met behulp van verduisteringshokken een daglengte van 8 uur
gegeven. O p 4J u n i bij het overplanten uit de potten bleken de KD-planten niet
alleen een zwaarder wortelstelsel te hebben, maar vertoonden bovendien reeds
een begin van knolvorming (3-4 cm) ; de vegetatieve groei werd evenwel reeds
spoedig afgesloten en kon door N-gift, langer dag, ringen enz. niet meer op
gang gebracht worden. O p 24 Juli had de grootste plant (77 cm hoog) een
knolversgewicht van 94,4 gram en een knoldrooggewicht gelijk aan 75 % van
het totale drooggewicht van de plant; de knollen zaten vlak aan de stengel. Er
trad geen bloemaanlegop.Tot hetzelfde resultaat leidde een proef, op 16 Augustus begonnen, met verduistering van alleen de toppen der planten met dopjes
gedurende 1, 4, 7, 14, 21, 28 en 56 dagen van 8 uur daglengte. Bij de kortste
verduisteringen tot aan één week trad er aanvankelijk nog bloeineiging op,
doch de bloemknoppen van 2-3 mm dikte verdroogden later in de natuurlijke
korte dag. Ook hier houdt de knolvorming de bloemvorming tegen.
Bloemvorming en knolvorming hebben dus elk een eigen optimale K D lengte. Dit geeft wellicht een verklaring voor het feit, dat sommige rassen zich als
typische KD-planten gedragen, wat de bloemvorming betreft, en andere, wat
de knolvorming betreft (Hackbarth).
Onze Oude-van-het-Spijk-kloon is een extreem KD-type en vormt in de
zomer slechts lange stolonen (tot 80 cm lengte). Pas in de herfst begint hier de
eigenlijke knolvorming, welk gedrag geheel parallel gaat met dat van de K D aardappel Solanum demissum. Het bladoppervlak per ha van topinambours is
echter ongeveer 31 X zo groot als dat van gewone aardappelen. Door deze en
verscheiden andere bijzonderheden is de topinambour in onze daglengte te
beschouwen als een mammoet-vorm, zoals die bekend is bij de Marylandtabak ( G A R N E R en A L L A R D ) . Inderdaad blijven onze planten veel kleiner en
hebben minder bladen, indien ze door korte dag in bloei gebracht worden:
Gemiddeld
aantalbladen

KD-behandeling

Enveloppen (bladen verwijderd)

. . . .

53
68
69
87

Uitersten
46-63
65-73
(1 plant)
84-95

Hoogte
in cm

Uitersten

180
198
296
282

168-190
183-210
(1 plant)
271-312

Eerder bloeiende rassen krijgen minder blad en zijn daardoor lager; vgl.
Chicago met ongeveer 65 bladen, O u d e van het Spijk („eigen nabouw van
Landbouwplantenteelt" met ± 85, Violet commun met ± 88 en tenslotte
O u d e van het Spijk (nabouw Reinders) met ± 1 0 1 bladen per plant als het
ras met de minste bloeineiging.
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat de zaadvorming van topinambour hier te lande vele moeilijkheden oplevert:
1. Door het KD-karakter bloeien de rassen veel te laat om nog zaad te kunnen leveren.
2. De zaadvorming wordt tegengehouden door de knolvorming.
3. De klonen zijn waarschijnlijk zelfsteriel.
We zijn er ditj a a r wel in geslaagd de moeilijkheden ten opzichte van het in
bloei brengen te overwinnen. Evenwel heeft het te laat beginnen van de proef
en de koude zomer de zaadwinning ditj a a r doen mislukken.
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We zullen dus moeten zoeken naar een ras, dat- vooral wat de knolvorming
betreft - meer dag-neutraal isendus vroeger met de productie van knollen
begint. Het mammoet-type, waarbij een overmatig aandeel der assimilaten
naar de bovenaardse delen gaat, kan dan vermeden worden.
P U B L I C A T I E S I N 1948
(buiten het Verslag van het CILO over 1947)
I. AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
A. PLANTKUNDIG ONDERZOEK
Dr D. M . DEVRIES en A. A. KRUIJNE met medewerking van W. D. MARGADANT: Determinatietabel

der grassen van hooi-en weiland in vegetatieve toestand, 11p. Wageningen 1948.
Dr D. M. DE VRIES: Method and survey ofthe characterization ofDutch grasslands (Metodokaj
supervido de karakterizado de nederlandaj herbejoj). Vegetatio, 1Juli 1948,
p. 51-57.
Dr D. M. DEVRIES: Toepassing van systematiek, oecologie en sociologie bij het graslandonderzoek.
Vakbl.Biologen,November 1948, p. 199-207.
Dr D. M. DEVRIES: De typering van graslanden (Characterization of Dutch grasslands), 12 p. Versl.
Landbnuwk. Onderz., no 54,6 (moest zijn 54, 8).
Dr D. M. DEVRIES en J . KOOPMANS: De invloed van het jaargetijde op debotanische samenstelling
van grasland (About the seasonal influences on the botanical composition of the
sward), 14 p. Versl. Landbouwk. Onderz-,no 54,6 (moest zijn 54, 8).
Ir D. VANDERWOERDT en DrD.M.DEVRIES: De botanische samenstelling van uiterwaarden en
overeenkomstige binnendijks gelegen gronden (A comparison ofthe botanical
composition ofwarping-meadows in theRhine delta and similar grasslands,
situated within the dikes).Landbouwk. T., November/December 1948,p. 584-590.
T H . A.DE BOER: Vorstschade ophetingezaaide geïnundeerde grasland. Maandbl. Landbouwvoorl.,
Februari 1948, p. 85-88.
Interprovinciale proeven 1947, verslag no 3: Onkruidbestrijding in grasland, proef met Agroxoneen
Weedette, 5p. StencilS. 166, C I L O .
B. DIERKUNDIG ONDERZOEK

Dr Ir J . DOEKSEN: Het ritnaaldenprobleem in Nederland. Maandbl. Landbouwvoorl., Maart 1948,p .
105-111.
Dr Ir J . DOEKSEN: Aardwormen.Maandbl. Landbouwvoorl., Maart 1948,p. 113-116.
Dr Ir J . DOEKSEN: On the genus Helodrilus Hoffmeister, 1845 (Oligochaeta, Lumbricidae). Ann. and
Mag. Natural History,June 1948, p. 447-448.
c. AANLEG VAN GRASLAND E N TEELT VAN GRASZAAD

Ir A. SONNEVELD: De wintervastheid van Engels raaigras. Maandbl. Landbouwvoorl., Januari 1948, p31-36.
Ir A. SONNEVELD: Overzicht betreffende een enquête door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst over
de inzaai van grasland in 1947, 3 p. StencilS. 146, C I L O .
F. GEBRUIK EN OPBRENGST VAN GRASLAND

Ir M. L. 'T H A R T : De seizoenschommelingen van de grasgroei in Nederland. Maandbl. Landbouwvoorl.'
April 1948, p . 137-148.
Ir M. L. 'T HART : Een kalibemestingsproef bij weiden en maaien (An experiment with potassium
fertilizing on grassland under mowing andgrazing conditions), 34p . Versl.
Landbouwk. Onderz., no 54,7.
Ir J . DE GEUS: Oriënterend onderzoek naar de invloed van temperatuur en neerslag op de oogst van
blijvend grasland. Landbouwk. T.,Juni 1948, p .236-243.
G. CONSERVERING

Ir S. BOSCH: Carotine in kunstmatiggedroogd gras. Maandbl. Landbouwvoorl., April 1948,p. 155-159.
Ir S. BOSCH en M. H. HUISMAN: De kwaliteit van het gedroogde gras. Maandbl. Landbouwvoorl.,April
1948, p. 160-163.
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H. BF.WEIDINGSPROEVEN

Ir J . DE GEUS: De elcctrische afrastering, 42 p . Med. 54 Landbouwvoorlkhtingsdienst.
I. VOEDERGEWASSEN

Interprovinciale proeven 1947, verslag no 2: Cultuurproef met bieten, 14 p. StencilS 148, C I L O .
Interprovinciale proeven 1947, verslag no 7: Rassenzaaitijdenproef met het oog op schietervorming
bij voederbieten, 13 p. StencilS 204, C I L O .
II. AFDELING A K K E R B O U W
A. GRANEN

Interprovinciale proeven 1947, verslagen no 1 en 4: Onkruidbestrijding in wintergraan, 8 p. Stencils
S 141 en S 150, C I L O .
Dr W. H . VAN DOBBEN: De toekomst van de graanteelt in Nederland, p. 13-15van „De tiende Nederlandse brouwgersttentoonstelling, gehouden op 10 en 11 Mei 1948...".
B. PEULVRUCHTEN EN NIEUWE GEWASSEN

Interprovinciale proeven 1947,verslag no 5: Standruimte bij erwten (serie 195.Proef met verschillende
rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden), 2p.StencilS 151, C I L O .
Ir W. R. BECKER: Maisteelt. BijeenkomstHoofdassistenten Akkerbouw, 17-19 Februari 1948 (Stencil Arnhem, Juni 1948).
Maisteelt voor het kleine zandbedrijf. Landbode, 3 April 1948, p. 9.
Het machinaal oogsten van mais. Landbode,4 September 1948, p . 6.
Verslag van een studiereis in Engeland in September 1948 betreffende de verbouw van zonnebloemen als oliegewas, 6 p. Stencil S 400, C I L O .
Ir W. R. BECKER en Dr F. P. FERWERDA: Report of the experiment with maize varieties and hybrids,
supplied by FAO in 1948, 13 p. Stencil,S 420, C I L O .
C. AARDAPPELEN EN TOPINAMBOUR

Interprovinciale proeven 1947,verslag no 3 : Vroeg afsterven van Noordeling (serie 284. Proeven met
Noordeling op lichte grond), 3 p. StencilS 143, C I L O .
Ir B. M. BAKKER:
De aardappelveredeling in verschillende landen. Med. NAK, Maart 1948, p.
86-Ö7.
De aardappelveredeling op het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen. Pootaardappelhandel, Juni 1948, p. 1-2.
Ir A.J . REESTMAN: De rol van de aardappel in het gemengde zandbedrijf. Maandbl.Landbouwvoori.,
September 1948, p. 431-436.
Ir A.J . REESTMAN en B. H . ESKES: Rustbrekening van aardappelen langs chemische weg. Med. NAK,
November 1948, p. 49-53.
D. VEZELGEWASSEN

Ir J . C. FRIEDERICH: De teelt van olievlas. Maandbl. Landbouwvoori.,Januari 1948, p. 12-20 en Nieuwe
Veldbode, 8Januari 1948, p. 183-184.
Onkruidbestrijding in vlas. Vlasbode 10,no 221, p. 3-4.
De toekomst van de vlas- en hennepindustrie. Vlasbode 10,no 223, p. 4 - 5 .
Bestrijding van aardvlooien. Vlasbode 10, no 224, p. 4.
De bestrijding van thrips in vlas. Vlasbode 10,no 225,p. 4.
Overzicht van de gebruikelijke bestrijdingsmiddelen en de benodigde apparatuur
bij de thripsbestrijding. Vlasbode 10,no 226, p. 3.
Chemische onkruidbestrijding in vlas. Vlasbode 10,no 226, p. 4.
Onze vlasproefvelden. Vlasbode 10,no 228, p. 4.
De teelt van olievlas. Vlasbode10,no 229, p. 4.
Over de noodzakelijkheid het zaai-lijnzaad nauwkeurig te ontsmetten. Vlasbode
10, no 323, p. 3.
Onze textielvezels. Vlasbode 10, no 323, p. 4.
Waaruit is onze vlasstengel opgebouwd? Vlasbode 10, no 324, p. 4 - 5 .
Welke factoren zijn van belang voor een goede stro-opbrengst en vezelkwaliteit?
Vlasbode 10, no 324, p. 6.
Resultaten van de eerste proeven in Nederland met het nieuwe Amerikaanse
vezelvlasras „Cascade". Vlasbode 10, no 325, p. 3.
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Een overzicht van de meest voorkomende ziekten in het vlas, 3 p. Vlasbode 10,
no 324, 325, 326.
De vatbaarheid van de in Nederland verbouwde vlasrassen voor roest en zwartstip. Vlasbode 10, no 328, p. 3.
Verslag over de resultaten der vlasproefvelden gedurende dejaren 1946 en 1947;
de rassenproeven (Flax variety trials), 31 p.
Med..7Nederlands Vlasinsliluut.
F. BEWARING VAN OOGSTPRODUCTEN

Ir N. H. H. ADDENS en Dr W. II. DEJ O N G : Verslag van een studiereis naar Zweden (en een kort op•
onthoud in Denemarken) inzake de bewaring van aardappelen, 74 p. Stencil
S 190, C I L O .
Ir T. VAN HIELE en Dr W. H. DEJONG: Rapport no 1 betreffende een bezoek aan Engeland: Studie van
de wijze waarop de Engelse poot- en consumptieaardappelen worden bewaard,
10 p. StencilS 131, C I L O .
Dr W. H. DE JONG : Rapport no 2 betreffende een bezoek aan Engeland en Schotland, 12 p.Stencil
S 132, C I L O .
Kunstlicht in poterbewaarplaatsen. Med. NAK, Juni 1948, p. 12-15.
Ventilatie van aardappelkuilen. Med. MAK, November 1948, p. 53.
Mej. Ir N. KRIJTHE: Behandeling van pootaardappelen met veel spruitverlies ter voorkoming van
onderzeeervorming. Med. NAK, Maart 1948, p. 85-87.
Over de invloed van temperatuur en licht tijdens de bewaring van pootaardappelen op de oogst van Eerstelingen (Influence of temperature and light on the
early potato Eersteling under storage conditions, 40 p. Versl. Landbouwk.Onderz-,
no 54, 5.
G.

D R O G E N

V A N

G R A N E N

Prof. Ir J . J . I. SPRENGER: Graandrogen en graandrogers, 111 p. Med. 55 Landbouwvoorlichtingsdienst.
Toepassingen der grondmechanica op het gebied der droogtechniek, 29 p.
StencilS 176, C I L O .
I. VOEDINGSONDERZOEK
è

Mej. A. VEENBAAS: Verslag van de door de PSC op 24 Maart in het C I L O georganiseerde proefdag
voor conservenfabrikanten, 11 p. Stencil S 175, C I L O .
Rapport betreffende de consumptiekwaliteit van een aantal buitenlandse doperwtenconserven, 3 p. StencilS 175, C I L O .
Onderzoek naar de consumptiewaarde en de chemische samenstelling van droge
peulvruchten, oogst 1942, 50 p. Med. 58 Landbouwvoorlichtingsd.
Verslag van het doperwtenproefveld Cl 538, oogst 1947, 20 p. Technische Berichten PSC, no 46.
Verslag van het kwaliteitsonderzoek der zeer vroege tot en met late aardappelrassen, oogst 1947, 15 p. StencilS 189, C I L O .
Verslag van het pel- en kwaliteitsonderzoek bij zomergerstrassen, oogst 1947,8 p.
StencilS 405, C I L O .
L . VOEDERLUPINE EN INSTANDHOUDING VAN LANDRASSEN

Ir H. LAMBERTS:

Some remarks on sweet lupin.Farming, March 1948,p. 90-91.
De teelt, de veredeling en de zaaizaadvoorziening van de voederlupine. Landbk.
T., September 1948, p. 413^*21 en Zaadwercld,15 Augustus 1948, 2 p.
De zaadteelt van voederlupine. BijeenkomstHoofdassistenten Akkerbouw, 23 en 24
November 1948, p. 15 en 16 (stencil).
III. AFDELING S C H E I K U N D I G L A B O R A T O R I U M

Dr VV.B. DEIJS:
De bepaling van molybdeen in gewasmonsters, 3 p. StencilS 243, C I L O .
Proeven over het uitpersen van gras, 7 p. StencilS 413, C I L O .
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