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VOORWOORD

Dank zij veler medewerking kan thans het verslag van het landbouwkundig onderzoek in Nederland over 1957 verschijnen. In deze uitgave biedt het landbouwkundig
onderzoek als geheel de belangstellenden een overzicht aan van de resultaten van zijn
werkzaamheden. Het samenstellen hiervan was slechts mogelijk doordat behalve de
instellingen waarmee de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
geregeld contact heeft, ook de laboratoria van de Landbouwhogeschool en een aantal
afzonderlijke instituten hun bijdrage hebben geleverd.
Dit verslag biedt geen gedetailleerd beeld van alle verrichte werkzaamheden, omdat
de omvang binnen redelijke grenzen moest blijven en de overzichtelijkheid verloren
zou gaan. Het biedt wel een gemakkelijk leesbare oriëntatie. Wie voor bepaalde
onderwerpen bijzondere belangstelling mocht hebben kan zich verder informeren met
behulp van de jaarverslagen van de afzonderlijke instellingen voor landbouwkundig
onderzoek of door een rechtstreeks contact.
In het reeds verschenen verslag van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. over 1957 werd melding gemaakt van de organisatorische wijzigingen, die zich na 1 januari 1957 bij een aantal instituten hebben voorgedaan. Hoewel
deze wijzigingen in enkele gevallen pas laat in 1957 of in het begin van 1958 werden
ingevoerd, zijn in dit verslag, teneinde misverstanden te voorkomen, de nieuwe
instituutsnamen gebruikt.
Het verslag werd wederom samengesteld door mej, A. Hoetink, die zich weer op
zorgvuldige wijze van haar taak heeft gekweten. Dit neemt niet weg, dat zich hier
en daar nog onjuistheden of mogelijkheden tot verbetering kunnen voordoen. Suggesties hiertoe worden met belangstelling tegemoet gezien.
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE
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BODEMKUNDE EN BEMESTING

Instituut voor

Bodemvruchtbaarheid

Evenals voorheen had een belangrijk deel van het onderzoek betrekking op de
toetsing van grondonderzoek als basis voor bemestingsadviezen. Regionale en landelijke overzichten van de bemestingstoestand van bouw- en grasland stellen de betekenis
van dit onderzoek duidelijk in het licht. Zo leerde een voor de O.E.E.C. uitgebracht
rapport over het kunstmestverbruik en de kunstmestbehoefte in de Nederlandse landbouw, aan de samenstelling waarvan medewerking werd verleend, dat het totale
verbruik en de totale behoefte van fosfaat elkaar over het geheel genomen ongeveer
dekken. Dit geldt, voor zover het bouwland betreft, ook voor kali. Er blijkt echter
meer aandacht te moeten worden geschonken aan een rationele verdeling der meststoffen over de verschillende percelen. Voor grasland werd gevonden, dat er in vele
gevallen, mede gelet op de in stalmest en gier aanwezige kali, veel te zwaar daarmee
wordt bemest, waardoor het totale verbruik aanzienlijk boven de behoefte ligt. Op
het gebied der bekalking bestaat nog steeds een grote achterstand, die door een
jaarlijks tekort in voorziening nog vergroot wordt. Het tekort tussen de verliezen en
de aanvoer van magnesium op zand- en dalgronden bleek gering te zijn; een goede
magnesiumvoorziening van alle percelen is echter zeker nog niet bereikt. Verder
vestigden in kaart gebrachte overzichten van de tot nu toe verrichte koper- en kobaltanalysen de aandacht op de grote regionale verschillen, die in dit opzicht in Nederland bestaan.
De toetsing van de fosfaatbepaling volgens Egnér-Riehm, die in analytisch opzicht
belangrijke voordelen heeft maar overigens aan P-citr. na verwant is, gaf de indruk,
dat de vervanging van de laatste door de eerstgenoemde bepaling verantwoord is.
Het is gebleken, dat de P-getalmethode (extractie met warm water), die wegens
bepaalde gebreken niet meer algemeen wordt toegepast, bij verschillende zandgronden in potten veel beter voldoet dan P-citr., die sterk afwijkt van wat te velde wordt
gevonden. Jaarverschillen in de reactie van de gewassen op fosfaat berusten waarschijnlijk op verschillen in oplosbaarheid in water. De vraag, waarom de resultaten
onder praktijkomstandigheden minder gunstig zijn, wordt in onderzoek genomen.
Ook in potproeven met Heigronden bleek P-getal beter te voldoen dan P-citr., hoewel
deze laatste methode te velde vrij bevredigende resultaten geeft. De resultaten der
potproeven gaven een goede bevestiging van bij veldproeven gevonden verschillen
in waardering van verschillende grondsoorten; een naar grondsoort onderscheiden
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fosfaatadvies op bouwland lijkt dan ook verantwoord. Op fosfaatfixerende gronden,
die meestal in gras liggen, moet P-citr. sterk afwijkend gewaardeerd worden, waarbij
het ijzergehalte van de grond als correctiefactor kan worden toegepast. Een verbetering van deze vaak fosfaatarme gronden kan niet door voorraadbemesting met fosfaat
worden verkregen; evenmin blijkt stalmest in staat te zijn de vastlegging te matigen.
Na een voorraadbemesting daalt P-citr. in korte tijd weer tot het vroegere niveau. Een
geregelde ruime jaarlijkse bemesting bleek het enige afdoende middel te zijn om in
de fosfaatbehoefte van het gras te voorzien; een bemesting in gedeelten gedurende
het groeiseizoen gaf geen voordeel.
Uit een verdere bewerking van proefveldresultaten op grasland bleek, dat een fosfaatbemesting zelfs bij zeer fosfaatrijke grond nog een kleine opbrengstvermeerdering
van de eerste snede geeft. Grote voorraadbemestingen op zeer arm land zijn niet
lonend; kleinere hoeveelheden dan tot nu toe werd gemeend zijn reeds voldoende.
Deze uitkomsten leidden tot kleine wijzigingen in het bemestingsadvies.
De fosfaatwerking van fosfaatammonsalpeter (fas) en superfosfaat werd op vele
proefvelden op gras- en bouwland, zowel op arme als op rijke gronden, vergeleken.
Op de fosfaatarme gronden was de directe werking van fas in 1956 geringer dan die
van super, maar de nawerking in 1957 vertoonde het omgekeerde beeld. De totale
werking van het in één keer gegeven fosfaat, in de vorm van fas, bleek over twee
jaar gemiddeld, gelijk te zijn aan die van super.
Op verschillende graslandproefvelden werd de fosfaatwerking van superfosfaat en
fosfaatammonsalpeter met elkaar vergeleken bij een herfst- en voorjaarstoediening.
Twee van deze proefvelden reageerden sterk op een toediening van fosfaat. Toediening
van super en fas in de herfst van 1956 gaf een bijna gelijke opbrengst van de
najaarssnede. Bij de eerste snede in 1957 was fas beter dan super. De herfsttoediening
gaf zowel bij fas als super een hogere opbrengst van de eerste snede dan de voorjaarstoediening. De opbrengst van alle sneden tezamen van de in het najaar bemeste
veldjes was hoger dan die van de in het voorjaar bemeste.
Het fosfaat, voorkomend in een mengmeststof, die het fosfaat in de vorm van
polyfosfaten bevatte, werkte slechts weinig minder dan monocalciumfosfaat. Menging
van thomasmeel met een kalkmeststof verminderde de werking van het fosforzuur
enigszins.
De beschikbare gegevens over de reactie van bouwlandgewassen op kali in verband
met de uitkomsten van grondonderzoek werden bijeengebracht; zij leidden tot een
nieuwe adviesbasis. Deze is zowel voor zeeklei als rivierklei geldig. De invloeden van
K-HC1, het gehalte aan afslibbare delen en van de kalktoestand konden in één getal
worden samengevat. Dit betekent voor de adviesgeving een vereenvoudiging, terwijl
het voorts van groot belang is voor overzichten en gebiedsgewijze vergelijkingen van
de kalitoestand. Het advies wordt onderscheiden naar de gewassen, waarbij de biet
een aparte plaats inneemt. Uit een bewerking van een serie interprovinciale kalkkaliproefvelden bleek n.1., dat de reactie van dit gewas op kali niet door de kalktoestand
wordt beïnvloed.
Bespuiting met een oplossing van kali op aardappelen, die na langdurige droogte
ernstig kaligebrek vertoonden, gaf een snel en gunstig resultaat.
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De belangrijke invloed van de kalktoestand (pH) op de opbrengst van bieten werd
in een omvangrijk materiaal opnieuw vastgesteld. Deze invloed blijkt kleiner te zijn
naarmate het gehalte van de grond aan organische stof hoger is. De invloed van de
kalktoestand bij gronden met een laag gehalte aan organische stof nam af bij een
sterke stikstofbemesting.
Er werden aanwijzingen verkregen, dat een ruimere voorziening met organische
stof door groenbemesting of bemesting met stalmest het pH-optimum bij granen op
veenkoloniale grond iets naar een hogere pH verschuift of verbreedt; bij aardappelen
is dit niet het geval. Bij een goede magnesiumvoorziening kan met een wat lagere
pH worden volstaan. De daling van het onderwatergewicht van aardappelen bij
bemesting met stalmest, vergeleken met een overeenkomstige gift aan zwavelzure
kali, moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan het chloorgehalte van stalmest.
Uit een onderzoek op het terrein van het instituut bleek, dat de bewaarkwaliteit
van pootgoed op kalkhoudende zavel beter was dan op veen en zand. Wanneer de
kalktoestand van deze laatste gronden in orde is, is het verschil met zavel gering; het
verloop van de opneming van mineralen in het groeiseizoen vertoonde dan weinig
verschil. De duidelijke correlatie van de houdbaarheid met het calciumgehalte van
de aardappel wekt de indruk, dat de houdbaarheid door dit laatste wordt bepaald.
Op een kalk-fosfaatproefveld op veengrasland was de fosfaatvoorziening van invloed
op de betekenis van de pH. Bij een ruime voorziening werd in drie oogstjaren een
positief pH-effect gevonden (optimale pH-KCl 5,0), terwijl er zesmaal geen ractie
was; bij slechte fosfaatvoeding was de pH-invloed afwezig of zelfs negatief.
In potproeven bleek opnieuw, dat gewone Limburgse kalkmergel geen mindere
werking heeft dan andere vormen van kalkmeststoffen.
Bemesting van grasland met magnesium had weinig invloed op het quotiënt
K

Ca+Mg
in het gras (aangenomen wordt, dat deze verhouding een maatstaf is voor het optreden
van kopziekte). Uit een speciale studie bleek, dat zomergerst gevoeliger is voor magnesiumgebrek dan aardappelen.
Meerjarige veldproeven met magnesiakalkammonsalpeter op bouwland hebben aangetoond, dat deze meststof, die het magnesium in de vorm van calciummagnesiumcarbonaat bevat, in het jaar van toediening weinig effect heeft op de magnesiumvoorziening van het gewas. Deze meststof is dus niet geschikt om duidelijke gevallen
van magnesiumgebrek te bestrijden. In de jaren, volgende op het jaar van toediening,
is echter een duidelijke magnesiumwerking van deze meststof waar te nemen. Magnesiumkalkammonsalpeter lijkt dus wèl geschikt om het magnesiumniveau van de
grond op peil te houden.
Met het onderzoek over sporenelementen werd goede voortgang gemaakt.
Het onderzoek over mangaan had vooral betrekking op de wijze van de bestrijding
van een tekort, n.1. door bespuiten of door bemesting. Verschillende verschijnselen
vestigden de aandacht op mogelijke voordelen van voorraadbemesting. Zo gaven
bieten met zichtbaar mangaangebrek na bespuiting geen belangrijke opbrengstvermeerdering, terwijl het optreden van kwade harten bij erwten door herhaald bespuiten
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niet volledig werd onderdrukt. Ten slotte zijn ook gevallen bekend geworden van
latent mangaangebrek, waarbij een opbrengstdepressie optreedt zonder aanwezigheid
van gebrekssymptomen. Een voorraadbemesting met mangaan bleek in een potproef
na twee jaren nog belangrijk na te werken.
De beschikbaarheid van mangaan voor gras in afhankelijkheid van verschillende
factoren werd gevolgd met behulp van periodiek grond- en gewasonderzoek. Het mangaangehalte werd in sterke mate bepaald door de pH van de grond; het is bij een
pH lager dan 7,0 in de tweede en derde snede veel hoger dan in de eerste.
Inmiddels werd ook het onderzoek over de mangaantoestand van kleigronden voortgezet. Er werden typische verschillen gevonden in de mangaantoestand van slikken
en grienden tussen het oostelijk en het westelijk gedeelte van de Brabantse Biesbosch,
waarvoor nog geen volledige verklaring werd gevonden. Bij een onderzoek over de
mangaantoestand in oostelijk Flevoland bleek, dat het totale gehalte aan mangaan
lager was dan in de Noordoostpolder, terwijl het z.g. IJselmeerslib rijker aan mangaan
was dan de oudere marine sedimenten. Bepalingen van de gehalten aan inert
mangaan van slib uit het Deltagebied en van de Friese Waddenkust wezen op een
direct transport van Deltaslib naar het Waddengebied. Zowel de Dollardpolders als
sedimenten, aangevoerd door en afgezet langs de Eems, waren relatief rijk aan
mangaan. Hetzelfde bleek het geval te zijn met de Marsch-gronden van SleeswijkHolstein; de mangaanhuishouding hiervan is echter anders dan die van de Dollardpolders. Op grond van het mangaanonderzoek van buitendijkse gronden in de monding van de Elbe en langs de kust van Sleeswijk-Holstein werd een nieuw inzicht in
het slibtransport in dit gebied verkregen. Dit onderzoek in Noordwest-Duitsland werd
verricht om een inzicht te krijgen in de oorzaak van het in sterkere mate optreden van
mangaangebrek op de kleigronden van Noord-Nederland.
Er werd voortgewerkt aan een methode ter bepaling van molybdeen in de grond.
De invloed van fosfaat op molybdeen kan onderscheiden worden in een invloed,
waarbij de plant betrokken is (opneming of transport) en een uitwisseling in de
grond. Waar dit laatste voorkomt, heft bemesting met fosfaat het molybdeengebrek op.
In samenwerking met het Laboratorium voor Bemestingsonderzoek (Landbouwkundige Dienst Chilisalpeter) te Wageningen werd een begin gemaakt met de bepaling
van de boriumtoestand van onze gronden. Daarbij werd het boriumgehalte van bietenblad als toetssteen gebruikt. Er bleek een goede samenhang te zijn tussen het boriumgehalte van de grond (extractie met heet water) en van het bietenblad. Het was op
deze wijze echter niet mogelijk een onderscheid te maken tussen zieke (hartrot) en
gezonde planten.
Mangaanchelaten gaven op mangaanarme grond een verhoging van de opbrengst.
Bij dit onderzoek werd gevonden, dat de verschillende chelaten niet eenzelfde werking
hebben. Mangaan is slechts zwak aan de chelaten gebonden; in korte tijd ging het
grootste deel met het drainwater verloren. De nawerking van deze stoffen werd vastgesteld.
Met verschillende vormen van ijzerchelaten werden soms hogere, soms lagere
opbrengsten verkregen; hierbij kon ook de concentratie van invloed zijn. In het
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eerste geval was het ijzergehalte van het gewas hoger. Koperchelaten werkten sterker
dan kopersulfaat.
Naarmate meer bodemvruchtbaarheidsfactoren in maat en getal kunnen worden
uitgedrukt, zal het beter mogelijk zijn in de praktijk voorkomende verschillen in
produktie te verklaren en middelen ter verbetering aan te wijzen. Een dergelijke
bodemvruchtbaarheidsanalyse
werd uitgevoerd in de Gelderse Vallei en in de Friese
Wouden. Zoals reeds in een vorig jaarverslag werd vermeld, werd een reeks factoren
gevonden, die in de Gelderse Vallei een betrekkelijk grote invloed hebben op de
gevonden verschillen in grasproduktie. De waargenomen produkties lopen in één
jaar bij dezelfde stikstofbemesting uiteen van 4000 tot 18000 kg droge stof
per ha. De factoren zijn: kali-, fosfaat-, kalk- en magnesiumtoestand van de grond,
humusgehalte en dikte van de humeuze laag, gehalte aan afslibbare delen en grofheid
van het zand, grondwaterstand en vochtberging, verzorging. Het is nog niet te zeggen,
welk gedeelte van de spreiding in de opbrengsten met deze factoren kan worden
verklaard. Het onderzoek over de factoren, die bepalend zijn voor het kaligehalte van
het gras (drie oogstjaren, 6 sneden per jaar) werd afgesloten. Naast het kaligehalte
en de pH van de grond was de waterhuishouding van betekenis. Het hoogste kaligehalte wordt bij een grondwaterstand van 80 cm beneden het maaiveld gevonden;
bij hoge en lage waterstand treedt een verlaging van het kaligehalte op. Voor de
voorjaarsgroei van het gras, uitgedrukt in de grasopbrengst tot 15 mei, bleken,
behalve de in het voorjaar gegeven hoeveelheid stikstof, de grondwaterstand en de
vochthoudendheid van het profiel van betekenis te zijn. Wellicht moet aan de kalivoorziening in een bepaald jaar nog betekenis worden toegekend.
Evenals in de Gelderse Vallei, werd ook in de Friese Wouden een duidelijk verband
gevonden tussen bodemvruchtbaarheidsfactoren, vegetatiekarteringseenheden en opbrengsten van grasland. De resultaten zijn geheel in overeenstemming met die van
de Gelderse Vallei. Als nieuwe factor werd de gevoeligheid van de zode voor vertrapping ingevoerd. Deze hangt nauw samen met de vochtvoorziening (grondwaterstand
en bodemprofiel).
Met het onderzoek over de stikstofhuishouding van de grond wordt beoogd een
inzicht te krijgen in de oorzaken van de grote verschillen in opbrengst en in stikstofbehoefte der gewassen, die van jaar tot jaar optreden. Verder is het gericht op de verschillen in stikstofbehoefte tussen de percelen in een bepaald gebied en de factoren, die
daarop van invloed zijn, en op problemen zoals de betekenis van de „oude kracht" van
de grond voor opbrengst en kwaliteit der gewassen, gedeelde en late stikstofbemesting
enz. Verschillende facetten van het veelzijdige stikstofprobleem worden afzonderlijk
bestudeerd.
De stikstofhoeveelheden-vruchtopvolgingsproefvelden, welke op negen proefboerderijen zijn gelegen, beloven een belangrijke steun te worden voor het bereiken van de
gestelde doeleinden. Op oude dalgrond van de proefboerderij te Borger Compagnie
bleek gemiddeld over 10 jaren de stikstoflevering door de grond tweemaal zo groot
te zijn als bij jonge dalgrond op de proefboerderij té Emmer Compascuum. Op oude
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dalgrond werd af en toe een nalevering van in het vorige jaar aan aardappelen gegeven
stikstof waargenomen, doch deze bedroeg gemiddeld slechts 1 0 % van de werking van
vers gegeven stikstof. Op nieuwe dalgrond kwam dit niet voor. Aan granen gegeven
stikstof werkte niet na.
Naast de regelmatige periodieke bepalingen van de stikstofhuishouding bij objecten
in de landbouw werden thans ook verschillende tuinbouwobjecten in het onderzoek
betrokken. Bij deze laatste werden vaak hoeveelheden gemineraliseerde stikstof van
een geheel andere orde van grootte aangetroffen.
In de zomer bedroeg in enkele gevallen de stikstofmineralisatie te velde ongeveer
de helft tot tweederde van die in het laboratorium. Op een doorlatende, goede zandgrond bleek de stikstof zich onder invloed van regenval, verdamping en capillaire
opstijging snel op en neer te bewegen, in de zomer echter niet dieper dan 50 cm,
zodat de gehele voorraad opneembare stikstof gedurende de zomer binnen het bereik
der wortels bleef. De levering van opneembare stikstof door de grond op verschillende
objecten van het grondwaterstandsproefveld op zware klei te Nieuw Beerta werd
nagegaan. Het bleek, dat bij diepe ontwatering de gewassen beter van stikstof worden
voorzien, niet alleen omdat zij deze uit een dikkere grondlaag kunnen putten, maar
ook omdat in de bouwvoor dan meer stikstof mineraliseert dan bij ondiepe ontwatering.
De in 1956 met aardappelen genomen veldproeven over de invloed van een verdeling van de stikstof over een basisbemesting in het voorjaar en een latere overbemesting gaven geen verhoging van de opbrengst te zien. Aanvullend onderzoek in
1957, waarbij de overbemesting op verschillende data werd gegeven, gaf een aanwijzing, dat een hogere opbrengst wordt verkregen bij een juiste keuze van de datum
van toediening van de late bemesting. Verschillende veldproeven betreffende de late
overbemesting van granen (winterrogge, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, haver)
toonden bij winterrogge en wintergerst het belang hiervan aan; vooral het effect bij
wintergerst was verrassend. Late overbemesting door bespuiting met een ureumoplossing gaf geen voordelen in vergelijking met een bemesting met vaste meststoffen.
De proeven in 1956 over DNC-behandeling van granen ter voorkoming van legering
leverden geen duidelijk resultaat o p ; de weersomstandigheden waren echter ongunstig
voor legering.
Bij een vergelijking van de stikstofwerking op bouw- en grasland van de gangbare
kalksalpeter met die van „geprillde" kalksalpeter traden noch in werkingssnelheid,
noch in opbrengst verschillen op.
De sterke vervluchtiging van ammoniak uit zwavelzure ammoniak op de koolzurekalkrijke gronden van de Noordoostpolder kon praktisch geheel worden voorkomen
door toediening van de meststof in rijenbemesting.
Twee uit de U.S.A. ontvangen stikstofmeststoffen van het „ureaform"-type, waarvan
de stikstof langzaam ter beschikking komt, bleken zo traag te ontleden, dat slechts
een klein deel van de stikstof tijdens de groeiperiode werd gemineraliseerd.
Het probleem van de voorziening van de grond met organische stof kan niet los van
de boven besproken stikstofhuishouding en van de hierna nog te behandelen fysische
toestand van de grond (structuur en vochthuishouding) worden beschouwd. Daarom
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is in de regel bij een proefschema betreffende wisselbouw, groenbemesting, bemesting
met stalmest of compost enz. een stikstofhoeveelhedenproef ondergebracht. De vraag,
of in Nederland voldoende aandacht aan de organische bemesting wordt besteed, kan
zonder stikstofhoeveelhedenproeven niet worden opgelost. Dit is ook een der redenen,
waarom de drie organische stofbedrijven te Nagele in de Noordoostpolder (de Kunstmestakker, het Klaverland en de Wisselweide) tevens „in miniatuur" op de proefboerderij Dr. H. J. Lovinkhoeve werden aangelegd. Door middel van stikstofhoeveelhedenproeven kan hier de invloed van organische bemesting op de bodemvruchtbaarheid exact worden nagegaan.
Een eenvoudige samenvatting der opbrengstresultaten van de drie bedrijven leerde,
dat aardappelen en bieten gemiddeld over zes proefjaren des te hogere opbrengsten
gaven, naarmate de voorziening met organische stof rijker was. Bij de granen viel
nog geen verschil waar te nemen, terwijl de erwten de beste resultaten gaven op „de
Kunstmestakker". De stikstofgiften bedroegen in 1957 op de drie bedrijven in genoemde volgorde 75, 65 en 50 kg voor de granen, 140, 60 en 40 kg voor de aardappelen en 160, 80 en 60 kg N per ha voor de bieten.
De stikstofwerking van de organische bemesting op de „miniatuur" organische-stofbedrijven en ook op het vruchtwisselingsproefveld met en zonder periodieke verbouw
van vlinderbloemige gewassen (tweejarige luzerne, eenjarige rode klaver en een peulvrucht) varieert vrij sterk van jaar tot jaar; hetzelfde geldt voor de als kunstmest
gegeven stikstof. De indruk wordt verkregen, dat een bepaalde hoeveelheid beschikbare stikstof in de grond in het ene jaar de planten in staat stelt belangrijk meer
droge stof te produceren dan in het andere, waarbij weersomstandigheden een belangrijke rol spelen.
De systematisch opgezette, meerjarige proeven op de Dr. H. J. Lovinkhoeve lenen
zich goed voor specialistisch grond- en bodemonderzoek. Zo werd de stikstofhuishouding van een ondergeploegd, vrij goed gewas hopperupsklaver vervolgd. In het
najaar bleek het gewas 160 kg N aan de grond te leveren. De in het voorjaar bepaalde
mineralisatie van de stikstof was door de hopperups bijna verdubbeld. Met behulp
van een N-hoeveelhedenproef werd de werking van de ondergeploegde klaver op de
opbrengst van aardappelen op 80 kg N per ha vastgesteld.
Het onderzoek over Pratylenchus- en Paratylenchusaaltjes op het graan-vruchtwisselingsproefveld werd voortgezet. Eerstgenoemde aaltjessoort werd het meest vermeerderd door wintertarwe, zomertarwe en zomergerst; aardappelen, erwten en suikerbieten doen het aantal afnemen. De Paratylenchusaaltjes blijken zich vooral te vermeerderen door de verbouw van wintertarwe, vlas met hopperupsklaver en suikerbieten, terwijl het aantal afneemt bij de verbouw van aardappelen, erwten en haver.
In 1958 zullen over deze proef stikstoftrappen worden aangelegd om in de produktiviteit der verschillende vruchtopvolgingen een beter inzicht te krijgen.
De bewerking van de gegevens, afkomstig van het 15 jaar oude stalmeststoppelgewassenproefveld op oude esgrond te Heino, leverde belangrijke resultaten op. De
invloed van verschillende hoeveelheden stalmest en van groenbemesting met stoppelknollen en snijrogge (afgeoogst en ondergeploegd) op de opbrengst van de hoofdgewassen werd vastgesteld. Tevens werd de invloed van de organische bemestingen
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op diverse bodemvruchtbaarheidsfactoren nagegaan. Hierdoor was het mogelijk bij
benadering de waarde van deze organische bemestingen te bepalen, waardoor voor
dit type grond verschillende praktische vragen kunnen worden beantwoord.
Op een proefveld op esgrond te Heino en een op heideontginningsgrond te Geldrop
werd eenzelfde langjarige invloed van stalmest op het humusgehalte van humuszandgronden gevonden; de werking bedroeg 2 5 % van de organische stof, die in stalmest
wordt aangevoerd.
Het onderzoek over de bereiding en de bewaring van stalmest werd afgesloten. Er
kwamen zestien rapporten gereed, waaraan thans gegevens worden ontleend voor de
samenstelling van een boekje over de verschillende facetten van de bereiding, de
bewaring en de toediening van stalmest. Ook het kostenprobleem wordt hierin
behandeld. Te Nieuw-Leusen werd een bedrijf ingericht tot stalmestdemonstratiebedrijf.
Op grond van de ervaringen, die door een groep van deskundigen werden opgedaan
bij een studiereis naar Zuid-Duitsland en Zwitserland, werd geconcludeerd, dat er
geen termen aanwezig zijn de „Güllereiwirtschaft" voor Nederlandse omstandigheden
in het bijzonder te propageren.
Een onderdeel van het onderzoek over stikstof- en organische bemesting is de studie
over de opneming van stikstof door loof en knollen van de aardappel gedurende de
groeiperiode, zowel bij kunstmest- als bij stalmestbemesting. De eerste publikatie hieromtrent is ter perse. Bij de resultaten van de periodieke rooiingen in 1956 bij het
langjarige stikstofstalmestproefveld op de proefboerderij te Borger Compagnie viel het
op, dat de sterke loofontwikkeling ten gevolge van de bemesting en de hoge stikstofopname lang niet tot een daarmee overeenkomende knolproduktie heeft geleid. De
omstandigheden der knolvorming zijn in 1956 geheel anders geweest dan in de daaraan voorafgaande jaren.
Ten slotte maakt de karakterisering van de organische stof deel uit van het gestelde
probleem. Er werd aandacht geschonken aan de bepaling van de binding van de
waterdamp door natuurlijke humusstoffen resp. door geïsoleerde huminezuren (huminezuren, die representatief zijn voor de grondsoorten van Nederland werden geïsoleerd) . Duidelijke verschillen werden niet gevonden, ook niet tussen huminezuren
met een verschillend stikstofgehalte. Alle onderzochte stoffen vertoonden het verschijnsel van irreversibele indroging, waardoor zij na sterke droging slechts ten dele
in staat zijn het verloren water weer op te nemen. Bij langdurige bevochtiging blijft
de binding echter nog lange tijd doorgaan.
In veenkoloniale gronden bleek stalmest niet sneller te ontleden dan turfstrooisel.
Het laatste werd niet sneller afgebroken dan de natuurlijke organische stof in deze
gronden.
Bij een nadere toetsing van de methode om langs microbiologische weg afbreekbare en bestendige humus te scheiden, stuitte men op de moeilijkheid, dat niet alle
organische stof, die in oplossing gaat, snel wordt afgebroken. Een eenvoudige colorimetrische bepaling van de concentratie van huminezuur in alkalische oplossingen bleek
niet mogelijk te zijn, daar er geen gelijk lineair verband bestaat tussen de concentratie en de lichtadsorptie bij verschillende huminezuren.
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Er werd een micro-humusbepaling uitgewerkt, waarmee de worteluitscheidingen
kunnen worden gemeten.
Bij een onderzoek over de stikstofmineralisatie in diluviale zandgronden bleek
bruine humus over het algemeen gemakkelijker te ontleden dan zwarte. Dit komt
overeen met de gunstige beoordeling der bruine podsolen door de praktijk.
Factoren betreffende de fysische toestand van de grond moeten betrouwbaar in
maat en getal kunnen worden aangegeven, terwijl ook de betekenis daarvan voor de
groei der gewassen en de bewerking van de grond aan verschillende incidentele
gevallen moet zijn getoetst, alvorens een vergelijkende studie tussen verschillende
landbouwgebieden kan worden ondernomen. Bij een onderzoek over de fysische toestand van kleigronden werd gevonden, dat de ligging van de veldcapaciteit (vochtgehalte bij pF 2) ten opzichte van de consistentiegrenzen (vochtgehalte resp. bij
uitrolgrens, kleefgrens en vloeigrens) een waardevolle maat is voor de potentiële structuur. Er werd een begin gemaakt met elektrische vochtmetingen in de lysimeter van
het instituut en in de drainagelysimeters in de Rottegatspolder. De apparatuur voor
het meten van het C0 2 -gehalte van de bodemlucht werd beproefd. Verder werd veel
aandacht besteed aan de betekenis van de calciumionenconcentratie van het bodemvocht voor de bodemstructuur. Voor koolzure-kalkhoudende kleigronden, waarvan de
structuur te wensen overlaat, kan deze grootheid van belang zijn. Deze concentratie
kan b.v. door toediening van gips worden beïnvloed. De bestudering van de invloed
van organische meststoffen op de bodemstructuur ondervindt steun door tuinbouwgronden, waarop extreem grote hoeveelheden stalmest en compost worden toegediend,
daarbij te betrekken.
Het effect van beukenhoutskoolpoeder en van silicaten als structuurregelaars bleek
gering te zijn. Van Flotal zijn op de zwaardere gronden vermoedelijk veel grotere
doses (20—25 ton per ha) nodig dan door de fabrikant werd voorgeschreven. Het
structuurregelaarsproefveld in Hornhuizen liet zien, dat de „beste" bodemstructuur,
al naar de weersomstandigheden, soms de hoogste, maar ook wel eens de laagste
opbrengst kan geven.
Het onderzoek over grondbewerking maakt vorderingen, omdat de beschikking
wordt verkregen over meetmethoden, waarmede de invloed van de bewerking op de
bodemtoestand kan worden bepaald. In dit verband bleek de reliëfmeter waardevolle
gegevens te kunnen verschaffen, zowel ten aanzien van de grondlegging van verschillende werktuigen, de ploegdiepte en de verhoging van het maaiveld door de
bewerking, als van de vervlakking van het grondoppervlak na verloop van tijd. Het
zaaibed kon het best worden gekarakteriseerd door het gewicht van een zeker aantal
grootste kluiten op een bepaald oppervlak.
Bij kleigronden werden verschillende metingen over het effect van ploegdiepten,
het ploegen onder gunstige en slechte omstandigheden, de spitmachine, verschillende
typen tuinbouwfresen en de methode Ramondt bij de aardappelteelt gedaan. Hierbij
bleek, dat diep ploegen de grootste oppervlakteruwheid en het grootste vochtgehalte
van de bovenlaag in het voorjaar gaf en dat een hakenfrees de grond zeer fijn maakt,
wat uiteindelijk in een laag poriënvolume resulteert. Een apparatuur voor het bepalen
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van wrijvingscoëfficiënten en afschuifspanningen in grond kwam gereed. Een begin
werd gemaakt met het onderzoek naar het verband tussen de samendrukking van de
grond door landbouwwerktuigen en de resultaten van samendrukkingsmetingen in
het laboratorium.
Door het verrichten van morfologisch-ecologisch wortelonderzoek werd in verschillende gevallen meer inzicht verkregen in problemen van profielopbouw, waterhuishouding en bemesting. De daarbij gevolgde methoden van onderzoek werden
verbeterd door de onderkant van de grondboor, die bij het wortelonderzoek wordt
gebruikt, van kleine zaagtanden te voorzien en door bij het nemen van boormonsters
beneden de grondwaterspiegel een leren zuiger in de boor aan te brengen, waardoor
het wegvloeien der monsters uit de boor werd voorkomen. Tevens werd een fysiologisch-ecologische studie gemaakt van de hoedanigheid der wortels in afhankelijkheid
van bodemfactoren, met het oog op de voedselvoorziening der gewassen. Enige voorbeelden mogen deze richting van werken verduidelijken.
Het wortelonderzoek op enkele stikstof-rijenbemestingsproefvelden met aardappelen
bracht aan het licht, dat het wortelstelsel, dat bij rijenbemesting aanvankelijk een voorsprong vertoonde, na korte tijd zowel in dichtheid als in omvang achterbleef bij dat
op de veldjes, waar de stikstofmest breedwerpig was uitgestrooid. Deze gang van
zaken leidde echter bij rijenbemesting niet tot een opbrengstdaling.
Fosfaatmijdende grassoorten bleken zich in monocultuur van fosfaatminnende te
onderscheiden door een betere beworteling en fosfaatopnemend vermogen (hoger
fosfaatgehalte) van eerstgenoemde op fosfaatarm grasland. Uit het gedrag der monoculturen konden echter geen aanwijzingen worden verkregen over de oorzaak van de
achteruitgang der fosfaatmijdende soorten op fosfaatrijkere graslandpercelen.
In tegenstelling tot wat meestal bij bouwlandgewassen wordt gevonden, werd op het
grondwaterstandsproefveld op grasland te Zegveld geen duidelijk verband waargenomen tussen het gedrag der wortels en de grondwaterstand.
Het onderzoek over de wortelontwikkeling van tuinbouwgewassen op een proefveld
op zandgrond werd uitgebreid. Hiertoe werden 28 gewassen periodiek op naaldenplanken bemonsterd. De vrijgespoelde wortelstelsels werden voor demonstratie op
plastic geconserveerd, gefotografeerd en beschreven. Ook bij 13 landbouwgewassen is
dit gebeurd.
Op een kunstweideproefveld te Emmer Compascuum, dat ten doel had de diepere
oorzaken van het z.g. sukkelen op het spoor te komen, werd de beworteling nauwkeurig nagegaan. Vergeleken bij percelen in het eerste jaar na de inzaai werd in het
tweede en derde jaar zowel relatief als absoluut een grote vermeerdering van het
aantal dode wortels waargenomen. De onderscheiding der levende en dode wortels, die
op het oog geschiedde, werd met behulp van tetrazoliumchloride gecontroleerd.
Zowel door bloedingsproeven met grondmonsters van grasland als door toepassing
van de tetrazoliumchloridereactie werden bijdragen geleverd tot een beter begrip van
de morfologische en fysiologische veranderingen, waaraan de graswortels tijdens hun
levenscyclus onderhevig zijn. Door verzadiging van de grondmonsters met gasvormige
stikstof kon de bloeding tot stilstand worden gebracht, doch deze herstelde zich vol22

komen, toen enige dagen later lucht door de monsters werd geleid.
Bij de bestudering van de afhankelijkheid van wortelgroei en -vertakking van
enkele bodemfactoren kon de gunstige invloed van klei of humus (turfmolm) op de
dichtheid van vertakking worden bevestigd. Een hoog stikstofniveau geeft aanleiding
tot de vorming van kortere, sterk vertakte wortels, terwijl stikstofarmoede het omgekeerde effect heeft, d.w.z. weinig vertakte, langere wortels.
De werkzaamheid van wortels in afhankelijkheid van de vochttoestand van de
grond werd bestudeerd met behulp van radioactieve isotopen en door vergelijking
van het gedrag van wortels met dat van ionenuitwisselaars. Er werd aangetoond, dat
de gevonden effecten op twee factoren berusten, n.1. de directe voorraad voedingsstof
in de onmiddellijke omgeving van de wortel en de aanvoersnelheid van de ionen uit
iets verder gelegen zones van het substraat.
Het; microbiologisch onderzoek had, behalve op de boven reeds behandelde stikstofhuishouding van de grond, de bereiding en de bewaring van stalmest en de karakterisering van de organische stof, betrekking op problemen van enting met Rhizobiumstammen. De in het vorige jaar bij de eerste selectie gekozen stammen van de wortelknolletjesbacteriën van erwten en bonen werden onder niet steriele omstandigheden
in een potproef aan een nadere selectie onderworpen. Er kwamen slechts matige verschillen tot uiting, nog het duidelijkst op zure zandgronden. De verbeterde entstoffen
voor luzerne, klaver en hopperupsklaver werden door het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek afgeleverd. Geregelde controle leerde, dat de Nederlandse
entstof in alle opzichten superieur is, hoewel het Zweedse produkt ook goed is. Een
ander buitenlands produkt moest de praktijk worden ontraden.
Er werd aangetoond, dat de veelvuldige mislukking van de enting van lupine in
het eerste jaar na de ontginning van heidegrond moet worden toegeschreven aan
een in water oplosbaar agens, dat de entstof doet afsterven.
De mogelijkheid goede stoppelklaver in de Veenkoloniën te verbouwen werd in
overleg met het rijkslandbouwconsulentschap voor oostelijk Drente op tien velden
gedemonstreerd (voldoende zaaizaad, inegggen van het zaad, goede kalktoestand en
ontwatering, enting) ; deze demonstratie trok veel aandacht.
Dit jaar werd er naar gestreefd om tuinbouw gronden te betrekken bij de verschillende specialistische onderzoekingen, zoals bodemfysisch onderzoek, onderzoek betreffende de stikstofhuishouding van de grond en de kwalificering van de organische stof
en het wortelonderzoek. Op deze wijze kan het werk der in de verschillende tuinbouwcentra gedetacheerde onderzoekers worden gesteund en de samenwerking met
de tuinbouwproefstations en de consulenten worden bevorderd.
Op het tuinbouwbedrijf in het Geestmerambacht kon enig gunstig effect van de
structuurregelaars krilium, rohagit, vloeibaar agrilon, een grote dosis flotal, gips en
schuimaarde op de structuur van de grond worden aangetoond; er werd op deze
grond geen invloed van de groenbemesting op de structuur gevonden. Metingen bevestigden, dat jaarlijks toegediende grote hoeveelheden compost op de proeftuin te Vleuten
de structuur van de rivierklei plaatselijk aanmerkelijk verbeterden, terwijl het effect
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van grote doses stalmest wisselend was. Het onderzoek over de kwaliteit van de verschillende potgrondmengsels is van groot belang voor de praktijk van de tuinbouw.
Daarbij spelen de wateropneming en verschijnselen van irreversibele indroging een
grote rol. De verkregen resultaten wettigen het vermoeden, dat het mogelijk zal zijn
door het bepalen van deze eigenschappen de geschiktheid van verschillende potgrondmengsels voor bepaalde cultures vast te stellen.
In samenwerking met de proeftuin te Venlo werd zowel in een kas als in potten
een onderzoek ingesteld naar de stikstofwerking van enkele soorten stalmest bij sla
en tomaten. Door de stikstofrijkdom van de grond was de stikstofwerking van de
stalmest gering en bij de potproef bleek deze zelfs opneembare stikstof te binden.
Zuiveringsslibcompost leverde in de proef op Vleutens proeftuin de grootste hoeveelheid oplosbare stikstof en stadsvuilcompost V.A.M, de geringste, terwijl stalmest er
tussenin stond.
Op ontkalkte duinzandgrond reageerde sla gunstig op de aanwending van stalmest
tot 100 ton per h a ; de stalmest ging de uitval van de sla na het poten tegen. Op de
proeftuin van het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
was het gehalte aan oplosbare stikstof in de kassen voortdurend veel hoger dan dat van
dezelfde grondsoort daarbuiten. Goede ontwatering bleek op veengrond in Boskoop
gemiddeld een hoger gehalte aan oplosbare stikstof te geven dan slechte, vooral in de
laag van 20—40 cm. In boomgaarden was het gehalte aan oplosbare stikstof op de
zwart gehouden gedeelten gedurende de gehele voorjaars- en zomerperiode aanmerkelijk hoger dan op het grasgedeelte, waar mulchen werd toegepast. Statistische verwerking van de volgens een proefplekkenmethode verzamelde gegevens gaf aan, dat het
appelras Jonathan M XVI het beste thuis is op de wat zwaardere gronden in de
Betuwe. Stand en vruchtdracht waren pas bevredigend, indien de grond volgens de
analyse van in juni genomen grondmonsters minstens 25 delen nitraatstikstof per
miljoen delen grond bevatte.
Het onderzoek naar de periodiciteit van de wortelontwikkeling van groentegewassen
op een humushoudende zandgrond te Paterswolde werd hiervoor reeds gememoreerd.
Bij een onderzoek te Venlo bleek de asperge in hoofdzaak de laag van 25—60 cm
te bewortelen; slechts weinig wortels waren langer dan 1 meter.
Het onderzoek betreffende het gebruik van chelaten ter bestrijding van gebreksziekten, waarbij bij bloemisterijgewassen (ijzerchelaten) goede resultaten werden verkregen en ook bij landbouwgewassen onderzoek wordt verricht, wordt in onderlinge
samenwerking voortgezet.
Er werden verschillende verbeteringen aangebracht bij chemische bepalingen. Er
werd een eenvoudiger analysemethode voor de bepaling van reduceerbaar mangaan
uitgewerkt, terwijl de storing van ijzer bij de mangaanbepaling werd opgeheven.
Het bleek mogelijk te zijn in dezelfde destructievloeistof van gewassen zowel fosfaat
als stikstof te bepalen. Er werd hulp verleend bij een onderzoek over het gebruik van
ijzerhoudend water voor beregening of infiltratie.
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Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Het werk van de afdeling kartering stond in 1957 geheel in het teken van de
bodemkaitering van de drooggevallen polder Oostelijk Flevoland. Hoewel de polder
reeds vóór het droogvallen was gekarteerd vanaf vaartuigen, is het nodig voor het
detailleren van diverse plannen een intensievere kartering uit te voeren. Allereerst
wordt gekarteerd nog voor de sloten zijn gegraven. De resultaten hiervan gaven aanleiding diverse wijzigingen in het verkavelings- en bestemmingsplan aan te brengen.
Na het graven van de sloten en tochten vindt de definitieve kartering plaats.
De bodemgesteldheid van de Markerwaard werd nader onderzocht, waarbij bleek,
dat de opvattingen over de holocene sedimentatie in het Zuiderzeegebied en NoordHolland ingrijpende correcties behoeven. De gegevens worden in 1958 gepubliceerd.
Op een proefterrein van zavel op zand, dat veldjes met resp. 30, 60, 80 en 100 cm
zavel oj) zand omvat, die met verschillende hoeveelheden stikstof worden bemest, werden duidelijke verdrogingsverschijnselen waargenomen. De grondwaterstand is diep,
n.1. dalend van ± 120 tot meer dan 180 cm beneden maaiveld tijdens de groeiperiode
van het gewas. In het voorjaar (proefgewas wintertarwe) was de invloed van de
stikstof maar vooral het effect van de dikte van de zavellaag goed te zien. Het natte
weer veroorzaakte later op de beste profielen een sterke legering, waardoor de
opbrengst werd gedrukt. De kwaliteit van de korrels was veruit het beste op de veldjes
met de dunste kleilagen.
Enkele analysemethoden ondergingen belangrijke verbeteringen. Bij de slib- en
lutumbepaling werd natriumpyrofosfaat als peptisator ingevoerd, hetgeen beter peptiserend werkt en een lagere standaardafwijking geeft dan het tot nu toe gebruikte
natriumearbonaat. De gravimetrische bepaling van het magnesium werd vervangen
door een snelle titrimetrische methode met Komplexon. Bij het bepalen van het
fosfaatgehalte in grondextracten werd het gebruikelijke molybdeenreagens vervangen
door vanadaat, hetgeen een stabielere en minder temperatuurgevoelige kleuring geeft.
Bij het methodisch onderzoek over de bepaling van voor de plant opneembare
stikstof werd gevonden, dat onder bepaalde omstandigheden een toevoeging van 2 5 %
gemalen puimsteen aan geïncubeerde grond de stikstofmineralisatie kan bevorderen.
Een onderzoek over de invloed van de dikte van de grondlagen op de stikstofmineralisatie toonde aan, dat bij sommige gronden veel minder werd gemineraliseerd in
dunne dan in dikke lagen, terwijl bij andere gronden het tegengestelde werd geconstateerd.
Het wegnemen van de gevormde C 0 2 met bariumhydroxyde tijdens het incuberen
van grond in open Petrischalen in afgesloten exsiccatoren had vrijwel geen effect op
de stikstofmineralisatie, terwijl het incuberen in exsiccatoren met 2 0 % O, en
8 0 % C 0 2 duidelijk ongunstig bleek te werken.
Bij een onderzoek naar de stikstofmineralisatie, de nitrificatie van ammoniumstikstof en de denitrificatie van nitraatstikstof bij een grond, waaraan de stikstof werd
toegediend in de vorm van NaN0 3 , NH 4 N0 3 , of ( N H 4 ) 2 S 0 4 en welke onder water werd
geïncubeerd, bleek dat er onder deze omstandigheden nog enige nitrificatie kon
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plaatsvinden. De aanwezige en gevormde nitraatstikstof ging door denitrificatie verloren.
Een vergelijking van drie extractiemiddelen, n.1. 1 n NaCl, 1 n KCl en 1 n KCl pH 15
liet zien, dat de gevonden waarden voor ammonium- en mineraal stikstof toenemen in
de volgorde van de gebruikte extractiemiddelen en wel des te meer naarmate meer
ammoniumstikstof in de grond aanwezig is.
Uit een kleine oriënterende proef, genomen op een kleigrond, die was opgebaggerd
uit Oostelijk Flevoland, kon worden afgeleid, dat erwten en vlas zich, evenals in de
Noordoostpolder, op de maagdelijke grond onvoldoende ontwikkelen. Speciale cultuurmaatregelen, bestaande uit enting van de erwten en een naar verhouding zware superfosfaatbemesting zowel van de erwten als het vlas, hadden weliswaar een gunstige
uitwerking, maar ze waren niet toereikend om de onvoldoende ontwikkeling op te
heffen. Witte en rode klaver, geteeld op de nog maar zeer weinig gerijpte grond,
reageerden abnormaal sterk op superfosfaatbemesting, aardappelen reageerden duidelijk, suikerbieten, granen en koolzaad zeer weinig of niet. De opgebaggerde grond,
die een naar verhouding hoog humusgehalte bleek te bezitten, vertoonde een geringe
behoefte aan stikstof.

Laboratorium voor Landbouw scheikunde van de

Landbouwhogeschool

De onderzoekingen hadden voornamelijk ten doel veld- en potproeven uit te voeren,
waarvan de resultaten als aanvulling en demonstratie kunnen dienen voor het onderwijs over bemestingsproblemen.
Door bepalingen van de opgenomen hoeveelheden stikstof, fosforzuur, kalium,
natrium, calcium en magnesium werd getracht een indruk te krijgen van de gedragingen van de gewassen op verschillende grondsoorten en bij verschillende vochtigheids- en bemestingstoestanden. Hierbij werden vergelijkingen gemaakt met waargenomen gebreks- en vergiftigingsverschijnselen bij de gewassen. Zoveel mogelijk werden
de proeven met een eiwitarm gewas (haver) en met een eiwitrijk gewas (koolzaad)
uitgevoerd.
Speciale aandacht werd besteed aan de stikstofwerking van organische meststoffen
en van de organische bodemstikstof.
Door potproeven werd het probleem van de rijbemesting versus breedwerpige
bemesting bestudeerd. Tevens werd een studie gemaakt van de factoren, die de ionenverhouding in de bodemoplossing beïnvloeden.
Een onderzoek over de techniek van isolatie van de bodemoplossing werd begonnen.
Voorts werden proeven genomen in watercultures met verschillende tropische en
niet-tropische gewassen, om bepaalde theorieën over de opname van ionen uit de
bodemoplossing te toetsen.
In aansluiting hierop werden metingen verricht van potentiaalverschillen, die optreden aan de oppervlakte van plantenwortels in oplossingen van verschillende samenstelling. Het probleem van de fosfaatfixatie in diverse grondsoorten en de beschik26

baarheid van fosfaat voor het gewas, werd in kleine veld^ roeven en in potproeven
onderzocht met behulp van radio-actief fosfaat.
De spectrografische analyse van sporenelementen in de bodem werd voortgezet
en verder ontwikkeld.
Potproeven werden genomen over de werking van z.g. „fritted trace elements",
een produkt van de emaille-industrie, bestaande uit silicaten, die sporenelementen
bevatten en o.a. ook kalium.
Op bodemfysisch gebied werden oriënterende proeven genomen over de absorptie
van geluidsgolven door de bodem, waarbij de absorptiekarakteristiek als structuurmaat kan worden beschouwd. Voorts werd de reversibiliteit van zwellingsverschijnselen
in de grond en in kleipasta's onderzocht.
Op fysisch-chemisch gebied werd een aanvang gemaakt met een onderzoek over de
adsorptie van herbiciden aan kleimineralen.

Stichting voor

Bodemkartering

Op het gebied van het bodemkundig onderzoek werd nagegaan of er een verband
bestaat tussen de bodemtypen en de onkruidvegetatie op akkers van jong-ontgonnen
zandgrond en estuarium-klei.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de veraarding van veen. Hierbij werd
„MuH"-vorming aangetroffen in de slibrijke Westnederlandse venen, „Moder"vorming in de slibarme Drentse venen. De Moder-vorming ging gepaard met het
optreden van disperse humus-B-lagen. Tevens werden de bruine en zwarte Overijselse
essen, enkele elzenprofielen in de Gelderse Vallei en de lichte rivierleem onderzocht
op de aard van de humus.
Om tot een bruikbare correlatie tussen bodemtypen en reservemineralen te komen,
werd een aantal monsters mineralogisch onderzocht. In een aantal monsters van dekzanden uit de Gelderse Vallei, die op veldspaatsoorten werden bekeken, bleken de
waardevole plagioklazen door uitloging grotendeels te zijn verdwenen. Gezamenlijk
met het Laboratorium voor Regionale Bodemkunde, Mineralogie en Geologie van de
Landbouwhogeschool werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om mineralen
naar soortelijk gewicht te scheiden.
Begonnen werd met een mineralogisch onderzoek van Eemsbodemmonsters, ter
bepaling van de geologische geschiedenis van dit gebied. De verzameling van topografische namen en de studie van de ontginningsgeschiedenis werd voortgezet, evenals het verzamelen van namen uit o.a. Betuwe, Maas en Waal, Tielerwaard, Noordoost-Veluwe en Zuidoost-Drente. De studie over de geschiedenis van ontginning,
toponymie en grondbezit van Bennekom kwam gereed.
Over de studiekarteringen kan het volgende worden medegedeeld. Een studiekartering in de dalgronden kwam gereed. Nieuwe kwaliteitselementen bleken te zijn: het
kleigehalte van de bouwvoor en de nachtvorstgevoeligheid, vooral voor aardappelen.
Aan de studiekartering voor de madelanden en de veenclassificatie werd voortgewerkt.
Het veldwerk van het karteringsobject Dollardgebied kwam gereed; het betrof een
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bodemkaart, geschiktheidskaarten voor grondverbetering, akkerbouw en drainageafstanden, alle op schaal 1 : 25.000. In Noord-Holland hadden de geologie en de
genese der gronden de belangstelling. In Friesland werd de studie van de knipgronden
en van de reductiediepte in de veenondergrond voortgezet. In Zuid-Limburg werden
diverse gronden chemisch gekarakteriseerd. Het wortelonderzoek in het kader van
het wateraanvoerplan voor Noord-Limburg leverde zeer gunstige resultaten. Bij de
Peelkartering werd de morfogenetische ontwikkeling van de gronden en de waterhuishouding bekeken. In de Tielerwaard werden o.m. diepboringen uitgewerkt, oude
bewoningscentra onderzocht en K-factoren bepaald. In verschillende gebieden werden
onderzoekingen gedaan over vochthuishouding, beworteling, kalktoestand en basenbezetting, alsmede dateringen met behulp van de 14C-methode. Dit geschiedde meestal
in het kader van de bodemclassificatie voor de kaartbladenkartering 1 : 50.000.
Aan de afwerking van de Bodemkaart van Nederland (1 : 200.000) en de samenstelling van de bijbehorende boeken werd voortgewerkt. Deze Nebokaart en de bijbehorende publikaties (landelijk en per provincie) zullen in 1959 het licht zien.
De werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling van de Bodemkaart van
Nederland op kaartbladen (1 : 50.000) leidden tot een ontwerp bodemclassificatie,
die medio 1958 haar definitieve vorm zal krijgen. Het is de bedoeling door middel
van deze definitieve classificatie een voorlopige legenda op te stellen, waarna de
opname 1 : 50.000 kan beginnen. Proefkarteringen werden uitgevoerd in Salland,
de Gelderse Vallei en Noord-Brabant. De weergave van de waterhuishouding op de
1 : 50.000 kaart, de indeling en de ligging van gronden ten opzichte van het grondwater door middel van grondwatertrappen had veel belangstelling. Ook de classificatie
van veengronden kreeg aandacht.
De landclassificatie op basis van de Bodemkaart voor Nederland 1 : 200.000 kwam
gereed. Verschillende voorlopige bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw werden samengesteld. In de typegebieden in de Drentse Veenkoloniën, de rivierleem en Zuid-Limburg werden taxaties verricht en proeven genomen bij de gewassen
rogge, haver, tarwe en suikerbieten. Dit onderzoek wordt voortgezet. Het onderzoek
van de L.E.I.-bedrijven vond voortgang. Het onderzoek bij suikerbietenproefvelden
werd afgesloten; de resultaten werden in een intern rapport vastgelegd. De vroegheid
van de grond bleek hierbij van belang te zijn. Het onderzoek van de wisselbouwproefbedrijven werd voortgezet.
Voor het tuinbouwvestigingsplan kwamen geschiktheidskaarten gereed van het
Deltagebied (groente en fruit). Van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Friesland werden globale overzichtskaarten gepubliceerd. Aandacht genoot de rijpmaking van gronden voor tuinbouw.
De hoge Veluwse zandgronden werden beoordeeld op de geschiktheid voor de teelt
van lariks en douglas. In de boswachterij Chaam werd een onderzoek ingesteld naar
de waterhuishouding in verband met de groei van de grove den. Materiaal werd
verzameld voor een onderzoek naar het verband tussen vegetatietypen, bodemprofiel
en houtopbrengst in Pinusbossen.
Naast het bovenbeschreven eigen onderzoek werden verschillende werkzaamheden
verricht voor andere instellingen. Zo werden o.m. karteringen uitgevoerd voor de
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Cultuurtechnische Dienst, de Rijksdienst voor het Nationale Plan, de Provincie
Noord-Holland, het Waterschap Salland, het Ministerie van Oorlog, verschillende
gemeenten e.d.
Laboratorium voor Regionale Bodemkunde,
van de Landbouwhogeschool

Geologie en Mineralogie

Er werd een methodiek ontwikkeld voor de afscheiding van de zware mineralen,
in het bijzonder voor kleinere korrelgrootten; bij het onderzoek van enige fijnere
sedimenten (loss, sloefafzettingen) kon de methodiek reeds met succes worden toegepast. Deze werkwijze werd ook bruikbaar gemaakt voor de scheiding van de lichte
mineralen (zoals kwarts en veldspaten). Voor het onderzoek van deze mineralen, die
voor de bodemvruchtbaarheid van zeer veel belang zijn, betekent dit een grote verbetering.
Bij de bestudering van de invloed van de cultuurwijze op de kenmerken van het
bodemprofiel werd voortgang gemaakt met de ontwikkeling van de methode van de
profielvergelijking als tegenhanger van langjarige proeven.
De detailkartering van het Betuwse rivierkleigebied verschafte waardevolle aanvullingen op de gegevens, die de Stichting voor Bodemkartering reeds met de overzichtskartering had verkregen. Bovendien werd nog een gebied van 1000 ha (de Marschpolder) voor het eerst in kaart gebracht.
Bij het palynologisch onderzoek van het Udelermeer bleken de diepste afzettingen,
voor zover deze konden worden bemonsterd, door te gaan tot de oude Dryastijd; zij
zijn zeer kalkrijk. Tot aan het Atlanticum is het sediment zeer rijk aan groenalgen.
In afwijking van de meeste Nederlandse profielen, domineert in het Holoceen Quernus
over Alnus. In het Subboreaal werd Trapa natans aangetroffen.
Bij het palynologisch onderzoek van vegetatieprofielen kwamen belangrijke gegevens aan het licht omtrent de processen, waardoor het stuifmeel in het zand terecht
kan komen. Voorts bleek, dat het stuifmeel van een bepaalde boomsoort aan een
sterke aantasting (oxydatie) onderhevig is.
Het onderzoek over de bodem, de quartaire en palynologische verschijnselen etc.
in het Saarland werd voor een groot gedeelte beëindigd. Het onderzoek van de
marine afzettingen van de Orinocodelta werd afgesloten met een publikatie.
Er werd nagegaan of in Zuid-Limburg sporen van Romeinse percelering (Centuriatie), zoals bekend uit Noord-Italië en Tunis, zijn aan te wijzen.
Rijkslandbouwproef station voor Veevoeder- en Meststof fenonder zoek
Het aantal monsters meststoffen, dat in 1957 werd onderzocht, bedroeg 6.473 (vorig
jaar 7.493) ; het aantal analysen, dat hierin werd uitgevoerd, bedroeg 14.992.
De onderzoekingen inzake vernieuwing, verbetering en uitbreiding van de analysemethodiek omvatten in de eerste plaats eventuele veranderingen in de gehalten van
mengmeststoffen bij langdurige opslag.
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Voorts werd gewerkt aan een herziening van de bepaling van huisbrandkool.
Ten aanzien van de bepaling van kalium werd onderzoek gedaan over de mogelijkheden van een gravimetrische bepaling met behulp van tetrafenylboornatrium, een
titrimetrische bepaling met behulp van dezelfde stof en Cetavlon en een verkorte
bepalingswijze in mengmeststoffen volgens de overchloorzuurmethode.
Er werd een vergelijkend onderzoek ingesteld wat betreft de bepaling van vrij zuur
in zwavelzure ammoniak, terwijl tevens de oplosbaarheid van enige monsters Duitse
kalkmergel van verschillende hardheid in verdunde oplossingen van natriumoxalaat
werd bepaald.
Ten slotte werd nog aandacht besteed aan de fotometrische bepaling van magnesium,
een micro-boriumbepaling naast grote hoeveelheden ijzer, het eventueel verlies van
stikstof bij de toepassing van de methode Devarda bij kalkammonsalpeter, een verkorte
bepaling van kobalt in mineralenmengsels en koperslakkenbloem, de bepaling van
calcium naast barium en strontium, de toepassing van siliconen bij verschillende
analysen en de vaststelling van de juiste golflengte bij verschillende fotometrische
bepalingsmethoden.

30

CULTUURTECHNIEK

Instituut voor Cultuurtechniek

en

Waterhuishouding

Een samenvatting van de jarenlange waarnemingen op het grondwaterstandsproefveld te Nieuw-Beerta, waar een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van de
grondwaterstand op het gewas en de bodem, toonde aan, dat op deze kleigrond bij
akkerbouwgewassen de beste opbrengsten worden verkregen als in de zomer een
grondwaterstand van 150 cm onder maaiveld wordt aangehouden. Bij een grondwaterstand van 120 cm onder maaiveld waren de opbrengsten maar weinig lager.
Wanneer in de zomer een diepe ontwatering was toegepast, was in de winter een
waterstand van 40 cm onder maaiveld zonder bezwaar toelaatbaar. Het nadelig effect
van een hogere waterstand in de zomer kon bij verschillende gewassen worden gecompenseerd door een extra stikstofbemesting. Bij hoge zomerwaterstanden was het volumepercentage grote poriën in de grond kleiner, de doorlatendheid geringer en het
vruchtbaarheidsniveau lager dan bij lage zomerwaterstanden. Over deze materie werd
een publikatie voorbereid.
De invloed van de vochtspanning op de opbrengst van groentegewassen werd nagegaan met behulp van potproeven in de kas en beregeningsproeven op de volle grond.
Alleen wanneer de vochtspanning van de grond dicht bij de veldcapaciteit lag, werden
optimale produkties bereikt.
De maximale verdamping in perioden van tien of meer dagen van een zeer kort
grasgewas, dat de grond volledig bedekt, bleek te kunnen worden berekend met behulp
van de formule van Penman. Dit resultaat werd verkregen door de volgens Penman
berekende cijfers te vergelijken met gegevens, die met lysimeters waren verkregen.
Hierbij werd gebruik gemaakt van met gras begroeide lysimeters, gevuld met zand,
waarin een grondwaterstand van 50 cm beneden maaiveld werd gehandhaafd. Deze
grondwaterstand maakte, dat een optimale watervoorziening van het gras werd
verkregen.
Ten aanzien van het effect van beregening hebben onderzoek en ervaring in
Zuidoost-Nederland geleerd, dat gronden, die in de bewortelingszone 50—100 mm
water kunnen vasthouden, sterk op beregening reageren. Op gronden, die 100—150
mm water vasthouden, werd bij granen en aardappelen een matig effect gevonden,
terwijl op gronden, die 150—200 mm water kunnen vasthouden, bij deze gewassen
geen effect kon worden aangetoond. In de beide laatste gevallen reageerden grasland
en bieten echter wel gunstig op beregening. Het hogere beweidingsrendement van
31

grasland was te danken aan de door beregening tot stand gekomen betere botanische
samenstelling.
De invloed van woelen op komkleigrasland werd nagegaan op een proefveld. Door
het woelen van de slecht doorlatende laag in de komklei op 30—70 cm onder maaiveld werd de afvoer van overtollige neerslag versneld. De piasvorming op het grasland bleek meestal niet te worden veroorzaakt door deze slecht doorlatende laag, doch
door de slechte doorlatendheid van de zodelaag, die weer een gevolg was van een of
andere vorm van structuurbederf. Gewoelde percelen vertoonden het verschijnsel van
piasvorming minder spoedig dan niet-gewoelde percelen.
Als gevolg van het woelen werd in het voorjaar van de jaren 1955 t / m 1957 en in
de natte zomer van 1956 een hogere grasopbrengst verkregen. Bij suiker- en voederbieten werden echter geen duidelijke opbrengstverschillen tussen gewoelde en nietgewoelde objecten gevonden.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

In verband met een onderzoek naar de kwel werden in de Noordoostpolder afvoermetingen van drains, sloten en tochten verricht. Bij deze metingen, die van 8—18
april 1957 plaatsvonden, bleek de tochtafvoer vrij constant te zijn; de slootafvoeren
namen iets af, de drainafvoeren namen vrij sterk af. De tochtafvoer was steeds aanzienlijk groter dan de gesommeerde slootafvoeren, terwijl de slootafvoer steeds veel
groter was dan de som van de drainafvoeren. De door de drains opgevangen kwel
bleek slechts enkele procenten van de door de sloten afgevoerde kwel te bedragen.
De ervaringen met rietdrainage in de Noordoostpolder toonden aan, dat de rietdrains, bestaande uit een gootje, afgedekt met rietbossen, een beperkte werkingsduur
bezitten. De werking is aanvankelijk al minder dan die van buizendrains, na drie à
vier jaar is de afvoercapaciteit van de rietdrains nog maar een fractie van die van
buizendrains. De oorzaak van deze snelle teruggang moet eensdeels worden gezocht
in het verteren van de rietbossen, waardoor het onderliggende gootje door ingevallen
rietresten wordt verstopt, anderdeels in het dichtzakken van het genoemde gootje in
de slappe ondergrond; dit laatste geschiedt vooral op kavels, waar kwel voorkomt.
Getracht werd reeksen buizendrains, waarvan de stootvoegen waren verstopt, weer
werkzaam te maken door middel van doortrekken, doorblazen of in trilling brengen.
Geen der methoden leverde echter succes op.
In het randgebied van de Noordoostpolder komen enkele polders voor, waarin
gedurende de laatste jaren vrij ernstige wateroverlast optrad. De voorlopige indruk,
verkregen uit het hier aangevangen onderzoek is, dat de oorzaken zijn gelegen in de
abnormaal grote hoeveelheden regen in de jaren 1954, 1956 en 1957, de inklinking
van de grond tengevolge van de hydrologische beïnvloeding van het gebied door de
aanleg van de Noordoostpolder, gepaard gaande met een onvoldoende aanpassing van
de polderpeilen aan de lagere hoogteligging en onvoldoende onderhoud van de greppels.
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In het Veluwe-randgebied kon in 1957 nog niet worden gesproken van een waarneembare invloed van Oostelijk Flevoland.

Internationaal Instituut voor Landaanwinning

en

Cultuurtechniek

De werkzaamheden van dit nieuwe instituut bestonden uit de voorbereiding van
publikatles over verschillende cultuurtechnische onderwerpen, die internationaal van
belang zijn en uit het bewerken van de onderzoekingen, die tijdens enkele buitenlandse studiereizen werden verricht.
De in 1956 begonnen studie over de drooglegging en de ontziltingsmogelijkheid
van een object in de staat Saurashtra in India werd in een rapport verwerkt. De
indrukken over de mogelijkheden voor landaanwinning langs de Gulf- en Atlantic
Coast van de Verenigde Staten van Noord-Amerika werden vastgelegd in een publikatie.
In Italië werden gegevens verzameld over de aldaar toegepaste drainage- en irrigatiemethoden op zware gronden, de beregeningstechniek en de systemen van bodemverbetering.
Tijdens een korte studiereis naar enkele cultuurtechnische objecten in Joegoslavië
werd geconstateerd, dat de eerder door het instituut ontvangen deskundigen uit dat
land de in Nederland bestudeerde onderzoekmethoden in eigen land zijn gaan toepassen.
In Spanje konden bij een bezoek aan kolonisatie- en ontginningsobjecten veel
interessante gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de op enkele bedrijven
bestudeerde zout- en drainageproblemen zal nader worden gerapporteerd.
Ten behoeve van de uitwerking van de plannen tot aanleg van een proefpolder nabij
Missolonghi in Griekenland vond aldaar nader overleg plaats.

Afdeling Cultuurtechniek

van de

Landbouwhogeschool

Een analyse van de samenhang tussen neerslag en afvoer leidde tot een nadere
bestudering van de niet-stationaire fase van de afvoer. Het verband tussen afvoer en
grondwaterstand, resp. boven het ontwateringsniveau aanwezige hoeveelheid grondwater bleek niet steeds door een enkelvoudige lijn te kunnen worden weergegeven.
De uitgebreidheid van zware neerslag rond de plaats met de zwaarste regenval
werd aan een onderzoek onderworpen. Gezocht wordt naar een formule, die het
verband tussen de neerslag en de grootte van het gebied, waarvoor de neerslag wordt
bestudeerd, vastlegt. Voor een aantal regenwaarnemingen in enige gebieden in Duitsland kon het verband wiskundig worden vastgelegd. Voor regenwaarnemingen, verzameld in Nederland, wordt de bewerking voortgezet.
Het onderzoek over de samenhang tussen begroeiing van waterlopen en de invloed
van deze begroeiing op de stroming in de waterlopen vond voortgang. Ter hand
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werd genomen een onderzoek naar de verdeling van de zakwatertoevoer naar de
grondwaterspiegel, zoals deze uit willekeurige regenverdelingen voortspruit.
De nauwe samenwerking met de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland bleef voortbestaan.
De Werkgroep Ruilverkaveling, waarmee nauwe samenwerking bestond, voltooide
haar werkzaamheden. Enige studies werden verricht van de afstandsverkorting in
een ruilverkaveling en van de samenvoeging van de percelen in ruilverkavelingen en
de daarbij bereikte kavelgrootten en -aantallen in de nieuwe toestand. Duidelijk kwam
de grote invloed van verplaatsing van bedrijfsgebouwen op de verkavelingsverbetering
naar voren.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Bij het onderzoek over de beworteling van vruchtbomen kwam vast te staan, dat
de diepte en de intensiteit van de beworteling goede normen opleveren voor de beoordeling van het bodemprofiel en de waterhuishouding van de grond en waarschijnlijk
ook voor de droogtegevoeligheid van de bodem.
De invloed van de vochttoestand van de bodem werd onderzocht met behulp van
een potproef, waarbij het aardbeiras Regina als proefgewas diende. Hieruit bleek,
dat een hoge vochttoestand tijdens de rijping gunstig is voor het verkrijgen van een
grotere oogst.
Besproeiing tijdens droogte voorkwam bij Cox's Orange Pippin het optreden van
bladafval. Op de besproeide veldjes werden ongeveer 150% meer Cox en ongeveer
10% meer Golden Delicious geplukt.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Op een terrein in het Geestmerambacht, dat bestemd is voor de inrichting van een
grondwaterstands- en een herontginningsproefveld, werd een begin gemaakt met
cultuurtechnisch onderzoek. Een aantal methoden om de doorlatendheid in profielen
onder en boven het freatisch niveau te bepalen, werd beproefd en vergeleken.
Voorts werd begonnen met een onderzoek over de wijze, waarop pikklei als storende
factor kan optreden bij het watertransport in het bodemprofiel.

Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding

Nederland

Het werk van de commissie, dat in 1952 aanving, was gericht op het maken van
enkele landelijke overzichten van de waterhuishouding. Gemaakt zouden worden een
kaart van de grondwaterdiepte in zomer en winter, een kaart van de droogte en de
wateroverlast, zoals deze door de praktijk worden ervaren, een bodemkaart met een
indeling met agro-hydrologische betekenis, een zoutgehaltekaart voor zomer- en win34

tertoestariden en een hoogtekaart, samen te stellen uit reeds beschikbare hoogtemetingen. Deze taak, die in de voorafgaande jaren zeer veel veldwerk met zich meebracht,
kwam in 1956 in het stadium van samenvatting en bewerking, terwijl voor 1957 het
vervaardigen van een eindrapport als doel werd gesteld.
De moeilijkheden bij de samenstelling van de elf provinciale rapporten werden
overwonnen. Vooral de ongelijke beoordeling van welk land te nat en welk land te
droog was leverde een probleem op, doch dit kon worden opgelost door gebruik te
maken van het uitgebreide proefveldmateriaal van het Produktie-Niveau-Onderzoek
van het voormalige Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Verwacht wordt, dat in 1958 gereed zal worden gekomen met de eindredactie en
het laten drukken van de rapporten; hiermede zal het werk van de commissie tot een
afsluiting zijn gekomen.

Commissie Landaanwinning

T.N.O.

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werken in deze commissie verschillende instituten samen, die onderzoek verrichten,
dat voor de landaanwinning van belang is. In de lopende onderzoekingen wordt onder
meer nagegaan de invloed, die de dikte van de zavellaag en de stand van het grondwater in de zomer hebben op de opbrengsten van gewassen, verbouwd op profielen
van zavel op zand. Voorts wordt gewerkt aan algemene bodemkundige vraagstukken
betreffende jonge gronden (o.a. de kalkhuishouding). Ten slotte is een onderzoek
gaande naar de bedrijfseconomische resultaten van gemengde bedrijven op marine
zandgronden.
Voor nadere bijzonderheden over deze werkzaamheden wordt verwezen naar de
verslagen van de instituten, die op de genoemde gebieden werkzaam zijn.

Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool

Aan de verbetering van de theorie en aan de uitbreiding van de kennis over de
verdamping van planten (potentiële en actuele evapotranspiratie) werd verder
gewerkt. Met behulp van een automatische registratie van het warmtegeleidingsvermogen van de grond werd getracht een beter inzicht te krijgen in het waterverbruik
van gras en andere gewassen, terwijl daaruit ook een inzicht kon worden verkregen
in de wijze van wateronttrekking uit de doorwortelde zone van de bodem.
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Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
De werkzaamheden op het gebied van het graanonderzoek worden verricht onder
auspiciën van het Nederlands Graan-Centrum, dat als objectassociatie met het proefstation is verbonden. Tot dusver werden alle onderzoekprojecten op dit gebied
(behalve maïs) ondergebracht bij andere instituten en diensten.
Het onderzoek over de teelt van graszaad gaf aanwijzingen, dat waarschijnlijk alle
grassen, die men gedurende twee of meer jaren wil oogsten, in de nazomer en herfst
na de eerste oogst niet te veel stikstof moeten ontvangen om uitputting te voorkomen.
Dit geldt niet voor gras, dat onder de dekvrucht is gezaaid en nog voor de eerste
oogst staat. Uit een schoffelproef in de Noordoostpolder bleek, dat veldbeemd schade
kan ondervinden van schoffelen.
Nagegaan werd de invloed van de bewaarmethode van pootbieten op de zaadproduktie. Daarbij werd uitgegaan van drie bewaarmethoden, namelijk Groninger
kuil, luchtgekoelde kuil en bewaring bij een constante temperatuur van 2 °C, en van
pootbieten, die op verschillend tijdstip weiden gerooid. Vooral de laaggehaltige voederbieten reageerden positief op laag gehouden bewaartemperaturen. Evenals voorgaande jaren bleek het vroeg rooien voor geen der bewaarmethoden en rassen aanbevelenswaardig te zijn. Dit betekent, dat de invoering van luchtgekoelde opslag het
vroeg rooien (minder tarra, minder risico) niet mogelijk maakt. Ook onder andere
dan bij de oude Groninger methode voorkomende bewaarcondities kan alleen goed
uitgerijpt pootmateriaal voor opslag worden gerooid. De pootbieten, die bewaard
waren bij een constante temperatuur van 2 °C vertoonden duidelijke éénstengeligheid.
De droge voorjaren van de laatste jaren hebben de goede naam, die de luchtkoeling
had verworven, geen goed gedaan, omdat de luchtgekoelde bieten na het bewaren
droger zijn.
Bij proefnemingen over de zaadwinning bij sluitkoolrassen werden tussen de typen,
maar ook tussen gelijknamige rassen van uiteenlopende herkomsten, duidelijke verschillen in de neiging tot schieten waargenomen. De standruimte bleek nauw samen te
hangen met de aanleg voor schieten, terwijl ook een N-bemesting in de herfst van
belang kan zijn. Bij een onderzoek over de zaadwinning van radijs werden de beste
resultaten verkregen wanneer 6 kg zaaizaad werd gebruikt bij een rijenafstand van
40 cm. Ook werd gevonden, dat aanaarden een gunstige werking had.
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Bij spinaziezaad, blauwmaanzaad en radijszaad werden opnieuw belangrijke opbrengstvermeerderingen (7—25%) waargenomen bij toepassing van een gedeelde
stikstofgift. Spinaziezaad kan het beste van de stikstof profiteren, wanneer de verstrekking van de tweede gift plaats heeft bij het begin van de bloei der manlijke planten,
radijszaad tot in volle bloei, kanariezaad bij het doorschieten, blauwmaanzaad tien
dagen voor het begin van de bloei en koolzaad al vroeg in het voorjaar, wanneer de
eerste bloemen verschijnen. Bij maanzaad is machinaal strooien in het gewenste
stadium bezwaarlijk, doch voor spinaziezaad, radijszaad, karwijzaad en kanariezaad
geldt dit niet. Het is in dit verband verheugend, dat de eerste resultaten van een
bespuiting met een oplossing van ureum gunstig waren bij blauwmaanzaad.
Het aanaarden van blauwmaanzaad leverde succes op. Het vrijwaarde het gewas
voor legeren, terwijl de meeropbrengsten aan zaad vrij groot waren. De mogelijkheid
van praktische toepassing moet nog nader worden onderzocht.
Het bijmengen van hopperups om de te verzaaien kleine hoeveelheid maanzaad
mogelijk te maken, beviel goed. Bij 1/3 kg maanzaad met 15 kg hopperups kwamen
zoveel maanzaadplanten op, dat niet gedund behoefde te worden. De opbrengst was
goed.
Bij de onderzoekingen over het aantal planten en de sortering van aardappelen
kwamen de gegevens van twee proeven over plantafstanden ter beschikking. Hierbij
werd de indruk verkregen, dat in 1957 een vergroting van het aantal planten, wanneer vroeg wordt gerooid, niet heeft geleid tot een verhoging van de opbrengst, maar
dat de sortering gunstiger werd. Op klei werd een grovere sortering verkregen dan
op zandgrond.
Proeven over het aanaarden van aardappelen in verband met vol-automatisch
rooien toonden aan, dat het euvel van taaie kluiten kon worden vermeden door zeer
ondiepe grondbewerkingen. Later werd waargenomen, dat de droogte in mei, vooral
op de zware kleigronden, de opkomst in vele gevallen zeer sterk vertraagde (uitblijven
van de beworteling, niet doorgroeien van bij het poten reeds aanwezige kiemen, uitlopen van andere ogen). In enkele proeven werd de indruk verkregen, dat de methode
Ramondt de invloed van de droogte versterkt. Uit vele waarnemingen in de praktijk,
alsmede uit een eigen oriënterende proef in bakken bleek, dat de plaats van de poter
ten opzichte van de vaste, vochtige ondergrond, alsmede de droogtetoestand van de
losgemaakte grond tijdens en na het poten, de voornaamste factoren voor de opkomst
van het gewas vormden. De weersomstandigheden in de nazomer en de herfst waren
zodanig, dat slechts in enkele proeven de verzamelrooier kon worden gebruikt. Het
doel van de proef is derhalve niet bereikt, doch er werden ervaringen opgedaan, die
van belang zijn voor de proeven in het volgende jaar.
In samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen en de Stichting voor Bodemkartering werden proeven genomen
over de invloed van het bodemtype, de stikstofgift en de combinatie stikstof-kaligift
op de kwaliteit van consumptie-aardappelen. Ten aanzien van de opbrengsten en de
onderwatergewichten waren de resultaten tegengesteld aan die van 1956. In bijna alle
stikstoftrappenproeven werd in 1957 de hoogste opbrengst reeds bereikt bij O N,
terwijl in 1956 het optimum vaak nog niet bereikt was bij 180 N. Het drogestofgehalte
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werd in 1956 in het algemeen aanzienlijk hoger, indien meer stikstof werd toegediend;
in 1957 was evenwel het omgekeerde het geval. In 1956 waren de bruine essen en de
bruine humusijzerpodsolen produktiever dan de zwarte bodemtypen; in 1957 waren
deze verschillen niet zo sprekend. Er werden aanwijzingen gevonden, dat de uitwendige
kwaliteit van de aardappelen van de zwarte bodemtypen, zoals zwarte es, ook na
wassen slechter is dan van de bruine typen.
Bij het doperwtenrassenonderzoek gaven de rassen Kelvedon Wonder en Mansholt's
X 2117 de hoogste produktie, n.1. ± 6 ton per ha, op de voet gevolgd door Juwel.
Alaska 14 stelde teleur en bracht slechts ± 3 ton op. Pauli en Finette namen wat de
opbrengst betreft een tussenpositie in.
In verband met de slechte weersomstandigheden werd bij een proef te Randwijk,
waar de invloed van de droging op het veld op de zaadkwaliteit van peulvruchten werd
onderzocht, onmiddellijk na het maaien geruiterd. Het vochtgehalte van het zaad was
toen 5 8 % . Onder deze omstandigheden gaf de licht opgetaste dakruiter de beste resultaten. Bij de driepootruiters kwam de Oldambster werkwijze — alleen optassen langs
de opgaande stokken — weer het beste voor de dag. Twee proeven in Zeeland en
West-Brabant vertoonden geen verschil tussen de ruitermethoden. Het materiaal daar
was rijper en het bevatte bovendien minder vocht tijdens het ruiteren. Het tijdstip
van maaien en ruiteren is dus voor een goede velddroging van veel belang.
Het onderzoek over de standruimte van tuinbonen in de Noordoostpolder en de
Haarlemmermeer toonde aan, dat de opbrengst optimaal was bij 20 of meer planten
per m 2 . In Noord-Friesland wordt in de praktijk een lager plantgetal aangehouden,
namelijk 12—15 planten per m2. Hierover wordt thans nader onderzoek verricht. Bij
het onderzoek over de beste standruimte voor conservendoperwten, waarbij drie
rassen, n.1. Gloire de Quimper, Celsior en Lincoln, waren betrokken, viel geen
opbrengstverschil waar te nemen tussen rijenafstanden van 20 en 33 cm; 50 cm was
te ruim. Gloire de Quimper bracht bij 300 kg zaaizaad, ± 120 planten per m2, het
meeste op. De later rijpende rassen hadden een optimum bij ± 200 kg zaaizaad per
ha.
Wat betreft het onderzoek over de stikstofbehoefte van Phaseolusbonen, hierbij werd
de voorlopige indruk verkregen, dat 60 kg N per ha in het algemeen de optimale
stikstofgift is. Op het proefveld op de proefboerderij De Bouwing (rivierklei) had een
bemesting geen effect; volgens de ervaringen van de laatste jaren wordt hier veel
stikstof uit de grond vrijgemaakt.
In verband met de veranderingen in de oogstmethodiek van stamslabonen, die thans
meer in de richting van machinale pluk gaat, werd in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond een onderzoek ingesteld naar de meest
gewenste standruimte voor dit gewas. Hierbij bleek, dat de reactie op de standruimte
zeer afhankelijk is van de groeiomstandigheden. Op zeer vruchtbare grond gaf de
ruimste stand (80 X 6 cm) weinig of geen opbrengstderving. Op rivierklei werd de
opbrengst duidelijk geschaad bij een vergroting van de rijenafstand en de afstand in
de rij. De schade kan enigszins worden verminderd door te streven naar een dichtere
stand in de rij. De indruk werd verkregen, dat een dichte stand in de rij voor de
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machinale pluk gunstig kan zijn door een wat hogere zetting van de eerste peulen aan
de stengel.
Dertig monsters bruine bonen van bespuitingsproeven tegen de vetvlekkenziekte in
West-Brabant werden op uiterlijke kwaliteit beoordeeld. De indruk werd verkregen,
dat andere factoren dan de bespuitingsmiddelen van veel groter betekenis zijn geweest
op de, merendeels onvoldoende, kwaliteit. Bij een proef in Noord-Holland, waar vergeleken werden het op ruiters drogen en het kunstmatig drogen, gecombineerd met
± 1 week te vroeg, op tijd en ± 1 week te laat oogsten, was het kunstmatig gedroogde
produkt mooier van kleur, terwijl het bovendien minder afwijkende erwten had. De
op tijd geoogste erwten waren, wat hun uiterlijk betreft, het beste. Er werden aanwijzingen verkregen, dat MCPB een verlies aan aroma en zoetheid met zich kan
brengen. DNBP kwam gunstiger naar voren, doch het verschil was niet groot.
Uit proeven ter verdelging van gras in grienden door middel van DCP bleek, dat
een grote zorgzvuldigheid bij de toepassing van deze stof geboden is. Een onderzoek
over hel; ontbladeren van bindteen leerde, dat hiervoor eventueel zo nodig natriumchloraat kan worden gebruikt in een hoeveelheid van ongeveer 8 kg per ha. De bespuiting van griendhout en riet met ureum en kalksalpeter leidde tot dusverre niet tot een
betere stand van het gewas. In griendhout was zelfs het tegendeel het geval als de
oplossing sterker was dan ongeveer 1 0 % .
Uit een proef over de cultuur van riet, die in het Meppelerdiep werd genomen,
bleek, dat men tot in de maand juli nog niet met veel succes kan stekken.
In 1957 werd op ± 18000 ha grasland een gedetailleerde vegetatiekartering uitgevoerd. De belangrijkste gebieden waren het Kromme-Rijngebied ( ± 5250 h a ) , de
Noordwest-Veluwe ( ± 5600 ha) en de Haskerveenpolder ( ± 3700 h a ) .
In het Kromme-Rijngebied bleek ruim 2 0 % droog tot zeer droog te zijn als
gevolg van diepe grondwaterstanden en een geringe vochtcapaciteit van het profiel.
Ruim 4 5 % van het grasland was iets aan de droge kant en slechts l 1 /£% te nat.
Bijna 5 0 % is matig verzorgd en ruim 4 0 % voldoende tot goed. Heermoes komt in
dit gebied slechts op ± 6 % van de oppervlakte in belangrijke mate voor.
In de oostelijke Langstraat werd op ± 5000 ha grasland een overzichtskartering
uitgevoerd. Daartoe werd steekproefsgewijs ± 1 0 % van de genoemde oppervlakte
geïnventariseerd. Ongeveer 1 3 % van het grasland was te nat en een even grote oppervlakte te droog. Op bijna 3 0 % van het grasland bleek de verzorging onvoldoende tot
slecht.
In het Land van Maas en Waal en in de omgeving van Nijkerk werden op verschillende typen grasland eenvoudige bemestingsproefjes aangelegd. De bedoeling
hiervan is om na te gaan hoe het type grasland verandert onder invloed van de
bemesting.
Op 101 graslandpercelen op verschillende plaatsen in Nederland werden wederom
de bruto-graslandopbrengsten bepaald door om de vijf weken te maaien. Door de
droge tijd in juni en juli waren de opbrengsten op de droge percelen laag. De natte
nazomer en herfst waren nadelig voor de natte veldjes. Gemiddeld was de grasproduktie ongeveer normaal. Ook dit jaar lagen de opbrengsten in de Noordoostpolder
laag ten opzichte van die op het oude land.
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Op 85 proefvelden werd niet alleen vóór de eerste, maar bovendien nâ de laatste
snede een grondmonster genomen. Op deze wijze kan een beeld worden verkregen
van de onttrekking van mineralen.
Uit een onderzoek bleek voorts, dat proefkooien door hun beschermende werking
de opbrengst kunnen verhogen. De mate, waarin dit gebeurt, wordt groter bij een
betere vochtvoorziening.
De ervaringen in de ruilverkavelingen Maas-en-Waal-West en Bommelerwaard-Oost
wijzen erop, dat het ingezaaide land 100 à 200 kg N per ha méér moet ontvangen dan
oud grasland van dezelfde hoedanigheid, om eenzelfde produktie te kunnen leveren.
In de droge voorzomer bleef de opbrengst van oud grasland en van rode klaver op
het grondwaterstandsproefveld in de Bommelerwaard duidelijk achter op de veldjes
met diepere grondwaterstand, in tegenstelling tot het gewas haver, dat van de diepere
waterstand profiteerde. Bij haver bleek de nadelige invloed van een hoge waterstand
te kunnen worden gecompenseerd door een extra stikstofbemesting.
Bij een interprovinciale proef ter vergelijking van stoppelknollen en bladkool bleek,
dat bij een gelijktijdige zaai de opbrengst van bladkool, uitgedrukt in procenten van
die van stoppelknollen, als volgt was: vers gewicht 5 0 % , droge stof 7 0 % , vre 9 5 %
en ZW 7 0 % . De kosten van bladkool waren aanmerkelijk hoger.
Bij de snijmaïszaaitijdenproef behield het vroegste zaaisel (18 april) tot het einde
een voorsprong, zelfs op het zaaisel van 3 mei en ondanks de late nachtvorsten in het
voorjaar. De stikstofbehoefte van snijmais nam toe naarmate de stand dichter was.
De dichtere stand, en niet de meerdere stikstof, heeft een ongunstige invloed op de
neiging tot legeren. Uit een oogsttijdenproef met snijmaïs bleek opnieuw, dat de groei
in de eerste helft van augustus zeer sterk is. De maximale opbrengst van groene massa
is dan vrijwel bereikt. De opbrengst aan droge stof blijft echter nog sterk stijgen, zelfs
met meer dan 5 0 % .
De technische en economische gegevens van de wisselbouwproefbedrijven werden
volgens een nieuwe methode bewerkt, waardoor inzicht werd verkregen in de gemiddelde bedrijfsresultaten van vier groepen bedrijven, n.1. wisselbouwproefbedrijven
en L.E.I.-bedrijven in Noord- en Zuid-Nederland, gecorrigeerd op een bedrijfsgrootte
van 10 ha. Hieruit bleek, dat vooral de laatste jaren systematische verschillen zijn
ontstaan ten gunste van Zuid-Nederland. Dit was ook op de L.E.I.-bedrijven het geval.
De gegevens zullen worden bewerkt tot een eindrapport.
Door de Stichting voor Bodemkartering werden bodemkaartjes gemaakt van alle
wisselbouwproefbedrijven. Het verband werd bestudeerd tussen het bodemtype en de
gewassenkeuze gedurende de tienjarige periode van 1948—1957. Hierbij werd gevonden, dat de bedrijven ten noorden van de grote rivieren op van nature armere grond
een beperktere gewassenkeuze hebben dan die in Brabant en Limburg.
Op het wisselbouwproefveld te Emmercompascuum werd op permanent bouwland
zonder stalmest, kali en stikstof, reeds een opbrengst van 30 ton aardappelen per ha
verkregen. Op de vruchtwisselingsobjecten werden maximale opbrengsten van 50 ton
gehaald. Een gescheurde vierjarige kunstweide had slechts 35 kg N nodig om deze
topopbrengst te halen. Op oud bouwland was daarvoor 175 kg N nodig naast een
zware kalibemesting.
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Op de proefvelden op rivierleem bleek het MK--mengsel in vergelijking met het
MKj-mengsel een zeer goede produktie te geven.
Op het beregeningsproefveld te Berkel-Enschot, dat een matig droogtegevoelige
grond heeft, werd gemiddeld voor alle gewassen een opbrengstverhoging van 1 0 %
verkregen. Op het proefveld te Bakel, dat zeer droogtegevoelig is, bedroeg de opbrengstverhoging bij erwten, bruine bonen, zomergerst en zomertarwe 100—200% ;
bij rogge, aardappelen, snijmaïs en gras 2 0 % . Het grote effect van de beregening bij
de granen en de peulvruchten was een gevolg van het feit, dat de droogteperiode
samenviel met de korrelvorming bij deze gewassen. Voor het verkrijgen van de
opbrengstverhoging was 100—140 mm sproeiwater nodig.
Begonnen werd met het verzamelen van de financiële resultaten en de opbrengstgegevens van de beregeningsproefbedrijven. In 1957 waren elf bedrijven bij het
onderzoek betrokken. Het doel is het effect van de beregening in bedrijfsverband na
te gaan, speciaal met het oog op de rentabiliteit. Tijdens de droogteperiode in juni
en juli was de capaciteit der installaties voldoende. De groei der gewassen was zeer
goed.
Het vraagstuk van het verregenen van zuivelafvalwater werd in onderzoek genomen
bij de zuivelfabrieken te Jubbega en Tijnje. De grasopbrengsten waren bij een gebruik
van 200—300 mm zuivelafvalwater zeer hoog. Om de bemestingswaarde van de stikstof in het afvalwater na te gaan, werd te Jubbega een stikstoftrappenproef genomen.
Bij 200—300 mm afvalwater per seizoen bleek toediening van extra stikstofmeststof
geen opbrengstverhoging op te leveren. Hieruit kan de voorlopige conclusie worden
getrokken, dat de genoemde hoeveelheid afvalwater voldoende opneembare stikstof
bevat voor een optimale grasproduktie. De pH en het fosfaatgehalte van de grond
stegen aanmerkelijk.
Medio 1957 werd begonnen met de opbouw van de hoofdafdeling Bedrijfsvraagstukken. Aan het eind van het jaar was het onderzoek, dat door deze hoofdafdeling
zal worden verricht, nog maar beperkt op gang gekomen.
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Bij het onderzoek over de zaadwinning en de inzaai van weideplanten vertoonden
de proefvelden, die in 1950 waren ingezaaid met mengsels, waarin het weidetype van
Engels raaigras was opgenomen, na de droogte in de voorzomer van 1957 een veel
beter herstel dan de velden, waar het hooitype van deze soort was gebruikt. De selecties van kropaar wisten zich beter te handhaven op de hoger gelegen gronden dan op
de meei- vochthoudende gronden; op een zware kleigrond met wateroverlast werd
kropaar geheel door andere soorten verdrongen nu er enkele natte zomers na elkaar
zijn geweest.
Op proefvelden op een klaverrijke kunstweide, waar in 1956, als gevolg van sterk
uiteenlopende bemestingen met stikstof, zoden waren verkregen met zeer verschillende
hoeveelheden witte klaver, werden in het afgelopen jaar de stikstofbemestingen omgewisseld. Waar bemesting met stikstof achterwege bleef, herstelde de klaver zich
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vrij snel, hoewel niet een zo hoog percentage als in het eerste jaar werd bereikt. Onder
invloed van hoge stikstofgiften nam het klaverpercentage wederom snel af.
Uit bakkenproeven bleek, dat bij bepaalde grassoorten het opkomen uit zaad steeds
vlug en regelmatig plaats heeft, zoals b.v. bij de raaigrassen, terwijl bij andere
soorten, zoals b.v. kropaar, de opkomst steeds traag en onregelmatig verloopt. Ook de
jeugdontwikkeling liep sterk uiteen. Beemdlangbloem b.v. stoelt in verhouding weinig
uit, maar vormt veel droge stof. Daarentegen vormt ruw beemdgras in verhouding
weinig droge stof, maar stoelt sterk uit. Andere soorten nemen tussengelegen posities
in. De indruk werd verkregen, dat de soorten in het jeugdstadium nog geen grote
invloed op elkaar uitoefenen, maar dat in dit stadium al wel grotendeels de basis
wordt gelegd voor de concurrentiekracht, die de soorten later op elkaar gaan uitoefenen.
Bij potproeven met rood zwenkgras bleek een stikstofbemesting in de zomer en zeer
vroeg in het voorjaar belangrijk te zijn voor de halmvorming en de zaadproduktie.
Aanwijzingen werden verkregen, dat de grassen evenals de granen in de tijd van het
schieten een aantal spruiten opofferen.
Bij Engels raaigras kunnen tegelijk schietende klonen bloeiwijzen vormen, die een
verschillende kwaliteit hebben uit een oogpunt van zaadproduktie. Ook het moment,
waarop een spruit wordt gevormd, heeft hierop invloed.
Vernalisatieproeven met kiemende zaden van een groot aantal grassen wezen uit,
dat timothee, bosbeemdgras en moerasbeemdgras in het geheel geen koude nodig
hebben om te gaan bloeien.
Een onderzoek met bieten (Barresbieten), die op verschillende tijdstippen werden
geoogst, toonde aan, dat de opbrengst van de bieten in de loop van de herfst weinig
of niet meer toeneemt. De opbrengst van het loof nam echter geleidelijk af. Bij tijdig
oogsten verkrijgt men dus de grootste hoeveelheid voederwaarde. Met de periodiek
geoogste bieten is een bewaarproef aangezet.
Bij deze Barresbieten bleef in de loop van de herfst een vrijwel constant verschil
in droge-stofgehalte tussen vaatbundelringen en parenchymweefsel bestaan. Dit in
tegenstelling tot hetgeen bij suikerbieten is waargenomen.
Bij onderzoekingen over de oorzaken voor een onvoldoende ontwikkeling van klaver
werden aanwijzingen verkregen, dat klaver schade ondervindt van hoge zoutconcentraties in de grond, kort na bemestingen met kunstmest.
Uit nieuw aangelegde ontsmettingsproeven met DD bleek, dat de DD- behandeling
naast een belangrijke opbrengstverhogende werking (waarvan in 1956 werd aangetoond, dat deze althans ten dele op een N-effect berust) ook een specifiek gunstige
invloed op de klaverontwikkeling uitoefent. Mede omdat enige proefvelden afwijkende
resultaten gaven, staat echter nog geenszins vast of dit een gevolg is van het doden
van aaltjes. De gunstige invloed op de klaverontwikkeling werd in het afgelopen jaar
ook waargenomen op de reeds in 1956 aangelegde en met DD behandelde proefvelden.
Ook in 1957 verliep de opkomst van in de herfst geteeld aardappelpootgoed weer
minder vlug dan van het in het normale seizoen geteelde pootgoed. Bij dit laatste was
het aantal stengels per plant aanmerkelijk groter. Gemiddeld over vier rassen leverde
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het herfstpootgoed een gewas, dat 1 5 % minder opbracht dan dat, gegroeid uit normaal geoogst pootgoed.
Het onderzoek over de daglengtereactie was tevens van belang voor de vermeerdering van voedergewassen. De Nederlandse selecties rode klaver zijn in subtropische
gebieden moeilijk te vermeerderen, omdat de daglengte daar onvoldoende is voor de
bloei. Onze wilde rode klaver blijkt dezelfde hoge eisen aan de daglengte te stellen als
cultuurklaver. Luzerne stelt minder hoge eisen, al wordt ook de bloei van dit gewas
vroeger, naarmate de daglengte groter is. Er kon worden vastgesteld, dat de optimale
daglengte bij klaver en luzerne aanmerkelijk daalt, naarmate de temperatuur lager is
en dit verklaart, waarom een eerste snede op lagere breedten nog wel bloeit. Gele
lupinen zijn dagneutraal en kunnen gemakkelijker in zuidelijke streken worden vermeerderd, mits aan eventuele koudebehoefte is voldaan.
In een proef met een achttal verschillende daglengten lag voor het aardappelras
Alpha een kritische waarde bij een daglengte tussen 12 en 14 uur. Was de daglengte
korter, dan was de knolzetting en de afrijping vroeg, de loofgroei werd geremd en
de bloemaanleg kwam niet tot ontwikkeling. Bij dagen langer dan 14 uur ontwikkelde
het loof zich sterk, de planten bloeiden en brachten ten slotte veel meer op. Dit effect
kan worden bereikt door zwakke bijbelichting; volgens aanvullende proeven is een
lichtsterkte van plm. 10 lux nog duidelijk werkzaam in dit opzicht.
Staring wintertarwe en Petkuser winterrogge konden bij 0 °C niet worden gejarowiseerd. De optimale jarowisatietemperatuur ligt waarschijnlijk boven 5 °C. Bij vorst
neemt dus de bloeirijpheid niet toe, hetgeen van belang is in verband met behoud van
de wintervastheid.
De resistentie tegen hitteschade tijdens de bloei bleek bij drie tarwes, afkomstig uit
de Oekraïne, geheel afhankelijk te zijn van voorafgaande harding; bij Peko zomertarwe was dit niet het geval. Dit ras is dus betrekkelijk resistent tegen plotseling
invallende hitte — juist het type van resistentie, dat voor ons land belangrijk is.
Er werd voor zomergerst een methode ontwikkeld voor toetsing op resistentie tegen
lage pH-waarden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaring, dat concurrentie
van haver de gevoeligheid sterk vergroot. De resultaten van een rassenserie kwamen
geheel overeen met de ervaringen in het veld. De methode duurt kort en vraagt slechts
drie kweekpotten per ras.
Winterrogge reageerde dit jaar dikwijls ook op zeer goede vochthoudende zandgronden op een late overbemesting met stikstof, zodat per kg N 15 à 20 kg zaad werd
verkregen. Uit potproeven bleek, dat de overbemeste objecten na de bloei 15 à 2 0 %
meer groen bladoppervlak bezitten dan de controles; hieruit moet het effect wellicht
worden verklaard. De vergeling van stengelblad zet reeds tijdens de bloei in, tenzij
de grond stikstof nalevert of een extra overbemesting wordt toegediend.
Een desbetreffend onderzoek bracht de mogelijkheid aan het licht, dat gibberellinezuur aardappelen uit de kiemrust kan wekken. Er wordt een zeer snelle kieming en
spruitverlenging mee verkregen. De knolvorming wordt waarschijnlijk vertraagd. Bij
topinamboer gaf dit middel een verkorting van de voor daglengte ongevoelige jeugdfase.
Bij proeven over het doodspuiten van aardappelen bleek, dat oudere planten minder
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gemakkelijk weer uitlopen. De middelen chloor-IPC en 2-4-5-T, gemengd in DNC,
onderdrukken het uitlopen van nieuwe spruiten, zonder in het pootgoed het volgend
voorjaar kiemremmingen te veroorzaken.
Er werden twee publikaties samengesteld, waarbij voorbeelden worden gegeven
van een ontwikkelingsdiagram, zoals Van de Sande Bakhuyzen heeft ontworpen.
Deze wijze van weergeven van de onderlinge verhouding tussen organen van planten
is voor vele onderzoekingen van belang. Van de Sande Bakhuyzen had in de eerste
jeugdfasen van tarwe reeds een constante verhouding gevonden tussen opgenomen
stikstof en geproduceerde droge stof. Dit werd bevestigd en het schijnt ook te gelden
voor latere ontwikkelingsfasen. Ook de verhouding tussen droog- en versgewicht blijkt
per ontwikkelingsfase een karakteristiek verloop te hebben.
In het afgelopen jaar werden enkele klimaatkamers in gebruik gesteld, waarin
proeven werden genomen over de invloed van temperaturen op de grasgroei en het
koolhydraatgehalte. Bij Engels raaigras werd uit vier combinaties eerst de hoogste
opbrengst verkregen bij hoge dagtemperatuur (25 °C) en lage nachttemperatuur
(15 ° C ) . Na enige malen afknippen, waarbij dus de reserves werden aangesproken,
werd de beste groei verkregen bij 15 °C zowel 's daags als 's nachts. Bij het tropische
gras Eleusine daarentegen was en bleef de hoogste temperatuur steeds het gunstigst.
Bij veldproeven is gebleken, dat de koolhydraatreserve van grassen in het voorjaar
niet daalt als gevolg van de reproduktieve ontwikkeling, zoals aanvankelijk was verondersteld, doch als gevolg van de, in het voorjaar gebruikelijke, stikstoftoediening.
De snelle groei maakt, dat spoedig een toestand bereikt wordt, waarbij vlak bij de
grond vrijwel geen licht meer wordt doorgelaten; er heerst een hoge luchtvochtigheid
en de nog aanwezige bladeren vergelen en verrotten. Wordt er nu gemaaid, dan ontstaat er, vooral bij droog en zonnig weer, een voor de stoppel zeer ongunstige situatie.
De koolhydraatreserve is vrijwel uitgeput, groene delen zijn nog niet aanwezig en er
is een plotselinge overgang in microklimaat van donker en vochtig naar licht en
droog. De gevolgen zijn een slecht op gang komen van de groei en een sterke teruggang van het aantal spruiten, omdat er vele afsterven. Een hoge stikstofgift op dit
ogenblik resulteert dan niet in een snelle groei, doch in een zeer hoge nitraatconcentratie in de plant als gevolg van het ontbreken van de mogelijkheid de opgenomen
stikstof snel in eiwitten om te zetten. Hieruit blijkt, dat maaifrequentie en stikstofbemesting, speciaal de dosering, van grote invloed zijn op een rationeel graslandbeheer.
Een bestudering van de oogstcijfers der vroegere C.I.L.O.-lysimeters en van het
onderzoek van anderen maakte het mogelijk de potentiële grasproduktie van grasland
te schatten. Bij de passende mineralen- en watertoediening kan deze op ca. 30 ton
droge stof worden geraamd in een gemiddeld jaar. Deze studie is nog niet afgesloten.
Het inzicht in de verdamping, verkregen uit de lysimeters, werd nader getoetst,
o.a. aan gegevens van de Wieringermeer, het IJselmeer, het Veluwerandgebied en de
Rottegatspolder. Een vereenvoudigde verdampingsformule werd aan de Deltadienst
ter beschikking gesteld.
Een studie over de samenhang tussen transpiratie van landbouwgewassen en hun
opbrengst voerde tot de conclusie, dat terwijl in zonnige klimaten de verdamping sterk
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en de assimilatie weinig afhankelijk is van de straling, in Nederland beide processen
in hoge mate samenhangen met de ontvangen hoeveelheid licht. Dit hangt samen met
het feit, dat in een bewolkt klimaat het licht ook ten aanzien van de assimilatie dikwijls beperkend is.
Een belangrijke consequentie is, dat het verband tussen transpiratie en produktie
van afzonderlijke planten in veel gevallen bepalend is voor dit verband in veldomstandigheden. Met behulp van veldproeven werd aangetoond, dat de grootte van de
advectieve energietoevoer (via wind vanuit niet of niet volledig begroeide gebieden)
bij de gebruikelijke schattingsmethoden van de verdamping in veel gevallen wordt
onderschat.
Bij de vergelijking van het gedrag van enige soorten weideplanten bleek, dat
kropaar bij de opname meer onderscheid maakt tussen kalium en natrium en tussen
magnesium en calcium dan Engels raaigras. Kropaar werd gekarakteriseerd door
een geringere opneembaarheid van natrium en calcium.
Door het aandeel der individuele kationen, waarbij ook enkele sporenelementen
werden betrokken, in het totale kationentransport tijdens de hergroei te bestuderen,
werden aanwijzingen verkregen, op welke wijze verschillen in de minerale samenstelling van de soorten weideplanten tot stand komen. Het verband tussen de totale
kationenopname, de totale anionenopname en de opname en verwerking van stikstof
werd verder bestudeerd. Hierbij werd ook een soort onderzocht, die gekenmerkt is
door de vorming van meer organische zuren bij de stofwisseling.
Het verband tussen de hoeveelheid der opgenomen mineralen en de droge-stofproduktie is bepalend voor de minerale samenstelling van de oogst. Aanwijzingen werden
verkregen, dat dit verband afhankelijk is van het stadium van de groei en dat er
zich bij een overgang naar een andere fase van de groei min of meer sprongsgewijze
veranderingen in de samenstelling voordoen.
In verband met de thans geldende normen voor kalibemesting op grasland werden
de resultaten uitgewerkt van een aantal proefvelden, geoogst in weidestadium, betrekking hebbende op opbrengst en minerale samenstelling. Een onderzoek over de kaliumbehoefte van Engels raaigras en kropaar gaf aanwijzingen voor een geringere kaliumbehoefte van kropaar, hoewel deze soort het kalium blijkbaar wel gemakkelijker
opneemt.
De in 1956 doorgevoerde bemonstering van schorren voor botanisch en chemisch
gewas- en grondonderzoek leverde belangwekkende uitkomsten op. O.a. werd gevonden, dat het absolute NaCl-gehalte van het bodemvocht niet van overwegende betekenis
is voor de aard van de vegetatie en voorts dat de verhouding Cl : Na in het gewas
toeneemt, gaande op een schorre van lager naar hoger. Het NaCl-gehalte van het
gewas bleek in grote trekken parallel te lopen met dat van het bodemvocht. Bij sterke
dominantie van een monocotyl met betrekkelijk laag Na 2 0-gehalte trad bij daling
hiervan een stijging van het K 2 0-gehalte op.
Op het gebied van de aanwijzing van milieu-eigenschappen door graslandplanten
werd een flinke stap vooruit gedaan door berekening van één z.g. indicatiegetal per
soort en milieufactor uit de gemiddelde frequentie- of gewichtspercentages bij de
onderscheidene trappen, graden of toestanden.
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Het chemische onderzoek van minnende en mijdende grassoorten, vóór het schieten
verzameld van graslanden, waar zij tezamen groeien, had tot gevolg, dat de oorspronkelijke werkhypothese ter verklaring van het wezen der indicatie, n.1. dat minnende
soorten een geringer opnemingsvermogen zouden hebben dan mijdende, als volgt
werd aangevuld. Echte armoedesoorten ontsluiten weliswaar sterk, maar hebben
weinig behoefte, ondervinden wellicht schade van hogere vruchtbaarheid. Onder de
soorten van het matige en goede grasland, die meer behoefte hebben, schieten de
meest minnende in ontsluitingsvermogen te kort, zodat zij slechts in staat zijn veelvuldig voor te komen op de vruchtbaarste percelen.
Een uitgebreide literatuurstudie leverde goede aanwijzingen op voor experimenteel
onderzoek inzake het indicatieprobleem.
Van ruim 20 witte-klaverrassen, ingezonden door het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, werd het blauwzuurgehalte bepaald. Er waren verschillende nog niet eerder onderzochte rassen bij, o.a. uit Rusland en Israël. Bij enkele
rassen werd een hoog, resp. zeer hoog gehalte aan blauwzuur gevonden.
De invloed van de temperatuur, waarbij monsters vers gras in het laboratorium
worden gedroogd, op de ademhaling van het gras werd verder bestudeerd. In vergelijking met een luchttemperatuur van 55 °C bleek de ademhaling tijdens het drogen bij
75 °C snel af te nemen. De invloed van de aanwezigheid van chloroform tijdens het
bewaren van vers gras op de chemische samenstelling werd nagegaan. Chloroform
voorkwam het verlies aan droge stof gedurende het bewaren en daardoor ook de
schijnbare stijging van het gehalte aan ruw eiwit in het monster. De verteringscoëfficiënt van het ruw eiwit (pepsine-zoutzuur) ging bij de bewaring in chloroform met
ongeveer 9 eenheden achteruit.
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De voortzetting van het onderzoek over de meest gewenste zaaitijd en zaadhoeveelheid voor de voornaamste wintergraanrassen gaf als resultaat, dat de beide wintertarwerassen Heine's VII en Staring de hoogste opbrengsten opleverden bij de vroegste
zaai (medio oktober). Voor het ras Staring kon daarbij worden volstaan met een
geringere hoeveelheid zaaizaad dan de normale. Het ras Heine's VII vertoonde duidelijk het bekende verschijnsel, dat méér zaaizaad moest worden gebruikt voor het
verkrijgen van de hoogste opbrengst, naarmate later werd gezaaid.
Bij Petkuser rogge bleek in een soortgelijke proef vroeg zaaien gunstig te werken
op de zaadopbrengst. De drie hoeveelheden zaaizaad, die in deze proef waren vergeleken, leverden geen betrouwbaar verschil op.
In een proef met haver, waarbij systematisch variërende rijafstanden waren gecombineerd met een oppervlakkige grondbewerking ter bestrijding van onkruid, werd de
hoogste zaadopbrengst verkregen in het object met rijafstanden van (afwisselend)
15 en 25 cm.
De combinatieteelt van het hybride maïsras Goudster met doperwten, bonen, wortelen, Serradella en vroege aardapelen, waarbij de bonen en de wortelen als tussengewas

onvoldoende slaagden, had bij de overige objecten voor de maïs een aanzienlijke oogstvermindering tengevolge; deze varieerde van 30 tot 4 0 % . Vooral de tussenteelt van
aardappelen had een zeer ongunstige invloed op de maïsopbrengst.
Het onderzoek over de invloed van de rooidatum en de weersinvloeden op de
opbrengst; en de sortering van aardappelen werd voortgezet. Proeven omtrent de
invloed van temperatuur en donker of licht tijdens het voorkiemen op de opbrengst
toonden liet belang van de goede hantering dezer factoren aan.
Het onderzoek over de invloed van daglengte en dag- en nachttemperatuur op de
boven- en ondergrondse groei van verschillende aardappelrassen werd voortgezet.
Hiernaast wordt het daglengte-gevoelige stadium en de benodigde behandelingsduur
voor kortedag-inductie bij twee rassen onderzocht.
Enting van erwten met verschillende Rhizobium bacteriestammen leverde op Heigrond geen resultaat op. Op nieuwe ontginningsgrond (laag heideveld) werden echter
zeer goede resultaten verkregen. De hoogste zaadopbrengst werd verkregen door een
lage stikstofgift en enting met de beste Rhizobium-stam. Het stikstofeffect was bij de
geënte en niet geënte objecten duidelijk. Lupinen reageerden op deze grond vrijwel
niet op de enting en ook weinig op stikstof. De grootste bijdrage tot het stikstofeffect
leverde de sterke reactie van een der bacteriestammen op de stikstofgift, zodat hiermede de hoogste opbrengst werd verkregen. De niet geënte objecten en de objecten
met de andere bacteriestammen reageerden vrijwel niet op stikstof. Ook bij enting
van stambonen (Phaseolus) bleken er duidelijke verschillen te zijn in effectiviteit
der Rhizobiumstammen.
Het voortgezette onderzoek over de invloed van verschillende methoden van ruiteren op het drogen en de kwaliteit van erwten, leverde ook in 1957 weer weinig verschil op tussen het gebruik van driepootruiters en dakruiters.
Bij een oriënterende proef met stikstofbemesting op erwten bij het begin van de
bloei, werd een iets hoger eiwitgehalte in het zaad gevonden.
Een toetsing van de praktijkmening, dat blauwmaanzaad als voorvrucht voor aardappelen de kans op virusaantasting zou vergroten, bracht geen bevestiging van deze
mening. Een einduitspraak kan echter pas worden gedaan als de nateelt van de
aardappeloogst 1957 in het volgende seizoen is beoordeeld.
Het wortelonderzoek met behulp van radioactief fosfaat was gericht op de invloed
van grondbewerking, profielopbouw, vruchtbaarheidstoestand en bodemvochtgehalte
op de groei en de werkzaamheid van het wortelstelsel, speciaal met het oog op de
betekenis van de ondergrond voor de voedsel- (en water-) opname.
Het driejarig onderzoek over de invloed van drie verschillende grondbewerkingen
bij zandgrond op de wortelontwikkeling en de wortelactiviteit werd afgesloten. De nog
niet volledige resultaten geven een gunstig effect van de diepere bewerkingen op de
wortelgroei en de wortelactiviteit in de ondergrond te zien. Het poriënvolume en het
waterbergend vermogen van de grond bleken vrijwel niet door de verschillende
bewerkingen te worden beïnvloed.
Op een zestal verschillende zandprofielen en één rivierkleiprofiel werd de wortelontwikkeling en de wortelactiviteit van haver in boven- en ondergrond vergeleken.
Hoewel dit onderzoek nog niet is beëindigd, kwamen reeds duidelijk grote verschillen
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in wortelgroei en -activiteit tussen de verschillende profielen en profiellagen aan het
licht. In diepe vruchtbare grond bleek de voedselopname uit de ondergrond niet
onaanzienlijk te zijn. Hierbij speelt ook het vochthoudend vermogen van de grond
een belangrijke rol.
Onder geconditioneerde omstandigheden werd de samenhang tussen de P-opname
en het vochtgehalte van de grond bestudeerd. Wel blijkt deze opname door het bodemvochtgehalte beïnvloed te worden, doch een bepaald wetmatig verband was vooralsnog
niet vast te stellen.
Uit een onderzoek over de wortelactiviteitsverdeling onder kunstweiden van verschillende leeftijd bleek, dat de wortelactiviteit met het ouder worden van het grasland
zich sterker in de zodelaag concentreert en het aandeel van de ondergrond in de Popname van geringe betekenis is.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Het onderzoek over het kiemvermogen, de fractieverdeling en het soortelijk gewicht
bij bietenzaad leidde tot de opstelling van een nieuwe basis voor uitzaaiadviezen.
Voor het onderzoek over enkele speciale problemen, die zich bij de kieming van
polyploid zaad voordoen, werd een nieuwe methode van onderzoek ontwikkeld. De
proefveldserie over de invloed van het lichten van bieten op de opbrengst, het suikergehalte en de verwerkingskwaliteit werd afgesloten.

Nederlands

Graancentrum

De werkzaamheden van het Nederlands Graancentrum hielden wederom grotendeels
verband met de uitvoering van het tienjarenplan voor graanonderzoek. Deze onderzoekingen omvatten alle aspecten, die met de teelt en de verwerking van graan samenhangen, zoals de veredeling, de ziektebestrijding, teeltmethoden, de verwerking e.d.
Wat de resultaten van deze werkzaamheden betreft, wordt verwezen naar de verslagen
van de instellingen, die op de bovengenoemde gebieden werkzaam zijn.

Peulvruchten Studie

Combinatie

In dit verslagjaar is gebleken, dat zowel de telers als de industrie er scherp op
moeten letten dat de behandeling van de zaai-erwten met een beschermingsmiddel
correct wordt uitgevoerd. In een vooraanstaand doperwtenproduktiegebied bleek een
areaal van enige tientallen ha's een onvoldoende opkomst te geven ten gevolge van
een foutieve zaaizaadbehandeling.
Een andere opmerkelijke moeilijkheid was het te laat rijp worden van vele ha's
doperwten.
Aan het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten en het
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Proefstation voor de Akker- en Weidebouw werd verzocht een onderzoek in te stellen
omtrent de eventuele geschiktheid van rijp geworden doperwten voor z.g. „opgeweekte" erwten in blik. Van één rondzadig gewas werd vastgesteld, dat dit in principe
daarvoor geschikt is.
Ten slotte is nog vermeldenswaard de regelmatige uitbreiding van de teelt van het
zeer produktieve Amerikaanse stamslabonen-ras Processor, ondanks de zeer matige
consumptiekwaliteit. Dit feit leert, dat het mogelijk is om slabonenrassen te kweken
met de voor de machinale pluk gewenste opgaande habitus en een zeer hoog produktievermogen.

Rijksproefstation

voor Zaadcontrole

Zowel de zaadoogst van 1956 als die van 1957 was van matige kwaliteit. Dit geldt
wel in het bijzonder voor de oogst van 1956, doch ook in 1957 bleef het zaad van een
aantal gewassen beneden het veeljarige gemiddelde. Hierbij kwam, dat de eerste
indrukken van de oogst van 1957 bij een aantal zaadsoorten gunstiger waren dan de
latere, zodat de door het proefstation gepubliceerde oogstberichten in een aantal gevallen een te geflatteerd beeld gaven van de oogst.
Ten behoeve van de identificatie van Silene-soorten werd een determinatiesysteem
voor de onderscheiding van een groot aantal zaadsoorten van dit geslacht en
verwante geslachten uitgewerkt, waarbij een voor zaadsoorten nieuwe werkwijze werd
toegepast. De zaden van de betreffende Anjerachtigen zijn voor de herkomstbepaling
van klavers etc. van belang.
Bij de samenvatting van de resultaten van veldproeven over de gezondheidstoestand
en de uifcraaiwaarde van granen werd een verband gevonden tussen de ziektepercentages en de verlaging van de opkomst. In het algemeen bleek ontsmetting de opkomst
te verbeteren, doch er werd ook een fytotoxisch, dus schadelijk effect van ontsmetting
met kwikprodukten op de opkomst en de ontwikkeling van het gewas waargenomen.
Bij zeer ziek zaad overheerste het gunstige effect, bij gezond zaad had het ongunstige
effect de overhand.
Proeven over het gebruik van de tafelsorteerder bij de schoning van groente- en
bloemzaden wezen uit, dat met de tafelsorteerder het z.g. oprollen met de hand
doorgaans geheel kan worden vervangen.
Gedurende zes jaren werd op grote schaal onderzoek verricht over de lijnzaadziekten, die in Nederland voorkomen. Er bleek o.a. een opvallend hoge correlatie te
bestaan tussen het Botrytis-percentage en de wegval in opkomstproeven in grond.
Ontsmetting was bij de meest voorkomende ziekten zeer effectief, vooral bij gebruik
van een TMTD-kwik-mengsel.
Bij een onderzoek over de kiemkracht en de opkomst van bietenzaad werd gevonden,
dat het ontsmetten van bietenzaad met Panogeen een zeer belangrijke opkomstvermeerdering opleverde. Het laboratoriumonderzoek gaf een redelijk betrouwbare
indicatie voor de waarde van een partij bietenzaad. Het was voor de kwaliteit van
het onderzoek onbelangrijk of men gekiemde kluwens dan wel het totaal aantal
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gevormde kiemplanten telde. Hieruit volgt, dat de voorkeur moet worden gegeven
aan de onderzoekmethode, die wordt voorgeschreven door de International Seed
Testing Association; deze methode vergt belangrijk minder tijd dan de Duitse, waarbij
het totale aantal kiemplantjes geteld en verwijderd moet worden. Er bestond geen
duidelijk verband tussen de opkomst of opkomstverbetering na ontsmetten en het
Phoma-percentage. Evenmin werd een verband gevonden tussen de verhouding
kiemplantjes/kluwens en de opkomst te velde.
Met het oog op de gezondheidstoestand van bloemzaden werden met een aantal
monsters van bloemzaden ontsmettingsproeven genomen, die in vele gevallen een
gunstig effect sorteerden, hoewel soms een duidelijk fytotoxisch effect werd waargenomen.
Veel aandacht werd besteed aan de vaststelling van de orde van polyploïdie van
monsters bietenzaad. De methode bleek echter te tijdrovend te zijn voor normaal
routine-onderzoek.
Ten slotte werden nog met een zestiental soorten van groentezaden ontsmettingsproeven genomen. Het merendeel hiervan vertoonde na een behandeling met TMTD
een reële opkomstverbetering in vergelijking met de onbehandelde controle.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Het onderzoek over de invloed van beschutting op het microklimaat in het proefterrein te Grubbenvorst werd voortgezet. De windmetingen, die op een perceel tussen
een tweetal noord-zuid verlopende singels werden uitgevoerd, hebben wederom aangetoond, dat het terrein onder de huidige omstandigheden onvoldoende wordt
beschermd. De opgetreden verstuivingen in de droge maanden mei en juni bevestigden
de resultaten van deze metingen. In het voorjaar vonden op uitgebreide schaal metingen van de minimumtemperatuur vlak boven de grond plaats. Gezien de grote verschillen in temperaturen tussen de percelen onderling, zowel in als buiten het
beschutte terrein, als de zeer kleine verschillen op eenzelfde perceel, lijkt het aannemelijk reeds te mogen stellen, dat de structuur en vooral de bewerking van de grond, die
voor de diverse percelen verschillend is, van invloed zijn op de minimum-temperatuur.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Ook dit jaar bleken windsingels de opbrengst van boomgaarden, aardbeien en een
aantal andere gewassen gunstig te beïnvloeden. Nagegaan werd in welk stadium van
ontwikkeling van de bloem of de vrucht deze gunstige invloed wordt uitgeoefend.
Ten einde een betere bestuiving te verkrijgen van de rode klaver werden de
hommels, die hierbij een beslissende rol spelen, in studie genomen. Getracht werd
langs kunstmatige weg kolonies te vormen, ten einde de hommelstand in de klavervelden te verhogen.
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Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de invloed van koude op de plant werd bij verschillende
gewassen voortgezet of nieuw geëntameerd. Evenals bij witlof bleek vernalisatie ook
bij andijvie het aantal per tijdseenheid gevormde bladeren te verminderen. Bij gevernaliseercl witlof speelt de daglengte alleen een rol, wanneer het blad aan de planten
wordt gelaten; in dat geval schieten de planten niet in korte dag. Zelfs in lange dag
schieten de planten sneller zonder dan met blad. In proeven ter bestudering van het
gecombineerd effect van zaad- en plantvernalisatie bij Lunaria biennis bleek, dat
zaadvernalisatie ook invloed heeft op de bloei. Deze invloed is op zichzelf niet voldoende om bloei te verwekken, doch de werking komt tot uiting, doordat na zaadvernalisatie plantvernalisatie op iets jongere planten effect heeft, terwijl met een
kortere duur der vernalisatie kan worden volstaan. Tijdens langdurige koudebehandeling trad bij deze plant volledige bloei op. Bij duizendschoon kon worden aangetoond, dat de reactie op koude afhangt van de scheutlengte en dat alleen meristemen,
die dooi- een gekoeld vegetatiepunt zijn gevormd, bloeiwijzen kunnen vormen. Bij
Cheiranthus allionii bleek na zaadvernalisatie lange dag van hoge intensiteit nodig
te zijn.
Bij verschillende planten werd dit jaar nagegaan, welke invloed gibberellazuur uitoefent. In de meeste gevallen werd alleen extra stengelstrekking verkregen. Er werden
bij toediening van gibberellazuur echter nog andere, belangrijke verschijnselen waargenomen. Bij klimop deed gibberellazuur jeugdfasekenmerken terugkeren, terwijl het
vermogen, tot bloemvorming verdween. Bij Cyclamen werd een zeer snelle strekking
van de bloemstengel verkregen, waardoor de bloei tot drie maanden kon worden
vervroegd. Voorts strekten vrijwel alle bloemstengels tegelijk, zodat een zeer massale
bloei werd verkregen. Bij sommige erwten trad een zeer snelle stengelstrekking op,
die zevenmaal zo groot was als van onbehandelde planten. Aan het eind van het verslagjaar werd een onderzoek begonnen naar een eenvoudige en specifieke toetsmethode voor gibberellazuur bij erwten met het doel synthetische, organische stoffen
te kunnen toetsen op gibberellazuurwerking. Getracht werd de kiemrust van appelzaden te verbreken door gibberellazuur. Bij ongepelde zaden werd geen resultaat verkregen, bij gepelde zaden bleek, dat de koudebehoefte slechts gedeeltelijk door gibberellazuur kan worden vervangen. Bij aardappelen werd het uitlopen versneld door
gibberellazuur, doch de eigenlijke rustperiode werd niet verbroken.
De entproeven met kruidachtige gewassen ter bestudering van de bloemknopvorming werden voortgezet. Van de korte-dag plant Perilla was reeds bekend, dat een
blad (geïnduceerd aan de plant) een onderstam in lange dag tot bloei kan brengen.
Bloei aan de lange-dag onderstammen bleek niet te kunnen optreden, vóórdat het
mogelijk was radio-actieve suiker van een opgeënt blad naar de receptorscheuten te
transporteren. Dit maakt het zeer waarschijnlijk, dat een floëemcontact nodig is voor
de overgang van de bloeistimulus en dat de korte-dag behandeling de produktie van
een bloeistimulerende stimulus tengevolge heeft, die met de assimilatiestroom van de
geïnduceerde bladeren wordt vervoerd. Bij de entproeven bleek verder, dat bij Kalan51

choë en Sedum de bloeistimuli gelijk zijn. Dit was niet het geval bij Delcrest en Maryland Mammoth tabak.
Enkele resultaten van proeven van uiteenlopende aard waren als volgt. Stengelstukken van geëtioleerde spruiten van asperge konden tot beworteling worden
gebracht. Een belichtingsproef bij tomaten wees uit, dat naarmate de planten ten gevolge van een sterkere belichting steviger zijn op het moment van uitplanten, de
oogst iets eerder valt; dit verschil bedraagt echter slechts enkele dagen en is sterk
afhankelijk van de omstandigheden na het uitplanten. Voor het verbreken van de
winterrust van sering, Prunus triloba en kornoelje bleek natriumazide, toegepast in
een waterbad, een goede werking te hebben. Bij het uitbuigen van appeltakken was
de lengtegroei van de topscheut geringer; de lengtegroei werd tevens eerder afgesloten naarmate de tak horizontaler werd gebogen.
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij platglaskomkommers werd een belangrijke opbrengstverhoging verkregen door
de toepassing van druppelbevloeiing.
Het onderzoek over de invloed van de waterhuishouding op het optreden van
vruchtafwijkingen bij tomaat toonde aan, dat niet alleen de vochtvoorziening, doch
ook de kalkvoorziening hierbij een specifieke rol speelt. Veel kalk gaat het optreden
van neusrot tegen, doch het bevordert het optreden van waterziek.
De resultaten, die bij komkommers werden bereikt met de teelt zonder aarde,
waren zodanig, dat wellicht een goede mogelijkheid aanwezig is om deze teeltwijze
in de praktijk toe te passen.
Bij het onderzoek over het forceren van irissen onder glas werd gevonden, dat een
bepaalde voorbehandeling van de knollen tijdens de bewaring een vervroeging van
een maand tot stand kan brengen.
Met behulp van wortelramen werd een beter inzicht verkregen in de factoren, die
de wortelontwikkeling van sla bepalen. Er bleken typische verschillen tussen de rassen
te bestaan.
Proeven over de groeivoorwaarden voor meloenen gaven te zien, dat het bij deze
teelt gewenst is de groei in de beginperiode niet te forceren, mede ter voorkoming
van een vroegtijdige afsterving.
Bij het onderzoek over de belichting van tomaten werd gevonden, dat een continue
belichting gedurende de eerste twee weken na de opkomst van het zaad een zeer
gunstig effect had.
Het enten van tomaten werd in de praktijk in verschillende gevallen met succes
toegepast bij koude teelten. Deze werkwijze leidde tot een opbrengstverhoging van
20—70%.
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Een onderzoek over de invloed van beschutting toonde aan, dat windschade bij
appel en peer voornamelijk tot uiting komt in een slechte vruchtzetting.
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Bij aardbeien werd gevonden, dat een betere bladontwikkeling gepaard gaat met
een verhoging van de opbrengst.
Ook bij vroege aardappelen en zomerpeen werd een positief verband waargenomen
wat betreft de mate van de beschadiging enerzijds en de groei en de opbrengst anderzijds.

Proefstation voor de

Bloembollencultuur

Van de zijde van de praktijk bestaat steeds meer belangstelling voor de z.g. plantgoedkoeling van tulpen. In plaats van het plantgoed te verwarmen en dus de bloei iets
te verlaten, waardoor een hogere opbrengst wordt verkregen, wordt het gekoeld met
als gevolg een vroeger gewas, doch een geringere opbrengst. Getracht wordt door een
keuze van het juiste sortiment en de juiste behandeling deze methode geschikt te maken
voor de praktijk.
Het Zuidafrikaanse bolgewas Ornithogalum is gebleken een goede snijbloem te
zijn; voor de teelt in Nederland dienen echter nog verschillende problemen te worden
opgelost. Vooral de weersgesteldheid gedurende het groeiseizoen speelt een grote rol.

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

De invloed van het natuurlijke klimaat in ons land en in de afzetgebieden vraagt
telkenjare alle aandacht. Deze invloed wordt door een kunstmatig klimaat na het
rooien zoveel mogelijk gecompenseerd en gecorrigeerd.
Voortgegaan werd met de bestudering van de stofwisselingsprocessen in de bloembollen.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Proeven met winterstek van Philadelphus „Virginal" en Weigelia „Eva Rathke"
toonden aan, dat een groeistofbehandeling aanzienlijk snellere en betere beworteling
gaf.
Bij verschillende Chaenomeles-variëteiten bleek wortelstek goede resultaten te geven,
terwijl de groei verrassend goed was.
Onderzoekingen over het enten onder glas van Betuia, Picea, Fagus en Quercus
wezen uit, dat vooral de juiste behandeling van de onderstam en de kwaliteit van de
griffels van grote betekenis zijn voor het slagen van de enting.
De groei van Syringa sinensis saugeana bleek veel sterker te zijn wanneer
Ligustrum vulgare of Ligustrum ovalifolium als onderstam werden gebruikt dan bij
gebruik van Syringa vulgaris.
De onderstamproeven bij sering werden afgesloten. De groei op Syringa tomentella
en S. reflexa was beduidend beter dan op S. vulgaris. Voor Cotoneaster multiflora
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bleken C. acutiflora en C. bullata de beste onderstammen te zijn.
Het onderzoek over het voorkómen van het vroeg uitlopen van rozen werd afgesloten. Hierbij werd gevonden, dat een behandeling met IPC in februari een bevredigende remming oplevert.
Proefstation voor de Bloemisterij
Ten aanzien van de teelt van anjers op tabletten werd gevonden, dat hierbij met
succes druppelbevloeiing kan worden toegepast. Proefnemingen over de teelt van
anjers zonder aarde lieten zien, dat op grind betere resultaten worden verkregen
dan in grond. Voorts bleek hierbij, dat wanneer in plaats van grind bazalt wordt
gebruikt, veel minder vaak behoeft te worden bevloeid. Over het algemeen waren de
resultaten echter matig.
De resultaten, die met een grindcultuur werden verkregen bij Anthurium adreanum,
waren zodanig goed, dat enige kwekers tot deze teeltmethode zullen overgaan.
Een keuring van de op het proefstation aanwezige cyclamenrassen bracht aan het
licht, dat de raszuiverheid van Salmoneum oculatum nog zeer matig is; hetzelfde
geldt voor het ras Rosa von Zehlendorf. De kleinbloemige, nieuwe cyclamenrassen,
die werden gekweekt door het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de
Landbouwhogeschool, werden via het proefstation vrijgegeven voor de handel.
Proeven over de mogelijkheden voor vervroeging van de bloei bij Euphorbia fulgens
toonden aan, dat hierbij niet alleen een kortedagbehandeling van invloed is, doch ook
de temperatuur, de vochtigheid van de grond en het afsteken van de wortels.
De proeven over de teelt van rozen op tabletten leverden gunstige resultaten op.
De onderzoekingen over de teelt van Azalea's, het trekken van lelies, het koelen
van verschillende planten, de teeltbeheersing bij Freesia en Ornithogalum, onderbevloeiing enz. werden voortgezet.

Laboratorium voor Belichtingsonder zoek in de tuinbouw
De op het laboratorium ontwikkelde, op sterkstroom werkende tomatentrostriller
werd uit veiligheidsoverwegingen omgebouwd tot een verbeterd type, geschikt voor
zwakstroom.
Een, eveneens op het laboratorium ontworpen automatisch ventilatiesysteem, waarbij
een in de gevel van de kas aangebrachte ventilator door een thermostaat wordt bediend,
werd met succes beproefd bij de K.E.M.A.
De kieming van verschillende bloemzaden bleek bij toepassing van een 80 Watt
fluorescentiebuis even snel te verlopen als bij gebruik van een overeenkomstige elektrische verwarming; de verdere ontwikkeling van de zaailingen was echter onder het
continue fluorescentielicht aanzienlijk sneller.
De toepassing van een langedagbehandeling met zwak gloeilampenlicht bij verschillende rassen Phlox paniculata in de koude kas leidde tot een duidelijke vervroeging, zowel bij de vroege als bij de late vormen.
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Onderzoekingen over de plantenteelt zonder aarde
De onderzoekingen op het gebied van de plantenteelt zonder aarde, die geschieden
onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.,
werden uitgevoerd op het Proefstation voor de Bloemisterij, het Proefstation voor de
Groente- en Fruitteelt onder glas en enkele particuliere kwekers.
Voor een verslag over de verkregen resultaten wordt verwezen naar de verslagen
van de genoemde proefstations.

Centrum voor Plantenfysiologisch

Onderzoek

Verschillende onderzoekingen hadden ten doel de omstandigheden te leren kennen
waaronder bestrijdingsmiddelen het gewas beschadigen ten einde, op grond van deze
kennis, deze beschadiging te kunnen voorkomen. Hierbij werd o.m. nagegaan in welke
mate Dipterex (Bayer L13/59) door de cuticula-epidermis van afgeplukte bladeren
wordt opgenomen. Het onderzoek geschiedde bij ca 100% vochtigheid en 23 °C, in
het donker, bij enkele groenten en siergewassen. In 24 uur werd gemiddeld 0,2 tot
0,9% opname aangetoond uit een op 't blad gebrachte waterige oplossing. De boven- en
onderzijde van de bladeren vertoonden geen karakteristieke verschillen; in het algemeen was de spreiding in de resultaten groot. Verondersteld wordt, dat van nature
in de cuticula voorkomende groeven en dunne plekken de weg vormen, waarlangs
een waterige oplossing kan penetreren. Het bleek, dat Dipterex zelf de choline esterase
nagenoeg niet remt, maar dat het zijn insekticide werking waarschijnlijk dankt aan
de omzetting in dimethyldichloor-vinylfosfaat.
Voorts werd een onderzoek gedaan over de factoren, die van invloed zijn op de pH
van verschillende plantendelen, in verband met de afbraak van diverse insekticiden,
die zeer van de pH afhankelijk zijn.
Bij het onderzoek over het chemisme van de beschadiging door organische fosforinsekticïden werd nagegaan of hierbij het vermogen tot remming van enzymen, die
bij de eiwitstofwisseling actief zijn, een rol speelt.
Proeven, die in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst werden
gedaan, wijzen erop, dat geen chemisch aantoonbaar transport via de floëembanen
in de plant plaats heeft. Hierbij werden verschillende insekticiden onderzocht.
Er werd een methode ontwikkeld, waarbij op snelle wijze wateroplosbare verbindingen uit bladeren kunnen worden geïsoleerd.
Het onderzoek over de wederzijdse invloed van de ontwikkeling van spruit en
wortelstelsel houdt zich voornamelijk bezig met gevallen, waarin ent en onderstam,
na een aanvankelijk goede vergroeiing, enige tijd later een ongunstige invloed op
elkaar blijken te hebben (z.g. incompatibiliteit). Bij de voortzetting van het onderzoek
aan meloen op Cucurbita ficifolia bleek, dat de wortels na het enten normaal groeiden,
Na het wegnemen van het blad aan de onderstam stierven echter de dunne zijwortels,
terwijl de groei van de dikkere wortels tot stilstand kwam. Het wortelstelsel kon onder
de zeer gunstige cultuuromstandigheden in het toestel, waarin de proef werd gedaan,
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de plant in leven houden, maar deze groeide niet. Later trad enig herstel op, waarbij
nieuwe zijwortels werden gevormd.
Een tweede object van onderzoek was de tomaat. Hierbij werd de invloed van de
vrucht op de groei van de plant onderzocht, door op jonge planten, die nog niet bloeiden, een bloemtros van een oudere plant te enten. Deze bloemtros vormde vruchten,
doch concurreerde sterk met de later ontstane eigen trossen van de plant. De eerste
van deze trossen gaf geen vrucht, de latere wel, doch de vruchten wogen ongeveer de
helft van normale.
Begonnen werd met een onderzoek over de z.g. entchlorose.

Laboratorium

voor Plantenfysiologisch

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

Bij het fotosynthese-onderzoek bij micro-organismen werden, in aansluiting aan het
reeds eerder uitgevoerde onderzoek van de reversibele en irreversibele veranderingen
in het pigmentapparaat van groene wieren bij sterke belichting de spectrale absorptieveranderingen onder invloed van belichting nader bestudeerd. Naast verschillende
ten dele reeds in de literatuur beschreven veranderingen werd een sterke en reproduceerbare verandering gevonden aan de langgolvige zijde van de rode absorptieband
van chlorofyl (bij ca 700 m ^ ) . Deze verandering wijst erop, dat een belangrijke rol
in het fotosyntheseproces wordt gespeeld door een pigment, dat verschilt van het
normale chlorofyl a.
Het onderzoek omtrent het optimale fotosyntheserendement bij groenwieren (dat
ca 3 0 % van de geabsorbeerde lichtenergie kan bedragen) werd gecorreleerd met de
levenscyclus der algen, waar bij de ritmische opeenvolging van celgroei een celdeling
binnen wijde tijdsduren kan worden gevarieerd. Voor deze studies werd een koolzuurmeetapparaat (infraroodmethode) ontwikkeld.
Bij het onderzoek over de koppeling van stikstof-stofwisseling en fotosynthese werd
aandacht geschonken aan de relatie tussen de aantallen moleculen gereduceerd nitraat
en ontwikkelde zuurstof en aan het adaptatieve karakter van de bij de nitraatreductie
optredende enzymsystemen.
Een nader onderzoek werd ingesteld naar het reeds eerder waargenomen verschijnsel, dat tijdelijk anaëroob gehouden groene algencellen bij belichting gelijktijdig
waterstof en zuurstof produceren. De voorlopige resultaten wijzen erop, dat de studie
van de genoemde gasontwikkeling van belang is voor een beter begrip van het verloop
der tevoren bestudeerde oxydo-reductiepotentialen in algensuspensies.
Bij een voortgezet onderzoek van het verband tussen fotosynthese en fosfaatstofwisseling bleek, dat de bij overgang van donker naar licht optredende fosforylering
het snelst is in de eerste 10 seconden van een belichting en reeds bij lage lichtintensiteit is verzadigd. In dezelfde periode trad een sterke daling van het fosfoglycerinezuur
(PGZ) op met toename van suikerfosfaten, hetgeen met reductie van het PGZ in
verband werd gebracht.
Het onderzoek naar de fotosynthese van cultuurgewassen werd voornamelijk uitgevoerd aan suikerbiet en stoppelknol; het werd methodisch verder ontwikkeld zodat
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tevens <le transpiratie en de bladtemperatuur konden worden gemeten. Door berekening van de diffusieweerstanden voor waterdamp en C 0 2 uit de waarnemingen, werd
een inzicht verkregen in de invloed van de stomata op de fotosynthesesnelheid. Het
opengaan van de huidmondjes wordt bevorderd door hoge lichtintensiteit en geremd
door hoge C0 2 -spanning.
Het onderzoek over de adaptatie van het fotosyntheseapparaat van bladeren van
houtgewassen aan de lichtintensiteit, waaronder zij zich ontwikkelen, werd na enkele
jaren van onderbreking weer opgevat.
Bij gerst en voederbiet werd begonnen met een onderzoek over het rendement van
de ingestraalde zonne-energie onder veldcondities.
Voorts werd begonnen met een onderzoek over het verband tussen watervoorziening
en drooggewichtstoename. Als proefobject werden tomatenplanten gebruikt. De invloeden van lichtintensiteit, dagtemperatuur, daglengte en nachttemperatuur werden
in combinatie met de watervoorziening bestudeerd.
Het onderzoek over de invloed van bladrolvirus op de koolhydraatstofwisseling van
de aardappelplant werd voortgezet. De fotosynthesesnelheid van zieke bladeren bleek
bij alle onderzochte lichtintensiteiten geringer te zijn dan die van gezonde, in het
bijzonder bij niet zeer jonge bladeren. Het gehalte aan verschillende koolhydraten
(zetmeel, saccharose, glucose, fructose) was bij zieke bladeren belangrijk hoger dan
bij gezonde; er werden echter geen belangrijke verschillen gevonden in de verhouding
waarin ze voorkomen.
Bij het onderzoek over de werking van bepaalde spectraalgebieden werd de Avenakiemplant als proefplant geïntroduceerd. De strekking van het coleoptiel bleek door
alle onderzochte golflengtegebieden te worden geremd, waarbij de grootte van de
remming afhankelijk was van de lichtintensiteit. Nabij-infrarood oefende daarnaast
nog een „ontremmende" werking uit op een door licht van een ander spectraalgebied
veroorzaakte remming.
Bij het onderzoek over de bloei en de stengelstrekking van Hyoscyamus niger in
licht van smalle spectraalgebieden werd in het bijzonder aandacht geschonken aan
een verdere zuivering van de diverse lichtsoorten, in het bijzonder het blauw. In het
meest zuivere blauwe licht trad als tevoren, versnelde bloei en stengelstrekking op,
mits dit licht als uitsluitende belichting werd gebruikt.
Er werd een voorlopig onderzoek ingesteld naar de geschiktheid van Lemna trisulca
voor spectraal fotomorfogenetisch onderzoek, daar dit object in steriele cultuur, eventueel met suikertoevoeging, kan worden gekweekt. De lengte/breedte-verhouding van
de thallomen en de relatieve lengte van de steelvormige verlenging der thallomen
bleken bruikbare criteria op te leveren.
Bij het onderzoek over de kropvorming van sla als morfogenetisch verschijnsel werd
nader bevestigd, dat kropvorming gepaard gaat met een lage lengte/breedte-verhouding van de bladeren. Tot dusver werd gevonden, dat deze verhouding wordt beïnvloed door de leeftijd van de plant, de lichtintensiteit, de spectrale samenstelling
van het licht, de nachttemperatuur, bepaalde aspecten van de minerale voeding,
bepaalde specifieke stoffen, alsmede het slaras.
Bij het onderzoek over de bloei van bolgewassen werd de samenhang tussen de
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voorbehandeling en de lichtbehoefte bij verschillende rassen van bol-irissen nagegaan.
Ten aanzien van de bloemaanleg werd gevonden, dat deze wordt bevorderd door
suikers; bovendien scheiden de rokken waarschijnlijk nog een bloeibevorderende
stof af.
Het onderzoek over de invloed van brede spectraalgebieden (b.v. gloeilampenlicht
en verschillende typen fluorescerende buizen) op de groei van jonge tomatenplanten
werd uitgebreid tot de bestudering van verschillende daglengten.
Een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van zeer lage lichtintensiteiten op de
groei van suikerhoudende reinculturen van Lemna minor. Wit licht vanaf 100 e r g /
cm2 sec. gaf een groeibevordering en een reductie van het zetmeelgehalte, hetgeen
door infrarood kon worden teniet gedaan. Kinetine bevordert de groei in licht en
donker.
Bij het onderzoek over de knolvorming van aardappelen onder invloed van de daglengte werd bij de rassen Alpha en Bintje de invloed van de intensiteit van het aanvullend licht onderzocht. Een daglengte van 10 uur in natuurlijk daglicht, aangevuld
met een belichting met wit fluorescentielicht gedurende 8 uur in het intensiteitsgebied
van 0 tot 100 lux leidde tot een geleidelijke overgang van het korte-dag type naar
het lange-dag type. Daarnaast werd de invloed van kunstmatige lichtverzwakking
tijdens de (onverkorte) natuurlijke dag onderzocht. Voor het ras Alpha bleek de
normale natuurlijke dag (in 1957) voor de opbrengst aan knollen lichtverzadiging te
betekenen.
Aan culturen en afgesneden takken en bladeren werd de verdamping bestudeerd
in afhankelijkheid van bekende omstandigheden van licht, temperatuur, lucht- en
bodemvochtigheid. Een en ander heeft ten doel het aandeel van de verdamping in de
energiebalans van bladeren, planten en beplante oppervlakten nader te bestuderen.

Stichting voor Voedingsfysiologisch

Onderzoek bij planten

Er werd een onderzoek verricht over de interacties bij de kalium- en natriumopname door kiemplanten van Zea mays, met als doel een juist beeld te verkrijgen
van de optredende wisselwerkingen door bestudering van de afhankelijkheid van de
kalium (resp. natrium-)opname van de kalium- (resp. natrium-)concentratie in het
milieu met en zonder aanwezigheid van een constante natrium- (resp. kalium) concentratie.
Gevonden werd, dat in de maïswortel een tweetal chemische stoffen, „carriers",
werkzaam zijn, die kalium- (en eventueel natrium-)ionen kunnen binden en naar
het inwendige van de wortel overbrengen. De eerste van deze stoffen bindt zowel
kalium- als natrium-ionen met enige voorkeur voor natriumionen. De tweede stof
heeft echter een buitengewoon hoge affiniteit voor kalium, en geen of althans een
zeer geringe affiniteit voor natrium. Een dergelijk tweevoudig karakter der kaliumopname is nog niet eerder in de literatuur beschreven. Het onderzoek behoeft op
enkele punten nog aanvulling.
Niet altijd wordt bij een bepaald object en voor een bepaald ion, eenzelfde affiniteit
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tussen dit: ion en de stof, die geacht wordt dit ion te binden en naar binnen te voeren,
waargenomen. Dit komt dan tot uiting in een verschuiving van de „halfwaarde" der
kromme, die het verband tussen de opname van het ion en de concentratie van het ion
in het milieu weergeeft en in het algemeen op een adsorptie-kromme gelijkt. Om na
te gaan, of deze affiniteitsverschuiving wellicht schijnbaar is en mogelijk samenhangt
met de concentratie van het betreffende ion in de wortel, werd een serie proeven verricht met onder gecontroleerde condities opgekweekte maïsplanten. Het bleek, dat er
voor het fosfaation inderdaad een correlatie bestond tussen inwendige concentratie en
halfwaarde (hogere halfwaarde bij fosfaatrijkere planten). Met grote fosfaatgiften
opgekweekte maïsplanten geven, na overbrenging in een fosfaatarm milieu, fosfaat
aan dit milieu af. Deze afgifte bleek volgens duidelijke en goed reproduceerbare
regels af te hangen van milieucondities als temperatuur, pH en de aanwezigheid van
kationen. De lage Q 10 van dit proces wijst op een passief karakter.
Ook bij de ammoniumopname van Lolium perenne werd een verschuiving der halfwaarde waargenomen, die hier gecorreleerd scheen met het seizoen. In de herfst werd
een hogere halfwaarde gevonden dan in het voorjaar.
De pH van het milieu bleek de ammoniumopname bij Lolium perenne op nagenoeg
gelijke wijze te beïnvloeden als bij Zea mays: een geringe invloed tussen p H = 4 en
p H = 6 en een steeds toenemende stijging der opname boven pH= 6. Verandering
der temperatuur beïnvloedt dit verband niet wezenlijk.
Een äerie proeven, die ten doel had de opname van ammonium en nitraat uit een
oplossing van ammoniumnitraat te vergelijken met de opname van deze ionen uit
een oplossing van ammoniumsulfaat, respectievelijk kaliumnitraat, leverde het volgende resultaat op. Het optimum der ammoniumopname verschoof, bij opname uit een
oplossing van ammoniumnitraat, naar iets hogere temperaturen (van 20 °C naar
23 ° C ) , terwijl de nitraatopname in hetzelfde geval iets scheen af te nemen, althans
in het tot nu toe onderzochte temperatuurtraject van 20—35 °C.
Een onderzoek, dat ten doel had na te gaan, welke invloed de aanvoer van organische ademhalingssubstraten op de ionenopname heeft, werd uitgevoerd bij Cissu
sicyoides. Uit vroeger onderzoek met dit object was bekend, dat de groeisnelheid van
de top sterk kan worden beïnvloed door de temperatuur van de luchtwortel te veranderen. Deze temperatuur blijkt dus invloed uit te oefenen op de aanvoersnelheid van
organische stof. Gevonden werd echter, dat deze temperatuur de nitraatopname door
de top onbeïnvloed liet. Blijkbaar was de aanvoersnelheid onder de gebruikte proefcondities geen beperkende factor in het opnameproces. Getracht zal worden dit vraagstuk met een ander object (tomaat) en een andere proeftechniek te benaderen.
Bij een onderzoek over de ammoniumopname door aardappelschijfjes was gevonden,
dat niet: alleen de buitenste cellen, doch ook de meer naar binnen gelegen cellagen
aan het opnameproces deelnemen. De vraag rees nu, of dit complexe karakter ook bij
temperatuurverandering aan de dag zou treden. Het bleek, dat de vorm van de opnamekromme nagenoeg gelijk bleef bij 10, 20 en 30 °C, al was de opnamesnelheid bij
hogere temperatuur groter.
Een aantal experimenten over de grootte van de voor vrije diffusie toegankelijke
ruimte bij aardappelweefsel toonde zeer duidelijk aan, dat bij dit weefsel een hoge
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concentratie aan vaste negatieve ladingen voorkomt in de vrije ruimte. De schijnbare
grootte van deze ruimte varieerde van 270% tot 9 % , in afhankelijkheid van de voor
de meting gebruikte ammoniumconcentratie. De werkelijke vrije ruimte, die gevonden
kan worden door de adsorptieverschijnselen met een begeleidend hoog calciumgehalte
te onderdrukken, bleek ± 9 % te bedragen.

Onderzoekingen

over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant

Op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen werd onder
auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. een onderziek ingesteld naar de invloed van verschillende zuurstofspanningen in het wortelmilieu van gerstplanten op de groei en de water- en zoutopname van de wortels.
Hierbij bleek, dat bij lage zuurstofspanningen in de milieu-oplossing de opname van
fosfaat, nitraat en water niet wordt geremd; wel werden afwijkingen in de morfologie
van de wortels waargenomen. Deze aanpassing van de wortel aan de verlaagde zuurstofspanning van het milieu zal nader worden onderzocht.

Onderzoekingen over de invloed van de zwaartekracht
de morfogenese van de plant

op de groeistofverdeling

en

Het einddoel van dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. wordt uitgevoerd op het Botanisch Laboratorium
van de Rijksuniversiteit te Utrecht, is het vinden van een verklaring voor het feit, dat
horizontaal geleide takken van vruchtbomen eerder bloeien en vrucht dragen dan
normaal plagiotroop groeiende takken. Volgens sommigen is ook de ontijdige vruchtval aan horizontaal geleide takken geringer dan aan de andere. Daar vruchten gemetamorfoseerde bladeren zijn, werd begonnen het gedrag van bladstelen te bestuderen.
De onderzoekingen betroffen de invloed van de zwaartekracht en de groeistof op
de abscissie van bladstelen van Coleus rhenaltianus. Uit de vele uit de proeven verkregen gegevens blijkt men zelfs in dit zo eenvoudig lijkende proces met uitermate
ingewikkelde verschijnselen te doen te hebben.
De werkhypothesen, die op grond van de proefresultaten werden opgesteld, zullen
worden getoetst, terwijl tevens zal worden getracht de stoffen, waaraan bepaalde
effecten werden toegeschreven, nader te identificeren.

Laboratorium voor Plantensystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

Bij het sortimentsonderzoek van de geslachten Delphinium, Helenium, Hosta, Trollius en de cultuurvariëteiten van Aster dumosus, Aster novae angliae en Aster novibelgii werd speciale aandacht geschonken aan de mogelijkheid om morfologische
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verschillen tussen de verschillende cultivars te kunnen vaststellen.
De revisie van de tropisch Afrikaanse Myrsinaceae resulteerde in een eerste publikatie over de genera voorkomend op de Kanarische Eilanden.
Opnieuw werden planten geïdentificeerd ten behoeve van de landbouw in Frans
Kameroen. Voorbereidend werk werd verricht voor een revisie der Afrikaanse
Icacinaceae.
Voortgezet werd de revisie van de in de Botanische Tuinen van de Landbouwhogeschool, het Belmonte Arboretum en het Herbarium aanwezige materiaal van de geslachten Cimicifuga, Euonymus, Geranium, Prunus, Salvia, Sorbus en Veronica.
Behalve de bovengenoemde onderzoekingen werden door het laboratorium op tal
van plaatsen in Nederland vegetatiekundige onderzoekingen verricht. Het botanisch
gedeelte van het Meyendelonderzoek werd afgesloten; evenzo het veldonderzoek ten
behoeve van een vegetatiekartering van het landgoed de „Sysselt" ten oosten van Ede.
Afgesloten werd ook het veldonderzoek naar de flora en de vegetatie van brongebieden in Oost- en Zuid-Nederland en aangrenzende gebieden.
Het manuscript over het onderzoek over de vegetatie en de bodem van de Biesbos
werd persklaar gemaakt. Voortgezet werd een onderzoek van de duingebieden van
Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, met betrekking tot de vegetatie, de bodem en de
geomorfologie. Evenzo werd voortgegaan met het verzamelen van gegevens, welke
kunnen dienen voor het maken van een overzicht van de botanische samenstelling der
Nederlandse bossen.
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VEREDELING EN RASSENONDERZOEK

Stichting voor

Plantenveredeling

In de collectie Zuidamerikaanse cultuuraardappelen werd nog een vierde ras van
Solanum andigenum resistent bevonden tegen aardappelmoeheid. Een aantal rassen
van de soort S. curtilobum doorstond in april een flinke nachtvorst onbeschadigd.
Deze nachtvorstresistentie bleek gunstig te vererven in kruisingen met aardappelrassen, zodat een grote hoeveelheid kruisingszaad werd aangemaakt, waarvan een
gedeelte ook aan de praktijkkwekers ter beschikking werd gesteld. Dit materiaal had
tevens immuniteit tegen het X-virus.
Voor de verkrijging van rassen met tenminste twee, liefst drie verschillende Rgenen, die resistentie tegen Phytophthora bewerkstelligen, werden vele kruisingen
verricht. Bij een drietal bleek deze resistentie dominant en monofactorieel over te
erven. Deze nummers werden in het veredelingswerk betrokken.
Gevonden werd, dat op enkele plaatsen in Nederland fysiologische rassen van het
aardappelcystenaaltje voorkomen, die zich sterk kunnen vermeerderen in de tot nog
toe resistent gebleken aardappelrassen.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden van veredeling op kwaliteitseigenschappen
van aardappelzetmeel werd met succes gebruik gemaakt van snelle analysemethoden
voor fosfaat- en korrelgrootte-bepaling, ontwikkeld door het Proefstation voor Aardappelverwerking.
De veredeling op onvatbaarheid voor het X-virus onderging belangrijke vorderingen, doordat onvatbaarheid werd gevonden bij de voor de veredeling op resistentie
tegen de aardappelmoeheid gebruikte S. andigenum-geniteurs. Het onderzoek van de
hiervan afstammende ouderejaars zaailingen, aanwezig bij de stichting en bij de
kwekers, toonde aan, dat ruim de helft onvatbaar was. Onvatbaarheid voor het X-virus
werd ook aangetroffen bij enkele andere S. andigenum-nummers, alsmede bij S.
curtilobum.
Onder het door de stichting gemaakte en afgegeven uitgangsmateriaal beginnen
thans nummers naar voren te komen, die zich, zowel wat resistentie tegen Phytophthora en aardappelmoeheid, als opbrengst betreft, in opmerkelijke mate gunstig onderscheiden van het materiaal, dat een tiental jaren geleden werd aangeboden. Dit resultaat mag worden gezien als de uitslag van de gezamenlijke inspanning van allen, die
aan de stichting in het grote project van de aardappelveredeling samenwerken.
Bij het onderzoek over de veredeling van lupinen gelukte het de soortkruising
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Lupinuii luteus x Lupinus Rothmaleri tot stand te brengen. Daardoor is thans de
mogelijkheid aanwezig om de waardevolle kenmerken van L. Rothmaleri in het kweekwerk te betrekken. In een lijn met een snelle jeugdontwikkeling werd tevens nachtvorstresistentie gevonden; een temperatuur van —4°C werd goed verdragen. In
enkele wilde herkomsten werden individuen gevonden, die bestand zijn tegen —13°C.
Een combinatie van drie lijnen met één of meer gunstige kenmerken tot zeer produktieve cijfers leverde in vele gevallen goede resultaten op.
In vele inteeltlijnen van stoppelknollen was na vrije bestuiving een sterk heterosiseffect waar te nemen. Er werden typen gevonden met een laag mosterdoliegehalte in
loof en knol. Individuele selectie op een hoog drogestof-gehalte in de knol, leidde
tot een verhoging daarvan met ± 2 5 % . In enkele gevallen ging deze verhoging niet
gepaard met produktieverlies. Bij de selectie op resistentie tegen knolvoet bleek bij
zomerzaai een scherpere selectie mogelijk te zijn dan bij herfstzaai.
Het optreden van nieuwe biotypen van gele roest in tarwe maakte een uitgebreide
toetsing van de in vorige jaren uitgezochte géniteurs en de kruisingen hiermede,
noodzakelijk. Meer aandacht werd geschonken aan het onderzoek over de meeldauwresistentie bij tarwe. Het onderzoek bij zomertarwe, waarbij wordt gestreefd naar een
combinatie van vroegrijpheid, produktiviteit en ziekteresistentie, leverde verschillende
typen met: perspectieven op. Voor oogstanalytisch onderzoek bij verschillende zaaitijden werden een aantal géniteurs en selecties met vroege afrijping uitgezocht.
Het beschikbaar komen van een nieuw proefveld op zandgrond te Eist (U.) maakte
een sterke uitbreiding van de granenveredeling voor zandgronden mogelijk. De
selectie werd op deze grond sterk bepaald door de warme en droge voorzomer. Van
de drie gewassen wintergerst, zomergerst en haver had het eerstgenoemde het minste
te lijden, het laatstgenoemde het meest. Verschillen in reactie in het te onderzoeken
materiaal maakten bij de drie gewassen een scherpe selectie mogelijk. Bij zomer- en
wintergerst op kleigrond trad een hevige infectie van gele roest en Rhynchosporium
en een matige van meeldauw op, zodat goed op resistentie kon worden geselecteerd.
Met haver werden voor het eerst bevredigende kruisingsresultaten verkregen door de
kruisingen in de kas uit te voeren. Een groot aantal géniteurs, populaties en selecties
werden aan de verschillende kweekbedrijven afgegeven.
Bij vlas werd, behalve aan ziekteresistentie-onderzoek, aandacht geschonken aan
het vraagstuk van het combineren van stevigheid met goede strokwaliteit. De constructie van een zaaimachine, speciaal bestemd voor het zaaien van zeer kleine proefveldjes, verschafte de mogelijkheid reeds de tweedejaars-selecties op deze zo belangrijke eigenschappen te toetsen. Een aanvang werd gemaakt met een terugkruisingsprogramma voor resistentie op vlasbrand.
Het onderzoek over grassen en klavers bracht aan het licht, dat het door de
stichting ontwikkelde selectiemateriaal van het hooitype van Engels raaigras gunstiger
combinaties van winterhardheid, produktiviteit en standvastigheid bezit dan de Nederlandse rassen. De tetraploïde raaigrassen gaven opnieuw goede resultaten. Tussen de
families werden verschillen in drogestofgehalten waargenomen van ca 10%. Het is
waarschijnlijk, dat in het wild aangetroffen zachtbladige populaties van rietzwenkgras
zijn ontstaan door bastaardering van beemdlangbloem en Engels raaigras; enkele
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kunstmatig verkregen hybriden produceerden geen zaad. Kruisingen van beemdlangbloem met Engels en Italiaans raaigras gaven 128 geslachtsbastaarden, ten dele met
zeer gunstige vegetatieve eigenschappen. Enkele leverden een gering aantal zaden. In
aanplantingen van verschillende raaigrassoorten werd een door sap over te brengen
mozaïekvirus aangetoond. Resistentie schijnt sporadisch voor te komen.
F 2 -timotheeplanten, voortgekomen uit kruisingen tussen hooitypen en weidetypen,
bleken voor 72,4% te schieten in het traject tussen de vroege en late rassen. Een
hoge correlatie werd gevonden tussen de schiettijden van de F 1 -klonen en de gemiddelde schiettijden van de hieruit voortgekomen families. De spreiding van de
schiettijd binnen de families was niet groot, de produktie aan groene massa was goed.
Kruisingen tussen kropaarklonen en kropaarplanten van Russische oorsprong gaven
zaailingen, die zich snel ontwikkelden na zaaien.
Met selectie van rode klaver in het laboratorium op aaltjesresistentie werden families
verkregen, die resistent zijn voor aaltjes uit Oost-Gelderland, Westelijk Noord-Brabant
en Noord-Groningen. Door het aanbrengen van enige wijzigingen in de infectiemethode met klaverkanker werd het mogelijk uit een populatie de in geringe mate
vatbare planten voor de schimmel beter op te sporen.
Bij het onderzoek over suiker- en voederbieten gelukte het de sterke inteelt van het
tegen de vergelingsziekte tolerante suikerbietenmateriaal op te heffen door geschikte
kruisingen, met behoud van de tolerantie. Bij voederbieten werden tamelijk tolerante
stammen gevonden met een goede landbouwkundige waarde en goede perspectieven
voor de verdere veredeling. Een correlatie tussen de symptomen in het blad en de
oogstdepressie bleek lang niet altijd aanwezig te zijn. Het serologisch onderzoek toonde
aan, dat er geen verband is tussen het virusgehalte en de opbrengstdepressie.
Verschillende rassen van suiker- en voederbieten werden in voorgaande jaren tetraploïd gemaakt. Binnen deze rassen werd een groot aantal families op landbouwkundige waarde vergeleken, ten einde te kunnen uitmaken, wat het beste materiaal is.
Dit materiaal wordt als uitgangsmateriaal aan de kweekbedrijven ter beschikking
gesteld. Er werden kruisingen gemaakt tussen tetraploïde rassen van voeder- en
suikerbieten en tussen tetraploïde rassen en de overeenkomstige diploïde vormen.
Deze kruisingen hebben ten doel te bestuderen of er een bijzonder effect kan worden
bereikt met tetraploïde rashybriden en met triploïd zaad van verschillende typen
van bieten. De proefveldresultaten wezen uit, dat zowel tetraploïde families als tetraploïde rashybriden zijn verkregen, die boven het niveau van de bestaande rassen
uitkomen.
Na de verzameling en de bestudering van een collectie binnen- en buitenlandse
rassen van blauwmaanzaad werden verschillende typen met elkaar gekruist. Uit een
van de eerst verkregen populaties kon een selectie worden afgezonderd, die goede
perspectieven biedt. Vooral de kleur hiervan wordt als uitnemend beschouwd.
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen

van de

Landbouwhogeschool

Van de in het vorige jaarverslag vermelde proeven over cyclisch herhaalde selectie
bij rogge en mais werd de eerste ronde voltooid met het samenstellen van synthetica
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waarin, naar wordt aangenomen, de gewenste eigenschappen meer zijn geconcentreerd. Uit proefkruisingen tussen deze synthetica en hun complementaire toetser zal
moeten blijken of met deze veredelingsmethode inderdaad vooruitgang is behaald.
Een deel van de proefkruisingen, tijdens onze winter op het zuidelijk halfrond tot
stand gebracht, zal vermoedelijk reeds in het voorjaar van 1958 ter toetsing kunnen
worden uitgeplant, terwijl de rest tot 1959 zal moeten wachten.
De collectie primitieve roggesoorten werd aangevuld met een aantal landrassen van
de Balkan, voornamelijk uit Joegoslavië. De wilde of halfwilde roggesoorten uit Centraal-Azië bleven de aandacht trekken.
In een door het Nederlands Graancentrum tot stand gebrachte werkgroep werd
met diverse instellingen samengewerkt aan een project tot verbetering van de voederkwaliteit van rogge.
Binnen het kader van de door F.A.O. gecoördineerde samenwerking werd medegewerkt aan een kruisings- en toetsingsprogramma op internationale basis en aan
het in stand houden en het bestuderen van een groot aantal vroegrijpe en produktieve
mais-landrassen, afkomstig uit vele landen.
De onderzoekingen over de erfelijkheid van de resistentie tegen de biologische
rassen D en G van de wratziekte werden voortgezet. Vastgesteld werd, dat in NewFoundland een sterk van D afwijkend ras voorkomt, dat enige overeenkomst met het
Duitse fysio G vertoont.
Door kruising tussen late en vroege aardappelrassen werd veel materiaal met een
vroege rijptijd verkregen. De vroegrijpheid kwam echter niet gecombineerd met een
hoge graad van veldresistentie tegen Phytophthora infestans voor.
Bij de wilde soort Solanum demissum, die veel in de aardappelveredeling wordt
gebruikt, werd polymère erfelijkheid voor de bloemkleur vastgesteld; aanwijzingen
werden gevonden, dat ook de genen voor overgevoeligheidsresistentie tegen Phytophthora infestans op deze wijze kunnen overerven.
De omstandigheden te velde waren gunstig voor de studie van het optreden van
nieuwe biologische rassen van de zoeven genoemde parasiet. Deze rassen traden op
de verschillende proefvelden in zeer uiteenlopende mate op. Al naar het proefterrein
werden eerst de rassen met de resistentiefaktor Rj aangetast of die met de faktor R 3 .
Het onderzoek van de collectie aardappelrassen uit Zuid-Amerika werd voortgezet.
Enkele nummers bleken resistent te zijn tegen de aardappelmoeheid, terwijl verwacht
mag worden, dat andere nummers van waarde zullen zijn voor de aardappelveredeling
in het algemeen. Door verdubbeling van het aantal chromosomen van een aantal
diploïde cultuurrassen uit het Andes-gebied werden planten verkregen, die morfologisch niet van Solanum tuberosum zijn te onderscheiden. In tegenstelling tot het
diploïde materiaal zijn de „verdubbelde" planten zeer gemakkelijk met onze aardappelrassen te kruisen.
Het onderzoek van de fertiliteit van tetraploïd roggemateriaal, afkomstig van Petkuser rogge, werd voortgezet. De stijging in de korrelzetting benadert die van diploïde
rogge. Ook cytologisch onderzoek der reductiedeling had hierbij plaats. Het Vadetramateriaal werd aan een der roggekwekers overgedragen.
De veredeling van andere tetraploïde roggevormen, uit andere rassen verkregen,
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werd intensief voortgezet. Hierbij werd uitgegaan van de veronderstelling, dat op den
duur hogere opbrengsten verkregen zouden kunnen worden door kruising van verschillende tetraploïde rassen onderling. Speciale aandacht wordt geschonken aan een
verhoging van de uitstoeling en de fertiliteit.
Het is gebleken, dat nakomelingschappen van reciproke kruisingen in het algemeen
voor kwantitatieve eigenschappen slechts geringe verschillen vertonen. In de meeste
gevallen kunnen deze worden toegeschreven aan invloed van het milieu.
Naast verdorrende tarwe-Fj's werden ook tarwekruisingen gevonden met normale
Fj's, doch deze gaven in de F 2 een bepaald percentage dwergplanten. Bovendien
kwamen kruisingen voor, die in de Fj's dwerggroei en verdorring combineerden. De
genetische achtergrond van deze verschijnselen is in onderzoek.
De instituutrassen Vinesco wintergerst en de zomergersten Minerva en Vada worden in stand gehouden.

Veredelingsbedrijf

van het Centraal Bureau

Van de in officieel onderzoek verkerende stammen van wintertarwe werden er twee
tot rassen gepromoveerd door opname in de Rassenlijst 1958, onder de namen Apollo
en Bonus. Bij haver werden bij de selectie op schotongevoeligheid veelbelovende
lijnen met stevig stro en goede korrelkwaliteit verkregen. Bij zomergerst werden onder
het materiaal met fysiologische stuifbrandresistentie lijnen gevonden met een hoge
opbrengst en een grote stevigheid van het stro.
Bij voederbieten werd verder gewerkt aan de opbouw van triploïde rassen; de
kruisingspartners zijn thans op een zodanig niveau gebracht, dat de produktie van
triploïde rassen in een eindstadium komt. In tetraploïd materiaal werden stammen
met een zeer hoge opbrengst gevonden. Onder materiaal met eenkiemig zaad werd
zeer goede zaadkwaliteit aangetroffen. Ook werden produktieve stammen, met een
geringe opbrengstdaling bij infectie door vergelingsziekte, gevonden.
Veldbeemdgras C.B. werd in de Rassenlijst 1958 opgenomen; uitlopersvormend
roodzwenkgras werd aangemeld bij het Centraal Rassenregister. De goede indruk van
polyploïde vormen van een aantal grassen werd bevestigd.
De tetraploïde knolvoetresistente breedblad CB stoppelknol bleek een ongewoon
grote en brede resistentie tegen knolvoet te bezitten.
Voor het controleren van polyploid materiaal werd met veel succes gebruik gemaakt
van de nieuwste methoden, n.1. het aantal kiemporiën der stuifmeelkorrels en het
aantal centromeren.
Een nieuw erwtenras werd onder de naam Rovar opgenomen in de Rassenlijst
1958. Het ras is ontstaan uit herhaalde terugkruising van Vares met Rondo. Rovar is
resistent tegen topvergeling en Amerikaanse vaatziekte en mist de nadelen van Vares.
Bij de aardappelen werden klonen aangetroffen, die een zeer hoog zetmeelgehalte
combineren met een laag gehalte aan oplosbare droge stof, een vrij zeldzame combinatie van eigenschappen, die voor de aardappelmeelfabrieken kostbaar is. Van
Phytophthora infestans werden in 1957 alleen de fysio's 4, 1,4 en 3,4 aangetroffen.
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Een kloon met een uitzonderlijke resistentie tegen hitte en droogte, die in juni aan het
licht kwam, vormt een waardevolle bijdrage voor het kweken van exportrassen.

Instituut voor Rassenonderzoek van

Landbouwgewassen

Omtrent de zelfstandigheid van een aantal ter registratie aangeboden aardappel-,
erwten-, haver-, wintergerst-, wintertarwe- en landbouwstambonenrassen werden rapporten uitgebracht aan de Raad voor het Kwekersrecht. Ten behoeve van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed werd
het onderzoek naar de raszuiverheid van vlaspartijen uit verschillende keuringscategorieën voortgezet.
Het cytologisch onderzoek aan polyploïde bietenrassen, ten einde het aandeel di-,
tri- en tetraploïden te bepalen, werd voortgezet. Hetzelfde geldt voor het kiemrustonderzoek aan gerstrassen en het onderzoek over de resistentie tegen schot bij tarwe en
haver.
De opzet van de proef voor de bestudering van de invloed van de daglengte op
verschillende aardappelrassen werd, op grond van de resultaten in 1956, iets gewijzigd.
Er werd een tweede verrijdbare kap in gebruik genomen, waardoor konden worden vergeleken de natuurlijke daglengte (lange dag) onder onze groei-omstandigheden, een
kunstmatige korte dag van 12 uur en een kunstmatige lange dag (12 uur natuurlijk
daglicht + een bijbelichting van geringe intensiteit tot de natuurlijke daglengte).
Vastgesteld werd, dat naarmate de natuurlijke rijping van een ras later is, de vegetatieperiode door een korte dag wordt verkort. De opbrengsten onder lange- en korte
dag-omstandigheden waren vrijwel gelijk.
De proef met de gewijzigde opmaak van het hoofdstuk Haver in de 32e Rassenlijst
1957 werd uitgebreid tot de hoofdstukken Tarwe, Rogge, Gerst, Maïs en Erwten. Het
ligt in de bedoeling in de toekomst nog andere hoofdstukken in deze richting te wijzigen. In het nieuwe hoofdstuk Mengteelt (haver en gerst) werden statistische gegevens
over de in de praktijk uitgezaaide mengsels opgenomen; het onderzoek over de
geschiktste combinatie van haver en zomergerst in mengteelt werd voortgezet. Bij het
hoofdstuk Tarwe wijst de opneming van drie nieuwe rassen, die niet of weinig
gevoelig zijn voor gele roest op de mogelijkheden, die plantenveredeling en rassenkeuze bieden om de schadelijke invloed van herhaald optredende zware gele-roestepidemieën te beperken. Verder werd getracht de geschiktheid van de tarwerassen
voor maaidorsen kwantitatief vast te leggen in de eigenschappentabel. Hierbij is in
de eerste plaats rekening gehouden met de neiging tot korreluitval, daarnaast met
de lengte en de stevigheid van het stro en de wijze van legeren, het voorkomen van
afrijpingsziekten en de gevoeligheid voor schot.
Bij het onderzoek van aardappelrassen in het buitenland, dat ten doel heeft vast
te stellen welke rassen geschikt zijn voor de daar heersende klimaats- en bodemomstandigheden, werden proefmonsters verzonden naar 46 landen, t.w. Europa 16,
Azië 10« Afrika 10 en Amerika 10, verdeeld over 116 proefnemers. Dit werk heeft
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reeds belangrijke aanwijzingen gegeven over de geschiktheid van bepaalde rassen
voor een bepaald land.
Het aantal in onderzoek zijnde polyploïde rassen van voeder- en suikerbieten werd
uitgebreid. Verschillende van deze rassen gaven goede resultaten, andere vielen tegen.
Op de stoppelknollenproefvelden, gezaaid op grond die zwaar met knolvoet was
besmet, bleek het kweekwerk, dat gericht is op knolvoetresistentie, goede resultaten
af te werpen. Aangezien het optreden van verschillende fysio's verwacht kan worden,
blijft verder onderzoek op verschillende plaatsen noodzakelijk.
Op een grassenproefveld werd getracht de verschillen in standvastigheid tussen de
rassen vast te stellen door de frequentie van maaien te verhogen. De resultaten van
deze proef waren van dien aard, dat tot voortzetting en uitbreiding van dit onderzoek
werd besloten. Bij het onderzoek van de gazongrassen werd o.a. aandacht besteed aan
het meer of minder kort maaien. Vooral de struisgrassen bleken kort maaien goed te
verdragen. Meer klaarheid werd gebracht in de indeling van de Agrostissoorten.
De publikatie over de invloed van de verschillende cruciferen op de smaak van de
melk kwam gereed. Het blad van stoppelknollen blijkt meer smaakafwijking aan de
melk te geven dan het knolgedeelte van de plant. Rassen met veel blad beïnvloeden
de melksmaak dus meer dan rassen met weinig blad. Afgestorven of gebroeid blad
geeft meestal meer „knollensmaak" aan de melk dan vers blad. De invloed van andere
cruciferen op de melksmaak komt ongeveer overeen met die van stoppelknollen, met
kleine variaties in de aard van de afwijking.
De werkzaamheden aan de internationale proefvelden in O.E.E.C- en F.A.O.verband vonden voortgang; verslagen hiervan werden voorbereid. De resultaten, die
op de thans drie jaar lopende internationale luzerneproefvelden in O.E.E.C.-verband
werden verkregen, komen in het algemeen overeen met de ervaringen, die in de
Rassenlijst zijn neergelegd. Geen van de onderzochte rassen kwam in landbouwkundige waarde uit boven de in de Rassenlijst voorkomende rassen.
Over het internationale rassenproefveld met klavers en grassen valt het volgende te
vermelden. In de stoppelsnede gaven de H.S.-rassen van rode klaver de hoogste
opbrengst, direct gevolgd door de herkomsten, die tot de S-rassen gerekend worden.
De late tot zeer late rassen bleven in opbrengst hier 5—15% beneden. Van de winterschade en de aantasting door klaverkanker herstelden de late tot zeer late rassen zich
beter dan de vroege. Van deze laatste groep hadden vooral de Italiaanse en Franse
rassen nogal winterschade, zodat zij in het tweede jaar in opbrengst sterk achterbleven. De late tot zeer late rassen kwamen het tweede jaar in opbrengst boven de
vroege uit.
De grasrassen werden in mengsel gezaaid met witte klaver; een gedeelte werd
gemaaid voor hooi, terwijl een ander deel in beweidingsbanen werd aangelegd. De
klaverbezetting bleek sterk te reageren op het verschil in tijdstip van maaien, zodat
deze in de diverse rassen aan het einde van 1957 sterke verschillen vertoonde. Bij de
beweidingsproef werden interessante verschillen in wintervastheid en standvastigheid
(persistentie) geconstateerd. Deze proef zal nog een aantal jaren worden voortgezet.
De internationale proef met voederbietenrassen, georganiseerd door de F.A.O., heeft
thans drie jaren plaatsgevonden. Met uitzondering van een Duits ras waren het alle
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rassen met een hoog of zeer hoog drogestofgehalte. Een van de Nederlandse rassen
bleek ieder jaar de hoogste opbrengst te geven. Daarop volgden enkele Deense rassen.
De overige Nederlandse rassen namen een tussenpositie in. Een samenvatting van de
resultaten over de afgelopen drie jaren zal door de F.A.O. worden gemaakt.
Van de gras- en rode klaverrassenproefvelden zal de verwerking van de resultaten
van alle landen op uniforme wijze in Engeland geschieden.
Op wiskundig gebied is het gelukt een stap voorwaarts te doen in het opstellen van
een sluitende theorie en de daarbij behorende oplossingsmethoden inzake de samenvatting van rassenproeven over verscheidene jaren. Dit gaat samen met de oplossing
van problemen over „split-plot"achtige proeven en die van samenvatting van rassenproeven binnen één jaar, voor het geval de rassen in min of meer verwante groepen
worden ingedeeld.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
De ra.ssenproefvelden in het zuidwest-kleigebied zijn goed geslaagd. Ondanks het
vrij grote aantal nieuwe rassen, dat werd beproefd, werd nog geen goede vervanger
voor het ras Balder gevonden. Zoals steeds, bleek het ras Carlsberg II hogere opbrengsten dan Balder te geven. Ook Proctor gaf enkele procenten meer opbrengst dan
Balder. Het stro van Carlsberg II is echter vrij slap en Proctor rijpt laat. Het Zweedse
ras Ingrid maakte een goede indruk, zowel wat betreft de opbrengst als de stijfheid
van het stro. De ervaringen, die de Zweedse brouwindustrie met dit ras heeft opgedaan, zijn echter niet onverdeeld gunstig.
Bij proeven over de invloed van het legeren op de kwaliteit van een drietal zomergerstrassen bleek, dat legeren het afvalpercentage en het eiwitgehalte van de gerst
deed toenemen en het 1000-korrelgewicht deed afnemen. Dit trad op zowel bij natuurlijk legeren als bij kunstmatig (door verschuivende horren) veroorzaakt legeren.
Vooral het ras Proctor was zeer gevoelig voor legeren.
Een zaaizaadhoeveelhedenproef met het ras Domen leerde, dat de opbrengst bij
uitzaai van 150 of 200 kg zaad in plaats van 100 kg duidelijk hoger was, maar nog
altijd lager dan die van Balder. In Noorwegen verkrijgt men met dit uitstekende
brouwgerstras veel hogere opbrengsten. Deze proef zal worden herhaald.

Instituut, voor Rationele

Suikerproduktie

Het onderzoek over het gedrag van polyploïde rassen werd voortgezet, evenals de
controle op de verhouding van di-, tri- en tetraploïden in het handelszaad, het laatste
in samenwerking met de internationale commissie voor suikerbietenzaad.
Bij de selectie van bietenmateriaal op tolerantie tegen het bietencystenaaltje kwam
vast te staan, dat door scherpe selectie in enkele generaties een zeer sterke daling van
het aantal cysten per plant kan worden bereikt.
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Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Het selectie-onderzoek werd voortgezet, maar tengevolge van de lage kiemkracht
van het zaad en de beschadiging van het gewas door hagelbuien, konden aan de verrichte waarnemingen geen conclusies worden verbonden. De Commissie Praktijkproeven Uien besloot daarom deze selectieproeven buiten beschouwing te laten en het
onderzoek in 1958 voort te zetten.
Zestien Amerikaanse hybride-uienrassen werden vergeleken met de Nederlandse
selecties Primeur en Wijdehoud. De hybriden waren 3—4 weken vroeger en herstelden
zich snel en volledig van de hagelbeschadigingen. Tijdens de groei vertoonden vele
hybriderassen geelgroene bladeren, hetgeen aan mangaangebrek deed denken. In
produktiviteit liepen ze sterk uiteen, namelijk van 375,0 kg per are (Autumn Topper)
tot 662,5 kg per are (Contender). Bij de bewaarproeven viel het ras Trapp's Hybrid
op door zijn goede bewaareigenschappen. Dit onderzoek zal in 1958 op uitgebreider
schaal worden voortgezet.
Voor de teelt van plantuien werden de selecties Primeur en Berlikum I onderling
vergeleken. De laatste was iets vroeger en bovendien uniformer van bolvorm dan de
hier gebruikte Primeurselectie. In de produktiviteit werden geen verschillen waargenomen.
In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werden
acht verschillende selecties van zilveruien vergeleken op hun teelt- en conserveringseigenschappen ; de onderzoekingen voor het kweken van hybriderassen werden voortgezet.

Peulvruchten Studie

Combinatie

Twee gekreuktzadige Amerikaanse multipod-doperwtenrassen hadden bij beproeving
in Wageningen een goede opbrengst, terwijl de kwaliteit redelijk goed was. De Stichting voor Plantenveredeling besloot in het kader van het in 1958 aan te vangen veredelingsonderzoek voor erwten, ook studie te maken van het multipod-type.
In Engeland werd, evenals in Nederland, vastgesteld dat Keuls Wonder een schokkertype is van een betere kwaliteit dan de tegenwoordige praktijkrassen.

Instituut voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

In 1957 werden vele kruisingen verricht in de geslachten Azalea (altaclarensis en
obtusa), Cytisus, Hydrangea, Rhododendron en Syringa. Van diverse kruisingen kon
zaad worden geoogst.
Zaden van Clematis montana rubens werden bestraald met neutronen, ten einde
andere bloemkleuren in dit gewas te krijgen. Hetzelfde procédé werd toegepast bij
Forsythia, met als doel het verkrijgen van witte en eventueel andere bloemkleuren.
Voorlopig zijn de resultaten beperkt tot het opdoen van ervaring met de bestral)ngs70

doses en de behandeling van de zaden en de kiemplanten na de bestraling.
Bij hel: kweken van tomatenrassen, die resistent zijn tegen verschillende ziekten,
werden lijnen geselecteerd, die een hoge resistentie tegen aaltjes vertonen en tevens
grote vrachten opleveren. De selectie van Lycopersicum glandulosum op kurkwortelresistentie werd voortgezet. Door middel van embryo-cultuur werd de kruising tussen
Lyc. esculentum en Lyc. glandulosum tot stand gebracht, welk produkt vegetatief
werd vermeerderd. Een selectie in de F 4 van de kruising (Moneymaker X Earlinorth)
X Moneymaker leverde enkele gunstige lijnen op wat betreft vroegheid en vruchtvorm.
Gezocht werd naar een eenvoudige chemische toetsmethode om te kunnen bepalen
of komkommerplanten vrij zijn van het gebrek bitter. Het is mogelijk gebleken bittervrije rassen te kweken, doch tot nu toe kan deze eigenschap pas worden geconstateerd
door de vruchten enkele malen te proeven, zodat ook vele bittere planten dure kasruimte in beslag nemen. Bij een oriënterend onderzoek over het vóórkomen van bitterstof in komkommers werd gevonden, dat alle onderzochte planten in de vegetatieve
delen bitterstof bevatten, ook de planten die bittervrije vruchten geven. De bitterstof
werd reeds in een jong stadium aangetroffen.
Er werden enige kruisingen gemaakt van Hollandse andijvie met wilde en gekweekte
vormen, die een zekere veldresistentie tegen de vlekkenziekte bezitten.
Zowel de veldproeven in verschillende consulentschappen met het mannelijke
aspergeras als die met selecties in gewone rassen, lieten zich gunstig aanzien. De
perspectieven voor de afzet van het groene produkt vormden een onderwerp van
studie; de kwaliteit is zeker niet slecht. Voorts werd nagegaan of het mogelijk is het
vezelgehalte van de asperge door selectie te verlagen.
Getracht werd een preiras te kweken, dat als herfst- en als winterprei te gebruiken
is. Er zijn enige proeven lopende in de teeltcentra om de gebruikswaarde te bepalen
van de z.g. lange herfstpreirassen.
Enige proeven, die in samenwerking met het Proefstation voor de Groente- en
Fruitteelt onder glas te Naaldwijk werden genomen, openden interessante perspectieven voor het winnen van zwaardere stookslarassen ; met het oog op de concurrentie uit
zuidelijker landen is opvoering van het kropgewicht van dit gewas zeer gewenst.
De mogelijkheden voor de veredeling van spinazie op resistentie tegen wolf en
blight werden verder onderzocht. Mede dank zij een intensieve voorlichting houden
verschillende zaadfirma's zich met dit vraagstuk bezig. Ook de combinatie van beide
resistenties in één ras, het opvoeren van de groeikracht bij korte dagen, het verlaten
van de schietdatum voor de fabrieksteelt, de uitsplitsing van de vorstgevoeligheid en
de toepassingsmogelijkheid van de herhaalde terugkruisingsmethode bij spinazie werden bestudeerd.
In een voorlopig onderzoek met bloemkool in de fysiologische kas bleek, dat de
maximum temperatuur, waarbij een Alpha-selectie een normale kool vormt, ongeveer
bij 20 °C ligt. Planten, die bij 26 °C werden opgekweekt, hadden zelfs na een jaar
nog geen kool gevormd.
Het kruidenonderzoek had onder meer betrekking op Rumex hymenoxpalus. De
drie uit Europa stammende herkomsten van dit gewas vertonen een te laag tannine71

gehalte, n.1. 9—10%, hetgeen aanleiding was om vier Amerikaanse selecties in te
voeren, die volgens de berichten een tanninegehalte tot 3 5 % bevatten.
Het in het groot telen van plantmateriaal van Valeriaan onder glas leverde geen
bijzondere moeilijkheden meer op. Het planten van dit gewas op grote oppervlakten
is geheel gemechaniseerd.
De selectie in Atropa belladonna op een hoog alkaloidgehalte werd voortgezet,
zowel in diploïde als in tetraploïde vormen. Uit Bulgarije werd een herkomst verkregen, die 2 , 5 % alkaloid zou bevatten; het gemiddelde gehalte in Nederland bedraagt
ongeveer 0 , 3 % in het gedroogde kruid.
Oriënterende proeven betreffende de zaai en de opbrengst van Anthriscus cerefolium toonden aan, dat het gewas bij een goede N-bemesting en een tijdstip van
zaaien omstreeks half augustus nog in dezelfde herfst ongeveer 7—10 ton vers blad
per ha kan leveren. De voorjaarszaai dient te geschieden in de eerste helft van maart.
Bij het onderzoek over Datura stramonium var. inermis bleek, dat het gehalte aan
alkaloïden in de tetraploïde variëteit ongeveer 1 0 % hoger was dan in de diploïde.
Van de beste tetraploïden werd zaad gewonnen.
In Digitalis purpurea werd geselecteerd op uniformiteit van het gewas en een
zo hoog mogelijk digitoxinegehalte. Voorts werd getracht het totale gehalte aan glycosiden te verhogen met behulp van polyploïdie. Digitalis ferruginea, in welk gewas aan
de digitoxine een acetylgroep is verbonden, werd in onderzoek genomen.
De in het vorige jaar geselecteerde zwakke kersenonderstam werd veredeld met
het ras Early Rivers, ten einde de verenigbaarheid na te gaan. Ook voor peer werd
getracht een zwakke onderstam te vinden. Uit Canada werden appelonderstammen
ontvangen, die resistent zouden zijn tegen stambasisrot; de beproeving ervan zal in
samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek geschieden.
Bij de proeven over het stekken (scheutstekken) onder waterverneveling werden
aanwijzingen verkregen, dat deze werkwijze betere resultaten oplevert wanneer de
verneveling met tussenpozen wordt uitgevoerd. Prunus tomentosum bleek zeer gemakkelijk te stekken te zijn, de appelonderstam type IX daarentegen leverde moeilijkheden op.
De I.V.T.-aardbei-selectie 668, die vanaf 1953 onder glas is beproefd, voldeed ook in
1957 goed, zodat werd besloten het ras in de handel te brengen onder de naam
Oranda. Met een vijftigtal aardbeiselecties werd verder gewerkt.
Er werd een begin gemaakt met de uitvoering van uitgebreidere proefnemingen
over het stekken van blauwe bessen. Zowel in rode als in zwarte bessen werd een
aantal goed geslaagde kruisingen gemaakt.
Er werd een begin gemaakt met de samenstelling van een overzicht betreffende de
factoren, die het al of niet slagen van kruisingen bepalen.
Het bleek mogelijk te zijn onvolgroeide embryo's uit kersenzaden, die bij normale
uitzaai niet kiemen, door middel van embryocultuur tot kieming te brengen. Deze
methode bevredigde echter nog niet geheel, omdat een deel van de gekiemde embryo's
na uitplanting in de kas slecht of niet doorgroeide. Dit euvel werd vrijwel geheel
ondervangen door de uitgeplante embryo's op te kweken bij een relatief hoge tempera72

tuur (23 tot 26 °C) en door verlenging van de natuurlijke dag tot 16 uur met sterk
kunstlicht (4000 lux).
De werkzaamheden voor de Raad voor het Kwekersrecht hadden hun normale
verloop.

Laboratorium

voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Ter bestudering van het wereldsortiment van Cyclamenrassen werd een collectie
van 225 rassen uit West-Europa bijeengebracht. Begonnen werd met de kleurbeschrijving volgens de International Colour Chart. Voorts worden de bloemkleuren papierchromatografisch nagegaan en worden de aantallen chromosomen bepaald. Reeds is
gebleken, dat verschillende roodbloeiende rassen diploid zijn en dat de uit 't buitenland
afkomstige Wit met oog-rassen overwegend tetraploïd zijn, terwijl in plaats van 96
chromosomen soms 92 chromosomen voorkomen. Ookwerden vorderingen gemaakt met
het chromatografisch onderzoek en met de studie over de herkomst.
In het heterosisonderzoek bij tomaten voor de koude kas bleek de F1 van het vrij
late ras Moneymaker met een vroeg, laag blijvend type, aanmerkelijk vroeger te zijn
dan Moneymaker zelf, terwijl de totaalopbrengst van de Fj niet voor het ras Moneymaker onderdeed.
Bij een vijftal nieuwe appelrassen werd een hogere opbrengst verkregen dan bij
de ouderrassen, hoewel de bomen sterk van nachtvorst hadden geleden. Om dezelfde
reden waren bij de terugkruisingsproeven bij appel weinig bloemen beschikbaar,
zodat het aantal verkregen zaden klein was.
De vererving van de fotoperiodiciteit bij Salvia splendens bleek door zeer veel erffactoren Ie worden bepaald. Bij soortkruisingen met Delphinium werd een fertiele Fj
verkregen met de rode tetraploïde Delphinium nudicaule X Delphinium cardinale;
op deze eigenschap werd selecteerd.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Het veredelingswerk bij aardappel, boon, erwt, spruitkool en tomaat werd voortgezet. De eerste aardappelzaailing werd aangemeld voor een onderzoek op praktijkwaarde. Enkele tientallen nummers werden ingezonden voor beoordeling op hun resistentie tegen wratziekte en aardappelmoeheid.
Een aantal botanische vormen van Phaseolus werd gebruikt in proefkruisingen met
Phaseolus vulgaris. Een grote hoeveelheid zaden, afkomstig van vroegere kruisingen,
werd kunstmatig of onder natuurlijke omstandigheden getoetst op hun vatbaarheid
voor de meest voorkomende bonenziekten.
De rassenproeven met stamslabonen werden voortgezet, terwijl ook stoksnij-, stoksla-, spek- en pronkbonen bij de werkzaamheden werden betrokken. Dit onderzoek
vond zowel in Nederland als in België plaats.
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Proefstation voor de Boomkwekerij
Het kruisingswerk werd ernstig belemmerd door de zware nachtvorst in begin mei
1957, die veel bloemen vernielde. Anderzijds verhinderde de zachte winter de selectie
op de winterhardheid.
Er werden nieuwe perspectieven verkregen voor het kruisen van Rhododendrons,
doordat zaad werd ontvangen uit Nieuw-Guinea, afkomstig van Rhododendrons uit
het hooggebergte aldaar.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de erfelijkheid van bladvorm bij tabak werd voorlopig afgesloten in de vorm van een proefschrift. Verschillende aspecten van het onderzoek
blijken van betekenis te zijn voor de tabaksveredeling. Het onderzoek over een
opvallend verband tussen de bloemkleur (mozaiek-type) en de zaadkwaliteit bij tabak
werd voortgezet.
Het chemogenetisch onderzoek over de aard van de werking van een aantal kleurbeïnvloedende genen bij Phaseolus (plant, bloem, vrucht, zaad) ondervond goede
voortgang. Hetzelfde geldt voor de factorieel-genetische analyse bij Phaseolus.
Een gedeelte der resultaten van het cytogenetische onderzoek over de inteeltverschijnselen bij rogge is gereed voor publikatie. Een factorieel-genetisch en een cytologisch gedeelte zijn in bewerking.
Begonnen werd met onderzoek over experimentele mutatie, waarbij bijzondere
aandacht zal worden gewijd aan het eventueel optreden van heterosisverschijnselen.
Als objecten doen dienst tabak, rogge en gerst.
Het onderzoek over het voorkomen en de betekenis van natuurlijke Polyploidie bij
grassen heeft zich van drie soorten uitgebreid tot drie soortgroepen : de sectie Ovinae
van het geslacht Festuca, het geslacht Agrostis en de overblijvende soorten van het
geslacht Poa. Van deze drie vormenrijke groepen met hun lange polyploïde reeksen
en hun sterke ecologische differentiatie worden thans de cytogenetische, de genecologische en de populatie-genetische aspecten in onderlinge samenhang bestudeerd.
Een onderzoek over de chromosomen (aantal en vorm) en de morfologische eigenschappen van het kruipertje (Hordeum murinum) bracht aan het licht, dat het in de
literatuur voor deze plant opgegeven chromosomenaantal 2n= 14 zeer waarschijnlijk
samenhangt met onjuiste determinatie. Alle ongeveer 100 onderzochte Nederlandse
exemplaren van H. murinum (en enkele Italiaanse en Engelse) bleken 2 n = 2 8 te bezitten. Zowel de aard van de reductiedeling als de morfologie der chromosen wijzen in de
richting van allopolyploïdie.
Uit de zeer talrijke kruisbestuivingen tussen kers en perzik werden enkele zaden
en planten verkregen, waarvan in 1958 zal blijken of het inderdaad bastaarden zijn.
De analyse van een zevental bloemkleurfactoren van Violier, in samenhang met
het genenpaar voor enkel-dubbel en het signaalfactorenpaar voor donker-lichtgroene
bladeren, werd vrijwel voltooid.
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PLANTENZIEKTEN- EN ONKRUIDBESTRIJDING

Instituut voor Plantenziektenkundig

Onderzoek

Hoewel honderden isolaties werden verricht, kon uit de bast van appelbomen, die
aangetast waren door stambasisrot wel de schimmel Phytophthora cactorum worden
verkregen, doch niet P. syringae. Het is tot nu toe onverklaarbaar waarom dit organisme, dat bij inoculeren in de bast van appel en peer zeer virulent is, geen natuurlijke infectie in de bast veroorzaakt.
Bij het onderzoek over appelschurft bleek, dat de sporen van Venturia inaequalis
in geheel of gedeeltelijk gekiemde toestand veel langere perioden van droogte kunnen
doorstaan dan tot nu toe bekend was. De richtlijnen voor het vaststellen van infectieperioden zullen derhalve moeten worden herzien.
De door verschillende schimmels in combinatie met galmuglarven veroorzaakte
stengelziekte bij framboos bleek goed te kunnen worden bestreden door een cultuurmaatregel. n.1. het wegnemen van de vroege scheuten; hierdoor werd de ei-afzetting
van de eerste vlucht galmuggen voorkomen. Het bladvuur van augurken, veroorzaakt
door Glomerella lagenarium kon goed worden bestreden door bespuiting met maneb; de
meeldauw werd afdoende bestreden door bespuiting met karathane.
Het kwam vast te staan dat kurkwortel van tomaat niet wordt veroorzaakt door een
virus, maar wel door een nog niet geïdentificeerd steriel mycelium.
Voorts werd gevonden, dat luizen uit voorjaarszieke zaadpeen een virus overbrengen op de indicatorplant Apium leptophyllum. Het is waarschijnlijk, dat dit
virus de oorzaak van de voorjaarsziekte is. Het toetsen van Anjerstek op de aanwezigheid van de bacterie Erwinia carotovora werd in het afgelopen jaar georganiseerd,
zodat men thans in staat is stekken op grote schaal voor de praktijk te toetsen voor de
teelt van moerplanten. De bacterie Pseudomonas cariophylli bleek vrijwel niet op buurplanten over te gaan. Door deze bacterie aangetaste planten gaan in de regel pas
te gronde als er secundaire infectie met schimmels tot stand komt.
Bij aardappelen werd gevonden, dat ten minste vier knolziekten een sterke uitbreiding
ondergaan als vroeggerooide knollen na het rooien gedurende enige tijd in een zomerkuil worden bewaard. Het droog bewaren van vroeg gerooid pootgoed dadelijk na
het oogsten, moet dan ook met nadruk worden aanbevolen. Ten aanzien van de zilverschurft en de Rhizoctoniaziekte werd waargenomen, dat de besmetting in hoofdzaak
met het pootgoed overgaat. De aardappelschurft, alsmede de Rhizoctoniaziekte, werd
goed bestreden door een grondbehandeling met pentachloornitrobenzeen.
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De bloedluisparasiet, Aphelinus mali, bleek in de loop van de zomer zijn aanvankelijke achterstand ten opzichte van de bloedluis geheel in te halen. Deze laatste
werd met succes bestreden met behulp van isochloorthion. Een desbetreffend onderzoek toonde aan, dat een goede bestrijding van de aardbeiknotshaarluis de verspreiding van aardbeivirussen in aardbeiaanplantingen in sterke mate tegengaat. Een voor
Nederland nieuw aardbeivirus werd geïsoleerd. Uit vele veldwaarnemingen bleek,
dat de bestrijding van de frambozencicade het aantal gevallen van dwergziekte reeds
sterk heeft doen afnemen. Ter bestrijding van de melige koolluis in spruitkool werd
de werking van een aantal fosforzure esters onderling vergeleken. De systemisch
werkende middelen vertoonden de beste werking, als gevolg van hun langere nawerkingsduur.
Aan de hand van proeven werd gevonden, dat de moeilijkheden bij de bestrijding
van de groene appeltakluis in de zomer niet moeten worden toegeschreven aan een
resistentie van deze luizen tegen fosforzure esters. Het bleek mogelijk te zijn deze
bladluis te bestrijden met middelen, die voor de mens weinig giftig zijn.
Kelthane stelde in proeven ter bestrijding van de rondknopmijt in zwarte bes teleur;
spuitzwavel gaf weer de beste bestrijding, doch in sommige gevallen ook een duidelijk
minder goede bladstand. Vruchtboomcarbolineum en de ovolarviciden PCBS en chlorocide vertoonden een zeer goede werking tegen de eieren resp. uitkomende larven
van Bryobia rubrioculus op appel. Bestrijding van de aardbeimijt na de oogst met
kelthane gaf afdoende resultaten.
Ten behoeve van het onderzoek van stoffen op hun invloed op de synthese van
tabaksmozaiekvirus werden enige methoden ter kwantitatieve bepaling van dit virus
in plantenextracten vergelijkenderwijs onderzocht.. Hierbij werd gevonden, dat een
biologische toetsmethode op Nicotiana glutinosa betere perspectieven biedt dan methoden, die resp. berusten op een bepaling met behulp van de serologische precipitatiereactie en op de bepaling van de absorptie van ultraviolet licht door het partieel
gezuiverde virus.
Het onderzoek over biochemische verschillen tussen tabaksmozaiekzieke en gezonde
tabaksplanten bracht aan het licht, dat in de zieke planten het chlorofylgehalte lager
en het gehalte aan carotenen en xanthofyllen hoger is dan in gezonde planten. Tevens
bleken de zieke planten een veel hogere concentratie aan appelzuur te bevatten.
De van Amerikaanse onderzoekers overgenomen blad-entmethode ter toetsing van
aardbeiplanten op de aanwezigheid van virus werd met succes toegepast. Deze toetsing
werd uitgewerkt tot een routinebehandeling, waarna het betreffende werk werd overgedragen aan de Plantenziektenkundige Dienst.
Een nader onderzoek over het voorkomen van virusziekten in bessen werd ter hand
genomen. Het sap van zeer jong frambozenblad bleek minder inactiverend te werken
op tabaksmozaiekvirus dan het sap uit volgroeide bladeren. Dit onderzoek was opgezet
om nader inzicht te krijgen in de vraag, waarom het tot nu toe niet gelukte frambozenvirussen met sap over te brengen. Een bij erwt voorkomende virusziekte, waaraan de naam vroege verbruining werd gegeven, bleek te worden veroorzaakt door een
virus, waarmee de planten van de grond uit worden besmet.
Infectieproeven toonden aan, dat het aaltje Hoplolaimus uniformus de wortels van
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peen kun beschadigen. Een andere ziekte van peen, staartpeen, werd met succes
bestreden door de grond met DD te behandelen. Alles wijst erop, dat de aanwezigheid
van twee organismen, een nematode en vermoedelijk een schimmel, noodzakelijk is
voor het optreden van vroege vergeling bij erwt. Drie jaar na een DD-behandeling
was hel: aantal Pratylenchus penetrans in aardbeibedden aanzienlijk lager en de
aardbei oogst belangrijk hoger op behandelde dan op onbehandelde bedden, waarop
zwart wortelrot voorkwam.
Nadat een speciale commissie was gevormd voor de bestudering van de mogelijke
verbetering van de aspergecultuur werd een begin gemaakt met een onderzoek over
de bepaling van de resistentie van asperge tegen voetziekte.
Het: onderzoek over de resistentie van nieuwe bonenrassen tegen virusaantasting,
dat geschiedt ten behoeve van de Raad voor het Kwekersrecht, had een normaal
verloop. Speciaal onderzoek werd verricht om de resistentie van bonen tegen zwarte
vaatziekten te toetsen. Zeer veel tijd werd besteed aan het onderzoek over de resistentie van bonen tegen Colletotrichum lindemuthianum.
Het knolvoetonderzoek leverde enige belangrijke resultaten op. Er werden vier
duidelijk verschillende fysio's gevonden voor kool, koolraap en stoppelknollen. Bij de
stoppelknollen komen vermoedelijk nog twee verschillende fysio's voor. Verder werd
gevonden, dat uitzaai op zwaar besmette grond in juni een veel betere toetsing
mogelijk maakt dan uitzaai op de normale tijd in augustus.
Over het onderzoek over de invloed van luchtverontreiniging op verschillende
gewassen wordt elders in dit boekje verslag gegeven.

Plantenziektenkundige

Dienst

Evenals in 1956 werden ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans) met een 80%-ige zineb-oplossing geen betere resultaten verkregen dan met
een 65%-ige. In tegenstelling tot vorig jaar voldeed maneb in alle opzichten beter
dan zineb. Bij het vergelijken van verschillende combinaties van koperbevattende
stoffen met hechtmiddelen bleek de knolaantasting af te nemen naarmate meer koper
en minder hechtmiddel werd gebruikt. Dit kwam vooral bij het gebruik van een kleine
hoeveelheid vloeistof sterk naar voren. Het tijdig doodspuiten was wederom een effectieve maatregel tegen de knolaantasting. Bij late rassen op zand- en dalgrond kon
met twee behandelingen een zeer rendabele bestrijding van de aardappelziekte worden
verkregen, wanneer de eerste behandeling bij het verschijnen van de eerste loofaantasting in vatbare rassen werd uitgevoerd en de tweede behandeling ca 2 weken later
volgde.
De knolaantasting door pukkelschurft (Oospora pustulans) bleek toe te nemen,
naarmate op een later tijdstip werd gerooid en de tijdsruimte tussen rooien en ontsmetten met een organisch kwikmiddel groter werd genomen.
Zowel de Rhizoctonia-ziekte als de gewone schurft van de aardappel konden door
een grondbehandeling met PCNB worden bestreden. De fytocide werking van dit
middel op kleigrond nam door een toepassing 14 dagen voor het poten ten opzichte
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van de toepassing bij het poten weliswaar af, maar was toch niet verdwenen. Het
middel veroorzaakte echter een smaakafwijking.
De resultaten van het loofklappen en het doodspuiten bij pootaardappelen ter vervanging van het looftrekken, waren door de langdurige droogte in het voorjaar en
het optreden van doorwas ongunstig.
In de proeven over de rentabiliteit van de bestrijding van de bietenvlieg met parathion en dieldrin werd een flinke aantasting van het gewas geconstateerd. De tweede
generatie van de vlieg ontwikkelde zich echter slecht, zodat het gewas zich volkomen
herstelde. Er werden geen opbrengstverschillen geconstateerd tussen de behandelde
en de onbehandelde percelen.
Bij winterrogge werd beschadiging van kiemplanten door larven van insekten in
belangrijke mate voorkomen door het zaaizaad te behandelen met een middel, dat
2 0 % lindaan bevat (3 g per kg zaad). Gelijktijdige ontsmetting van het zaad met
TMTD dient te worden aangeraden om kiembeschadiging te voorkomen.
De resultaten van de bestrijding van gele roest bij tarwe met zineb en maneb
waren in 1957 zeer teleurstellend. De kosten overtroffen in sterke mate de baten.
Bij de bestrijding van thripsen in vlas voldeden DDT en lindaan minder goed dan
dieldrin, parathion en heptachloor. Met deze laatste drie insekticiden kon een zeer
rendabele bestrijding van de vroege akkerthrips in erwten worden verkregen. Tegen
de erwtenknopmade leverde een bespuiting met een DDT-emulsie vóór of in het
begin van de eerste bloei de beste resultaten op.
Het bleek aanbeveling te verdienen de bestrijding van de valse meeldauw bij erwten
op gronden met mangaangebrek uit te voeren met maneb, vanwege het gunstige
neveneffect van het mangaan hierin.
Gevonden werd, dat de aanslag en de opbrengst van nieuw ingezaaid grasland op
percelen met schadelijke populaties van vrijlevende wortelaaltjes beter is na de verbouw van aardappelen en bieten als eerste gewas na het scheuren, dan na granen.
Schade door emelten aan granen en voederbieten kan worden voorkomen door het
zaad tevoren met een insekticide te behandelen. Tussen granen en bieten bestaan
verschillen in tolerantie voor de insekticiden.
Een in 1957 afgesloten onderzoek over de betekenis van het havercystenaaltje wees
uit, dat er een positieve correlatie bestaat tussen het voorkomen van het aaltje en de
frequentie van de graanverbouw.
Er werd een begin gemaakt met een rentabiliteitsonderzoek van herbicide-bespuitingen in gewassen. Hiertoe werd een tweetal proeven genomen, een in rogge, verontreinigd met korenbloemen, en een in zomergerst, verontreinigd met herik. Beide
onkruiden bleken in vergelijking met onbehandelde en geschoffelde percelen wel degelijk het gewas een ernstige concurrentie aan te doen, die tot uiting kwam in een
opbrengstvermindering.
Ter bestrijding van kleefkruid (Galium aparine L.) in zomergraan werd een nieuw
type middel, n.1. M C P P (methylchloorfenoxypropionzuur) onderzocht. Hoewel bij het
gewas, dat bij een lengte van ca 25 cm werd behandeld, enige opbrengstderving
ontstond, bleek de bestrijding van het kleefkruid uitstekend te slagen. Het bij-effect
van dit type middel op muur en hennepnetel was ook interessant. Het type MCPB
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(methylchloorfenoxyboterzuur) kon voor toepassing in granen met 2 à 3 blaadjes
niet worden goedgekeurd, daar de herbicide werking ervan op het zeer uitgebreide
zaadonkruidensortiment onvoldoende was.
Voor onkruidbestrijding in vezelvlas werd een nieuw middel, op basis van DNOC
en grocistof, goedgekeurd. Het middel gaf alleen een bevredigende werking bij toepassing op vlas, dat 5—7 cm groot was.
Zeer goede resultaten werden verkregen met chloor-IPC voor onkruidbestrijding in
bloembollen en uien. Gezien de aard van de werking van dit middel moet de toepassing plaatsvinden tijdens de kieming van de onkruidzaden of uiterlijk tijdens het
kiemplantstadium. Dit betekent voor in de herfst geplante bollen een toepassing zo
vlug mogelijk na het wegnemen van het winterdek in het voorjaar, nadat deze gewassen zijn afgehard. Bij gladiolen is zowel een behandeling vóór opkomst als over het
gewas mogelijk; de ontwikkeling der onkruiden is hier dus bepalend. Bij uien kan
voorlopig alleen een behandeling enige weken nà de opkomst van het gewas plaatsvinden.
Behalve voor de bestrijding van kweekgras, blijkt het middel dalapon goede diensten
te kunnen bewijzen bij de bestrijding van grassen in grienden, nog vóór het schot
is uitgelopen.
De reeks van allesdodende middelen werd uitgebreid met enkele boraten. Deze
middelen hebben een vrij lange werkingsduur; zij zijn niet brandbaar of corrosief en
bezitten een geringe giftigheid.
Op tuinbouwkundig gebied is wederom gewerkt aan waarnemingsmethoden ten
behoeve van de berichtgeving over het tijdstip, waarop ziektebestrijdingen moeten
worden uitgevoerd. In het kader van het routine-onderzoek werden de infectieperioden
van de schurftzwam in samenwerking met het K.N.M.I. met behulp van 16 z.g.
centrale posten vastgesteld. Daarnaast werd aandacht besteed aan een methode om
nauwkeuriger aanwijzingen te krijgen over de lengte van de perioden, waarin de
bladeren van appel- en perebomen nat blijven. Daarbij werd gebruik gemaakt van
een speciaal hiertoe vervaardigd kunstblad.
Voorts is gewerkt met een Duits type vanglamp voor het vaststellen van de activiteit
van in fruitaanplantingen voorkomende bladrollers. De voorlopige conclusie ten aanzien van dit vangapparaat is, dat het enige voordelen heeft ten opzichte van de
Robinsonval (minder controlewerk, geen giftige bedwelmingsmiddelen), doch daarnaast ook belangrijke nadelen (onvoldoende vangsten en nadelige invloed van neerslag hierop).
De in 1954 in samenwerking met andere instellingen aangevangen waarnemingen
over de vlucht en de eiafzetting van Lepidoptera in boomgaarden werden afgesloten.
Het ligt in de bedoeling hierover een gezamenlijke publikatie te doen verschijnen.
Bij het onderzoek inzake quarantaine-begassingen werd vooral aandacht besteed
aan het verloop van de relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitvoering van de begassingen.
Uit het onderzoek over de San José-schildluis op het geïsoleerde proefveld in Limburg bleek, dat dit insekt duidelijk reageert op de weersomstandigheden. De ontwikling van de schildluizen was onder invloed van de ongunstige zomer aanmerkelijk ver79

traagd. Ondanks hef zeer ongunstige weer kon de luis zich echter ook in 1957 handhaven en vermeerderen. Dit onderzoek geschiedt in overleg met de European Plant
Protection Organization.
In de groenteteelt werd bijzondere aandacht besteed aan de voetziekte van asperges.
Met financiële steun van de Coöp. Veilingvereniging te Venlo werd in samenwerking
met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst een groot proefveld aangelegd, waarop twee
aspergerassen zijn geplant. De planten, die met TMTD en captan waren behandeld,
ontwikkelden zich tijdens het groeiseizoen zeer goed.
In de aardbeienteelt werd het effect onderzocht van een DD-grondontsmetting in
de zomer na een oud aardbeigewas op de groei van aardbeien, die een maand na de
ontsmetting waren geplant. Uit deze proef bleek o.a. dat men op een perceel, dat sterk
met vrijlevende wortelaaltjes is besmet, nog dezelfde zomer weer aardbeien kan
planten, mits een grondontsmetting wordt toegepast.
In de fruitteelt werd in het bijzonder aandacht besteed aan het optreden van virusziekten. De toetsing van appelmoederbomen vond op grote schaal voortgang. In een
aantal gevallen werd gevonden, dat bomen — ofschoon zijzelf geen verschijnselen
te zien gaven — met het rubberhoutvirus of het appelmozaïek besmet zijn. Naast de
negatieve selectie is thans een positieve selectie in voorbereiding. Deze dient het kernmateriaal te leveren, dat zal worden gebruikt voor het opkweken van virusvrije
moederbomen.
De grondontsmettingsproeven ter voorkoming van de bodemmoeheid in de boomkwekerij werden voortgezet. Op een in 1952 aangelegd proefveld vertoonde in 1957
gezaaide Malus pumila wat groei betreft, nog steeds het beste gewas op de met
80 cm3 DD of 80 cm3 chloorpicrine per m 2 behandelde veldjes.
Uit het onderzoek ter bestrijding van de grote narcisvlieg bleek, dat emulgeerbare
produkten, toegepast tijdens de warmwaterbehandeling, ernstige schade kunnen veroorzaken. Daarentegen geven spuitpoeders op basis van aldrin, dieldrin en heptachloor
geen schade bij de latere ontwikkeling van het gewas; zij leveren een zeer gunstig
resultaat, wat de bestrijding van genoemd insekt betreft.
In de bloemisterij werd onderzoek gedaan over virusziekten, o.a. bij Freesia,
Hippeastrum, Primula obconica, Pelargonium en chrysant. Waarnemingen zijn verricht om de nadelige invloed van deze ziekten vast te stellen op de ontwikkeling en
de produktie van het gewas. Hierbij bleek, dat de bloem- en stekproduktie van Pelargonium onder invloed van virusziekten in belangrijke mate werd gedrukt. De invloed
bij chrysant was eveneens belangrijk.
Op nematologisch gebied werden tal van nieuwe aantastingen waargenomen, o.a.
Heterodera fici in Ficus spp., Ditylenchus dipsaci in luzerne, Aphelenchoides composticola en Ditylenchus spp. in champignons, Meloidogyne arenaria in verscheidene
sierplanten, Rotylenchus robustus (syn. Hoplolaimus uniformis) in Freesia-hybriden,
zaailingcultures van coniferen en aardbei. Enkele voedings- en fysiologische ziekten
van prei, populier en bloemkool werden onderzocht. Vermeldenswaardige schimmelaantastingen waren o.a. Zopfia rhizophila op asperge, Alternaria porri op het zaad
van andijvie en pastinaak, Corticium centrifugum op de vruchten van peer, Phytoph80

thora cacïorum op de vruchten van appel, Griphosphaeria nivalis (= Fusarium
nivale) op haver en een Streptomyces spp. op peen. Bij aantasting van luzerne, biet,
aardappel e.a. door de schimmels Verticillium albo-atrum en V. dahliae werden aanwijzingen verkregen, dat bladinfectie en bovengrondse verspreiding plaatsvinden.
De schimmel Alternaria dauci blijkt met het zaad van peen over te gaan. Een kiemplantenziekte van gekweekte Digitalis, veroorzaakt door Rhizoctonia solani, bleek te
kunnen worden bestreden door een bespuiting met een organisch kwik bevattend
middel.
Een onderzoek over terugvangsten van gemerkte vlinders (Mamestra brassicae en
Plusia gamma) met de Robinsonval toonde aan, dat slechts een klein deel van de
aanwezige vlinderpopulatie gevangen kan worden. Er is aanleiding om te concluderen, dat op deze wijze een indruk wordt verkregen van de activiteit, maar niet van
de dichtheid van de populaties.
De biologische bestrijding van Tortrix viridana e.a. met parasitaire nematoden uit
de familie der Steiner-nematodae bood voor de toepassing in het veld weinig perspectief, in tegenstelling tot de oorspronkelijke Amerikaanse berichten.
Het onderzoek over de betekenis van nematoden voor de vruchtbaarheid van de
grond, werd voortgezet. Van 15 gewone landbouwbedrijven in verschillende gebieden
werden volledige aaltjesanalyses verricht. De aaltjesvangsten per ha bouwvoor varieerden, afhankelijk van de grondsoort en het gewas, van 2,4 tot 21,4 miljoen. Op elk
perceel van elk bedrijf kwamen parasitaire wortelaaltjes voor, voornamelijk van de
geslachten Heterodera, Rotylenchus, Paratylenchus, Pratylenchus en/of Tylenchorhynchus. Het optreden van vruchtwisselingseffecten in verband met deze nematoden wordt
nader onderzocht in samenwerking met verscheidene consulentschappen en andere
instellingen, ook in de interprovinciale proefveldenseries.
Het klavercystenaaltje, Heterodera trifolii s.1., bleek in 6 6 % van 661 Nederlandse
weilanden voor te komen. Bij vruchtwisselingsproeven kwam tot uiting, dat dit aaltje
een belangrijke oorzaak moet zijn voor de slechte groei van witte klaver in veel
weilanden. In samenwerking met de Stichting voor Plantenveredeling wordt gezocht
naar resistente klonen van witte klaver.
Op bouwland, dat met Pratylenchus pratensis + Tylenchorhynchus dubius was
besmet, kon de opbrengst van ingezaaid gras en klaver worden opgevoerd tot 172%
door zware stikstofgiften (tot 200 kg N per ha) en tot 2 6 3 % door grondontsmetting
met nematiciden. Bij alle N-trappen veroorzaakte grondontsmetting een opbrengstverhoging van ± 14 ton per ha en, ondanks het zwaardere gewas, een verdubbeling
van het klavergehalte, terwijl de gehalten aan eiwit in het geoogste gras aanmerkelijk
toenamen.
De gegevens van zes proefvelden, waarop in totaal 182 gewassen behorende tot
164 plantensoorten werden onderzocht met betrekking tot Pratylenchus penetrans,
werden samengevat. De hierop aansluitende vruchtwisselingsproeven bevestigden, dat
leguminosen en granen op besmette grond dikwijls slechte voorvruchten („carriers")
zijn voor gevoelige gewassen, bieten daarentegen goede.
De uitzonderlijk gunstige werking van Tagetes-soorten tegen Pratylenchussoorten
werd nader uitgewerkt. Inoculatie van P. penetrans bij aardappel veroorzaakte een
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duidelijke schade. Dit aaltje bleek met aardappelpootgoed niet te worden overgebracht ;
met plantgoed van houtige gewassen had enige overdracht plaats, doch deze had geen
gevolgen voor de groei bij uitplanten in gezonde grond.
Het onderzoek over de oorzaak van de herinplantingsmoeilijkheden bij de fruitteelt
is verder ontwikkeld. Er is waarschijnlijk een nematologische (Pratylenchus penetrans
en Paratylenchus spp.) en een andere, mogelijk een mycologische oorzaak, die naast
en door elkaar kunnen werken.
Het havercystenaaltje bleek op nieuw-ontgonnen gronden binnen 10 jaar schadelijk
te kunnen worden. Er zijn aanwijzingen, dat maïs en kunstweide geen efficiënte waardplanten zijn en de populatie drukken. Ook in oud weiland komen geen hoge populaties
voor.
Ten aanzien van het aardappelcystenaaltje werd gevonden, dat het in de oudstbesmette percelen, nadat deze gedurende 16 jaren met onvatbare gewassen waren
beteeld, nog niet volledig was afgestorven.
Bij het onderzoek van bestrijdingsmiddelen werden de proeven over de invloed
van de temperatuur op de werking van insekticiden uitgebreid tot de gechloreerde
koolwaterstoffen. De reactie van enige insektensoorten op hetzelfde middel, toegepast
bij een reeks temperaturen bleek sterk wisselend te kunnen zijn. Gaf de ene soort b.v.
een positieve correlatie, dan kon de andere soort een negatieve correlatie opleveren.
Het onderzoek in het laboratorium over een keuringsmethodiek voor aanlokkende
en afwerende middelen werd voorlopig afgesloten.
De groep van de dithiocarbamaten en derivaten heeft jarenlang weinig nieuwe
aspecten getoond. Verscheidene varianten werden onderzocht; één ervan bleek een
zekere curatieve werking tegen, schurft te hebben, zulks in tegenstelling tot andere
dithiocarbamaten. Iets dergelijks kan worden gezegd van de groeistofhoudende onkruidbestrijdingsmiddelen: jarenlange stilstand, nu allerlei varianten voor nieuwe toepassingen.
Een ander gebied, dat steeds meer in beweging komt, is dat van de fosforzure esters
en hun derivaten; grote variaties in werkzaamheid, giftigheid en bestendigheid
maakten onderzoek in velerlei richting nodig.
Beschadigingen op appels, veroorzaakt door bespuitingen of zelfs maar door één
bespuiting met fosforzure esters, werden nader onderzocht en verwerkt tot een praktijkadvies. Spint, dat tegen fosforzure esters resistent was geworden, bleek goed in
toom te kunnen worden gehouden door kelthane (een derivaat van een gechloreerde
koolwaterstof) en door de „spintoviciden" zoals PCPCBS, tedion enz.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Ten gevolge van de natte zomer was de onkruidgroei over het algemeen zeer welig.
Hierdoor was er veel gelegenheid ervaring op te doen over het vraagstuk der onkruidbestrijding. Met deskundigen van de Plantenziektenkundige Dienst werd de mogelijkheid besproken arseniet als onkruidbestrijdingsmiddel goed te keuren, wanneer
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het in geringe hoeveelheden in mengsels wordt gebruikt, b.v. 10 kg DNC-zuur met 21
arseniet.
Het onderzoek over de gedragingen van de rietboorder, die in 1956 grote schade
aanrichtte, werd hervat. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de rups in de toppen
van het riet gaat optreden en waar het dier vandaan komt.
Bij proefnemingen over de bestrijding van zeebies werd succes verkregen met het
middel DC.P. Gebleken is, dat de opengevallen ruimte spoedig wordt ingenomen door
zeeaster.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Bij de proefnemingen over onkruidbestrijding in akkerbouwgewassen werd in enkele rassen van maïs op verschillende grondsoorten met 2-3 kg simazin een goede
bestrijding van eenjarige onkruiden verkregen zonder beïnvloeding van de opbrengst.
Ook in lupine en sluitkool werden met dit middel goede ervaringen opgedaan.
De proeven over een toepassing van DNBP-NH4 (dinoseb-NH4) en MCPB op verschillende tijdstippen in enkele doperwtrassen wezen uit, dat een behandeling in een
jong stadium de voorkeur verdient. MCPB bleek invloed uit te oefenen op de kwaliteit
van het produkt.
Het onderzoek in handelsgewassen vergde ook dit jaar een groot deel van de tijd.
Zowel bij blauwmaanzaad als bij de teelt van graszaad hadden de werkzaamheden
ten doel tot een gedeeltelijke of gehele vervanging van het in de praktijk gebruikte
natrium-arseniet te komen. Bij blauwmaanzaad bleek amino-triazool uiteindelijk niet
voor dit doel bruikbaar te zijn, doch bij de graszaadteelt is DNOC voor de onkruidbestrijding in het najaar een zeer bruikbaar middel, eventueel gemengd met natriumarseniet.
De introductie van chloor-IPC in de bloembollenteelt leidde in het algemeen niet
tot teleurstellende resultaten. Ook in tal van andere tuinbouwgewassen bleek het gebruik van chloor-IPC mogelijk te zijn. De proeven, die vanaf 1955 in samenwerking
met de Nederlandse Uienfederatie zijn genomen, leidden ertoe, dat in 1958 in zaaien zilveruien bespuitingen met 4-6 1 chloor-IPC (40%-ig produkt) zullen kunnen
worden geadviseerd. In de boomteelt werden op zaaibedden van verschillende gewassen (o.a. Douglas, fijnspar, beuk en eik) met chloor-IPC goede ervaringen opgedaan bij de bestrijding van muur en straatgras. Hoewel in enkele groentegewassen
(andijvie, sla, peen, stambonen) een goede onkruidbestrijding met chloor-IPC tot de
mogelijkheden behoort, is een studie van het residuprobleem en van de invloed van de
grondsoort op de resistentie van het gewas noodzakelijk alvorens tot praktijkaanbevelingen kan worden overgegaan.
In de fruitteelt werd het gebruik van kweekdodende middelen bestudeerd. Toepassingen van dalapon (10-15 kg per ha) werden in het algemeen zonder schade verdragen. Mengingen van dalapon met amino-triazool vormen voor de fruitbomen een
mogelijk veiliger methode van kweekbestrijding.
Bij aardbeien biedt de toepassing van chloor-IPC alleen nog mogelijkheden voor het
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ras Jucunda als het middel wordt toegediend in het voorjaar vóór het uitlopen van het
gewas. Met granulaire produkten van diverse verbindingen werden in andere aardbeirassen hoopvolle resultaten bereikt.
Er werd een biologische bepalingsmethode ontwikkeld, waarmee simazin in verschillende grondsoorten in een concentratie van 0,25 d.p.m. goed kan worden aangetoond.
Ook voor andere onkruidbestrijdingsmiddelen wordt deze methode van concentratiebepaling nagegaan.
Bij de bestrijding van onder water groeiende planten bleek het handhaven van een
bepaalde concentratie van het bestrijdingsmiddel in het water van meer betekenis te
zijn dan het aanwezig zijn van het bestrijdingsmiddel in de bodem. Met korrels van
herbiciden werden dan ook alleen tegen oeverplanten enige resultaten bereikt. Met
dalapon kan wellicht succes worden verkregen bij de bestrijding van boven water
groeiende monocotyle planten. Voor de bestrijding van krabbescheer en watereppe
waren de gangbare groeistoffen bruikbaar. De toepassingstechniek van de produkten
wordt thans nader uitgewerkt.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Het onderzoek over de variaties in het viruscomplex bij vergelingsziekte werd verder voortgezet, terwijl op grond van de resultaten van het enzymonderzoek een begin
kon worden gemaakt met proefnemingen over de mogelijkheid van rechtstreekse bestrijding van het vergelingsziekte-virus. Het onderzoek over de overwintering van
bladluizen en virus in voederbietenkuilen werd voortgezet, evenals het onderzoek over
de waardplantenreeks van het virus. In internationaal verband werden normen opgesteld voor bladluisbestrijding ter vermindering van de schade door vergelingsziekte.
Er werd een aantal veldproeven opgezet ter beproeving van nieuwe nematiciden.
Het onderzoek over aaltjes lokkende stoffen, die worden afgescheiden door bietenwortels, werd voortgezet. Een uitgebreid anatomisch onderzoek bracht aan het licht,
dat vatbare en z.g. immune bietenplanten belangrijke verschillen in hun reactie op
binnendringende aaltjeslarven vertonen.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

De bestrijding van valse meeldauw in zaad- en zaai-uien bleek met succes te kunnen
worden uitgevoerd met 3 kilo zineb per ha, ongeacht toevoeging van uitvloeier of
hechter. Bij zaai-uien kan worden volstaan met vernevelen in 150 liter water
per h a ; bij zaaduien is 200 1in plaats van 150 1noodzakelijk. Door proeven in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, het K.N.M.I. en het
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond, werd de mogelijkheid onderzocht
of spuiten volgens een vast tijdschema kan worden vervangen door spuiten na bericht
van een waarschuwingsdienst. Ook in 1957 is dit te riskant gebleken.
Voor de bestrijding van het witrot in uien, uitgevoerd in samenwerking met het
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Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, werden resultaten verkregen bij een
zaadbehancleling met calomel, 750 gram per kilo zaad. Voor de praktijk is deze ontsmettingswijze echter te duur, zodat zal worden onderzocht of geringere doseringen,
dan wel een grondbehandeling met calomel perspectieven biedt.
Voor bestrijding van de made van de uienvlieg werden in verband met de kosten
van een grondbehandeling, diverse doseringen vergeleken. Afgaande op deze proeven
kan, afha.nkelijk van het grondtype, voor aldrin (30%) een dosering van 8,5—12,5 1
per ha (resp. middelzware-lichte grondsoorten) en voor aldrin stuifpoeder ((21/£%)
een dosering van 100—150 kilo per ha worden geadviseerd.
Op het gebied van de chemische onkruidbestrij ding in zaaduien werden hoopvolle
resultaten verkregen met het middel simazin. Dit betreft in het bijzonder de bestrijding van zaadonkruiden. Het juiste tijdstip van toediening, de dosering etc. van dit
middel dienen nog te worden onderzocht.
Bij de chemische onkruidbestrijdingsproeven in zaai- en zilveruien werd gevonden,
dat een bespuiting direct na het zaaien geen aanbeveling verdient. Verder kon worden aangetoond, dat de kans op gewasbeschadiging toeneemt, naarmate de grond lichter is. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.
De reeds in voorgaande jaren opgedane ervaring, dat afhankelijk van de onkruidbezetting op het tijdstip van spuiten, zowel met chloor-IPC als met een combinatie
van PCP-olie en chloor-IPC goede resultaten kunnen worden verkregen bij de bespuiting kort voor opkomst, werd bevestigd.
Voor bespuiting na opkomst werd chloor-IPC vergeleken met de middelen zwavelzuur, DNC en DNBP. Beide laatste werden zowel afzonderlijk als in combinatie met
chloor-IPC verspoten. Aangewend op reeds aanwezig onkruid is de werking van
chloor-IPC veel minder dan die van de andere middelen, maar de kans op gewasbeschadiging is vooral bij het gebruik van de kleurstoffen groot.

Laboratorium voor Fytopathologie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de epidemiologie van de gele roest op tarwe, dat onder auspiciën
van het Nederlands Graan-Centrum wordt uitgevoerd, maakte goede vorderingen.
Aangetoond werd, dat de gele roest gedurende drie opeenvolgende jaren in Nederland overwinterde. Eveneens kon in détail worden nagegaan, hoe de gele roest in
Nederland overzomerde. De aard van de voorjaarsepidemie blijkt in sterke mate
afhankelijk te zijn van het weer in de voorgaande zomer, herfst en winter en van de
tarwerassenkeuze in het voorafgaande en het lopende jaar. De gele roest kan in Nederland overzomeren en overwinteren op levende tarweplanten, die soms in zeer geringe,
maar steeds in voldoende mate aanwezig zijn. Of de gele roest ook uit andere streken
kan komen aanwaaien is nog niet met zekerheid bekend. Er zijn aanwijzingen, dat
het optreden in de Belgische zeepolders ook het ziekteverloop in Nederland kan beïnvloeden. Het „Vangsortimentenproject" omvat een net van ongeveer 150 waarne85

mingsstations in 20 landen, dat een voortdurende berichtgeving waarborgt over de
situatie van de gele roest in West-Europa.
Bij het onderzoek over de resistentie van lupine tegen Fusarium oxysporum bleek
het — gezien de grote variatie in de proefuitkomsten — gewenst te zijn, een betrouwbaarder methodiek uit te werken. De toetsing van selecties van de Chinese Aster
op resistentie tegen Fusarium werd vervolgd.
Bij het onderzoek over Gloeosporium (oorzaak van vruchtrot bij appels) werd geconstateerd, dat in 1957 de symptomen veel moeilijker waren te vinden dan in 1956.
Dit moet vooral worden toegeschreven aan de zachte winter 1956/57; Gloeosporium
was echter wel steeds aanwezig.
Ten behoeve van de bestrijding van de Botrytisziekte in het vlas werd veel aandacht besteed aan de zaadontsmetting en de uitwendige factoren, die het effect ervan
mede bepalen. Veldproeven ter bepaling van de resistentie tegen dode harrei en verbruinen (Polyspora lini) leverden, als gevolg van de voor deze parasieten ongunstige
weersomstandigheden, geen resultaat op.
De kieming van de rustsporen van Plasmodiophora brassicae en Spongospora
subterranea werd bestudeerd; deze blijkt sterk onder invloed van de uitwendige omstandigheden te staan. Vooral het vooraf drogen van de besmette grond heeft een
sterke vertraging van de kieming ten gevolge.
Het serologisch onderzoek, ingesteld met het doel ondersoorten en fysiologische
rassen van schimmels in vitro van elkaar te onderscheiden, leverde resultaten op voor
rassen van Fusarium oxysporum. Over het algemeen zijn de antisera zwak, zodat
de toepassing van verfijnde methoden, zoals de geldiffusiemethode, noodzakelijk zijn.
Bij het onderzoek over de vatbaarheid en de gevoeligheid van nieuwe aardappelrassen en zaailingen voor virusziekten werd een begin gemaakt met een onderzoek over de
aanwezigheid van een Y-virusstam, die in 1957 in Duitsland zeer verbreid bleek te
zijn. Veel aandacht werd besteed aan het in 1955 ontdekte „nieuwe" virus in een
afwijkend Bintje. In samenwerking met andere instellingen kon worden bewezen,
dat dit virus identiek of zeer verwant is aan het Amerikaanse M-virus, terwijl het
eveneens grote overeenkomst vertoont met het in Duitsland beschreven K-virus.
Het wordt met de bladluis Myzus persicae overgebracht. Aangetoond werd, dat van
dit virus verschillende stammen bestaan. De import van nieuwe aardappelrassen uit
het buitenland maakte het noodzakelijk deze op hun virusinhoud te onderzoeken. De
invloed van uitwendige omstandigheden op de kallusvorming in bladrolzieke aardappelknollen werd bestudeerd ten behoeve van een betrouwbare diagnostisering van
bladrol. Bij een proef met verschillende temperaturen kwam naar voren, dat de
symptomen minder veelvuldig optraden bij een temperatuur van 20 °C en hoger.
Voor andere virusziekten werd naar een snelle diagnosemethode gezocht.
Er werd een begin gemaakt met verschillende onderzoekingen over aaltjes. Nieuw
ontwikkelde verbindingen werden op hun werking als nematicide getoetst. Voor het
onderzoek op resistentie tegen vrijlevende aaltjes werden enkele toetsmethoden verbeterd. Bij witte klaver werd begonnen met het zoeken naar resistente géniteurs. Door
periodieke bemonstering in de nieuwe polder Oostelijk Flevoland werd de verdringing
van halofiele soorten door zoetwater- en landvormen en de vestiging van planten86

parasitaire aaltjes gevolgd. Plantenparasitaire aaltjes werden nog niet aangetroffen.
De resultaten van het onderzoek over de inwendige therapie van plantenziekten
worden vermeld in het verslag van de betreffende werkgroep.

Laboratorium voor Virologie van de

Landbouwhogeschool

Ter verdere ontwikkeling van een papierchromatografische scheidingsmethode voor
virussen werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid tot opvoering van de
gevoeligheid van de gebruikte toetsmethode voor plantenvirussen. Een verfijning van
deze methode zal het mogelijk maken bij verdachte planten geringe hoeveelheden
virus aan te tonen.
Er werden onderzoekingen verricht over de aard, het werkingsspectrum en het
remmingsmechanisme van een virusremstof, voorkomend in het sap van anjerplanten.
De inhibitor van anjerplanten bleek werkzaam te zijn tegen verscheidene virussen
op verscheidene plantensoorten. Het effect van de remstof hing voor een groot deel
af van de aard van de plantensoort. De uitkomsten van proeven over de werkzaamheid van de remstof maken het waarschijnlijk, dat de remstof via de toetsplant werkzaam is. De inhibitor ging de besmettelijkheid van ribonucleïnezuur uit tabaksmozaïekvirus in gelijke mate tegen als die van compleet tabaksmozaïekvirus. Dit wijst
erop, dat het mechanisme der remming niet ligt in een interactie van inhibitor en
eiwitmantel van het virus. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in
de vorm van een proefschrift.
Begonnen werd met een onderzoek over de invloed van groeistoffen op de vatbaarheid vari Nicotiana glutinosa voor tabaksmozaïekvirus. Het bleek, dat indolylazijnzuur
en nafthylazijnzuur de vatbaarheid deden afnemen. Hiervoor was nodig, dat deze
stoffen in het blad werden opgenomen; gemengd met het virus hadden zij geen of
weinig invloed. Voorts werd een onderzoek gedaan over de invloed van groeistof op
de concentratie en de samenstelling van het celvocht van de bladeren. Groeistofbehandeling verlaagde de concentratie, wanneer deze langs kryoskopische weg werd
bepaald. Ook het geleidingsvermogen van het celvocht liep terug na een behandeling
van het blad met indolylazijnzuur.

Werkgroep voor Inwendige Therapie van Plantenziekten

T.N.O.

Het onderzoek over het gebruik van antibiotica als zaadontsmettingsmiddelen werd
voortgezet. Een behandeling met pimaricine of rimocidine, waarmee goede resultaten
waren verkregen bij erwten, die met Ascochyta pisi waren besmet, had weinig effect
tegen stuifbrand bij granen. Het weken van bonenzaad, dat door Colletotrichum lindemuthianum was aangetast, in oplossingen van bovengenoemde antibiotica gaf een
reductie van het aantal zieke zaden ; de kieming bleek echter door 24 uur weken sterk
te worden vertraagd. Weken gedurende kortere tijd had onvoldoende resultaat. Bij met
Stemphylium radicinum besmet wortelzaad werd het aantal zieke zaden gereduceerd
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van ± 4 0 % tot 2 % na een behandeling met 1% antibioticumoplossing in weinig
methanol.
Beide antibiotica werden door intacte wortelstelsels van verschillende planten opgenomen en naar de bovengrondse delen getransporteerd. Dit werd geconstateerd bij
tuinbonen, stambonen, tomaten en komkommers. De verbindingen waren door
extractie met methanol uit de bladeren te isoleren; in sommige gevallen kon ook in
het perssap van de bladeren een fungicide werking worden aangetoond. Het gelukte
echter niet pimaricine aan te tonen in het bloedingssap van tomaten, waarvan de
wortels zich bevonden in een oplossing van het antibioticum. De antibiotica bleken bij
tuinbonen ook door een blad te worden opgenomen en zowel naar boven als beneden
te worden getransporteerd. Ten minste twee weken na het toedienen kon nog pimaricine of rimocidine uit de planten worden geïsoleerd. Er werd evenveel antibioticum
aangetroffen in planten, die na de toediening in het licht waren gehouden als bij in
het donker bewaarde planten.
Een toediening van pimaricine of rimocidine aan de wortels van tuinboonplanten
vóór inoculatie met Botrytis fabae gaf geen vermindering van de aantasting. Hetzelfde
gold voor met Cladosporium cucumerinum geïnoculeerde komkommerkiemplanten.
Een aantal proeven in vitro werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het
werkingsmechanisme van de antibiotica ten opzichte van schimmels. Een aantal stoffen
werd op antagonistische werking onderzocht. Bij kiemende sporen werd de invloed
op de zuurstofopname en de koolzuurafgifte nagegaan.
Een groot aantal stammen van actinomyceten werd onderzocht op hun antibiotische
activiteit tegen schimmels en bacteriën. De produktie van antibiotica bleek sterk
afhankelijk te zijn van de gebruikte voedingsbodems. Volgens gegevens uit de literatuur vertoont pyridine 2-thiol N-oxyde (PTO) enige systemische werking tegen
schimmels. Deze verbinding bleek bij zwaar met Ascochyta pisi besmet erwtenzaad
het aantal zieke zaden tot 0 — 1 % te reduceren. Twee derivaten van PTO werden toegepast, waarvan één een even goede werking had als PTO zelf. De kieming van met
PTO ontsmette erwten was normaal. Met een PTO slurry behandelde zaden gaven een
zeer goede opkomst.
PTO werd eveneens toegepast bij met Phoma betae besmet bietenzaad. De ontsmetting was in dit geval onvoldoende. Een behandeling van met Colletotrichum lindemuthianum besmette bonen met PTO volgens de slurry-methode gaf wel een reductie
van het aantal zieke bonen, doch de ontsmetting was onvoldoende; bovendien werd
de kieming vertraagd. Ook tegen Alternaria solani in radijszaad was de werking
onvoldoende; het effect kwam ongeveer overeen met dat van een behandeling met
germisan of Aatiram. Een behandeling van wortelzaad met PTO tegen Stemphylium
radicinum gaf goede resultaten.
Een aantal verbindingen, gesynthetiseerd door het Organisch-Chemisch Instituut
T.N.O., werd onderzocht op hun systemische werking tegen Cladosporium cucumerinum bij komkommers. Deze stoffen werden gedeeltelijk ook gebruikt tegen Botrytis
fabae op tuinbonen en Phytophthora infestans bij tomaten. Met een groep verbindingen, die enige werking bleek te vertonen, wordt het onderzoek voortgezet.
Ten slotte werden nog enkele proeven verricht ter voorbereiding van een onderzoek
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over het gebruik van systemische middelen bij de bestrijding van bacteriekanker bij
vruchtbomen.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje

T.N.O.

Aan de onderzoekingen over de bestrijding van aardappelmoeheid wordt deelgenomen door verschillende instituten en laboratoria, waarvan de meeste met een
eigen verslag in dit boekje voorkomen. Ten einde echter een overzicht te kunnen
geven van de stand van de werkzaamheden over dit speciale onderwerp, werd het van
belang geacht ook het jaarverslag van de werkgroep op te nemen. Van de gezamenlijk
verrichte onderzoekingen kan in het kort het volgende worden medegedeeld.
Bij de werkzaamheden lag sterk de nadruk op veredelingswerk ter verkrijging van
resistente aardappelrassen. Het onderzoek maakte zodanige vorderingen, dat tussen
de hierbij betrokken instanties en de Plantenziektenkundige Dienst werd oveiLgd
over het in het verkeer brengen van resistente rassen. Ondanks het feit, dat plaatselijk
een afwijkend fysio van het aaltje voorkomt, dat ook de nieuwe resistente rassen in
meer of mindere mate aantast, kan worden verwacht, dat deze rassen voor de praktijk
van de aardappelmoeheidsbestrijding van grote betekenis zullen zijn. Uit het overleg
kwam voort, dat de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst in beginsel besloot
om met ingang van 1959 op bepaalde besmetverklaarde terreinen vergunning te verlenen tot het telen van resistente rassen.
Bij het veredelingswerk werd vooral aandacht geschonken aan resistent bevonden
nummers in de collectie Zuidamerikaanse aardappelen. Drie hiervan bleken een
hoge graad van resistentie te bezitten, welke dominant en monofactorieel overerfde.
Bij het onderzoek naar het voorkomen van fysiologische rassen van het aardappelcystenaaltje werden acht cystenpopulaties gevonden, die zich sterk konden vermeerderen in de resistente aardappelrassen. De vindplaatsen komen verspreid in Nederland voor. De op de resistente planten verzamelde cysten van deze fysio's werden
vermeerderd, zodat in 1958 kan worden begonnen met het zoeken naar resistentie
daartegen.
Het onderzoek over de wekstof, die in aardappelplanten voorkomt, betrof in hoofdzaak de zuivering van deze stof en de scheiding ervan in actieve en niet of minder
actieve delen. Bij dit laatste konden zeer actieve, matig actieve en weinig actieve
fracties worden geïsoleerd. De activiteit van de eerstgenoemde fractie is ongeveer tien
keer zo groot als die van het uitgangsprodukt, de gezuiverde wekstof. Het ligt in de
bedoeling zóveel van deze actieve fractie te verzamelen, dat een fysisch-chemische
karakterisering mogelijk wordt.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden voor een chemische en/of biologische
bestrijding van het aardappelcystenaaltje werd een groot aantal stoffen, dat door het
Organisch-Chemisch Instituut T.N.O. binnen het kader ener samenwerking met een
chemische industrie werd bereid, op nematicide activiteit getoetst. Hieruit kwamen
enkele zeer interessante stoffen naar voren, doch daar hieromtrent octrooiaanvragen
in voorbereiding zijn, kunnen nog geen bijzonderheden worden vermeld.
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Behalve de bovengenoemde onderzoekingen werd nog algemeen biologisch onderzoek gedaan, waarbij onder meer gegevens werden verzameld over de wijze, waarop
de larven in de cysten van Heterodera rostochiensis beschermd zijn tegen schadelijke
invloeden.

Onderzoekingen over bladluizen

Het onderzoek over bladluizen, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. wordt verricht door de heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom, geschiedde, evenals in voorgaande jaren, in samenwerking met de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst, het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek en voorts nog vele andere instellingen in binnen- en buitenland. Over de
werkzaamheden kan in het kort het volgende worden medegedeeld.
In 1957 deden zich vele abnormale situaties bij het onderzoek voor. Door de zachte
winter overwinterden vele perzikluizen als levende luis, niet alleen op perzik en
Amerikaanse vogelkers, doch ook op kruidachtige gewassen, speciaal in de zuidelijke
provincies. Een dergelijke wijze van overwinteren maakte het onmogelijk de hoeveelheid overblijvende luizen te meten, zodat bezwaarlijk voorspellingen konden worden
gedaan over de te verwachten bezetting.
In het zuiden van het land ontwikkelde zich zeer vroeg een omvangrijke bladluispopulatie in het aardappelgewas. Ten gevolge van een langdurige periode van noordelijke wind trad evenwel geen of weinig spreiding naar het noorden op en ten
slotte bleef zelfs de bladluisontwikkeling in het grootste deel van het land gedurende
lange tijd ver beneden normaal. Waarschijnlijk is dit laatste veroorzaakt door de
zeer hoge temperaturen in juni. Medio augustus nam de populatie sterk in omvang
toe, met als eindresultaat in oktober een zeer grote ei-afzetting op perzik en Amerikaanse vogelkers.
Het werken met de gele vangbakken verliep zonder moeilijkheden, mede doordat de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst een geroutineerde medewerker beschikbaar
stelde. De vangstcijfers, die dagelijks aan de Keuringsdienst werden doorgegeven,
vormden het belangrijkste richtsnoer voor het beleid bij het vroeg rooien van pootaardappelen.
Het onderzoek over de mogelijkheden van systox als bestrijdingsmiddel tegen
bladrol in aardappelen vorderde zodanig, dat het in de praktijk kan worden getoetst.
Dit deel van het werk is gecoördineerd met het onderzoek van verschillende andere
instellingen, onder leiding van de Rijkslandbouwconsulent voor Plantenziekten. Over
de werking van DDT als bestrijdingsmiddel tegen bladrol werd geen verder onderzoek
verricht; een goed effect van DDT is slechts dan verzekerd, indien zowel de bovenzijde als de onderzijde van het blad regelmatig worden bespoten. Deze werkwijze zal
echter bij de in ons land toegepaste cultuurmethoden van aardappelen tot ernstige
beschadigingen van het gewas moeten leiden.
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Onderzoekingen

over mijten

De onderzoekingen over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijtensoorten werden uitgevoerd door de heer G. L. van Eyndhoven, conservator voor acarologie van
het Zoölogisch Museum te Amsterdam, onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
Behalve aan het werk over de Bryobiasoorten werd, in nauwe samenwerking met
de Plantenziektenkundige Dienst, veel aandacht besteed aan de bloembollenmijten van
het genus Rhizoglyphus. Hierbij kon worden vastgesteld, dat zich onder de naam
Rhizoglyphus echinopus verschillende soorten verschuilen.
Begonnen werd met een onderzoek, dat ten doel heeft na te gaan of de cyclamenmijt en de aardbeienmijt morfologisch kunnen worden gescheiden. Bij deze werkzaamheden werd veel steun ontvangen van het Proefstation voor de Fruitteelt in de
volle grond te Wilhelminadorp en het Opzoekingsstation te Gorsum (België).

Werkgroep Onkruidbestrijding

T.N.O.

Aan de onderzoekingen over de bestrijding van onkruiden wordt deelgenomen door
verschillende onderzoekingsinstellingen ten behoeve van de land-, tuin- en bosbouw.
Voor een verslag over de werkzaamheden wordt verwezen naar de verslagen, die
van de betreffende instellingen in dit boekje werden opgenomen.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij het onderzoek over het optreden van kurkwortel bij tomaat bleek, dat verschillende groeiomstandigheden invloed kunnen uitoefenen op de aantasting. Deze wordt
b.v. bevorderd door een lage grondtemperatuur.
Ten aanzien van valse meeldauw bij sla werd gevonden, dat o.a. een hoge vochtigheid het optreden van deze ziekte in de hand werkt. Met zineb wordt een redelijk
goede bestrijding verkregen.
Bij verschillende gewassen werd beschadiging door natriumchloraat waargenomen.
Het beeld van deze beschadiging vertoont, wanneer het om geringe concentraties van
de stof gaat, grote gelijkenis met een virusaantasting.
Proefnemingen over het mesten met kalikiezelkalk toonden aan, dat deze meststof
het optreden van boriumgebrek kan tegengaan.
Begonnen werd met een onderzoek over het optreden van bittere vruchten bij komkommers. Hierbij werd voorshands aandacht geschonken aan de grond en de waterhuishouding.
In samenwerking met het K.N.M.I. werden waarnemingen gedaan over de weersomstandigheden, waaronder fabrieksgassen beschadigingen kunnen veroorzaken aan
de gewassen.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding werd
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gevonden, dat het middel chloor-IPC bij vele gewassen, o.a. Freesia en andijvie, goede
resultaten kan geven. Zo nodig kan de toepassing worden gecombineerd met een
„pre-emergence"-behandeling.
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het onderzoek over appelmeeldauw bracht aan het licht, dat de lengte van de
incubatieperiode meestal 7 tot 10 dagen bedraagt. Wat betreft schurft bij appel en
peer werd gevonden, dat conidiën een periode van aanzienlijk meer dan vier uur
droogte tussen twee bladnatperioden kunnen overleven. Een onderzoek over stambasisrot leerde, dat het voldoende is de aangetaste plekken in de bast tot één centimeter
buiten de zichtbare grens tussen de aangetaste en de gezonde bast tot op het hout uit
te snijden.
Bij het onderzoek over het fruitmotje werd vastgesteld, dat ca 2 5 % van de eieren
wordt afgezet in het voorlaatste uur voor zonsondergang, ca 4 5 % in het laatste uur
voor zonsondergang en ca 3 0 % in het eerste uur na zonsondergang. Voorts werd
gevonden, dat bij temperaturen onder ca 10,5 °C geen eieren van de fruitmot meer
uitkwamen. Bij de vruchtbladroller lag de grens voor de ontwikkeling uit de eieren
bij ongeveer 11 °C.

Onderzoekingen over de fauna in boomgaarden
Het doel van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., is de bestudering van de invloed
van de in de fruitteelt toegepaste cultuurmaatregelen, zoals grondbewerking, bemesting, snoei en ziektebestrijding met chemische middelen, op de ontwikkeling van de
insekten- en mijtenpopulaties. Hiertoe worden eenmaal per twee à drie weken inventarisaties van de insekten en de mijten in de verschillende proefvelden verricht, terwijl
daarnaast de fysiologische conditie van de vruchtboom — die de voedselbron vormt
van de fytofage mijten en insekten — wordt bestudeerd.
De werkzaamheden worden verricht onder leiding van prof. dr. D. J. Kuenen, hoogleraar in de zoölogie aan de Rijksuniversiteit te Leiden; het onderzoek geschiedt vanuit het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp.
In het afgelopen jaar werden wederom vele waarnemingen gedaan en gegevens
verzameld. De duur van het onderzoek is echter nog te kort om defintieve resultaten
te kunnen mededelen.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Het onderzoek over de oorzaak van „rand" in witte kool werd geïntensiveerd.
Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan de bemesting (ook met sporenelementen), de rassen en de selecties, de grondsoort en de bewaring.
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Voorts werd onderzoek gedaan over mozaïek in kropsla, virus in rabarber, bewaarrot bij peen, bladvlekken in spruitkool en roest in mentha.
Het onderzoek over de bestrijding van de wortelvlieg werd afgesloten. Nieuwe
vorderingen werden gemaakt bij de bestrijding van de kleine koolvlieg in spruitkool
en de galboorsnuitkever bij kruisbloemigen. Het onderzoek over de bestrijding van
de uienvlieg stond vooral in het teken van de zaadbehandeling. Begonnen werd met
een onderzoek over de bestrijding van de mineerder bij peen; ook witlof werd hierbij
betrokken.
Bij de werkzaamheden voor een verantwoorde chemische onkruidbestrijding in de
groenteteelt waren 16 gewassen betrokken. Daarnaast werden oriënterende proeven
genomen met enkele nieuwe herbiciden.

Proefstation voor de

Bloembollencultuur

Onkruidbestrijdingsproeven met chloor-IPC toonden aan, dat dit middel ook wanneer het in het najaar wordt toegepast, goede mogelijkheden biedt bij narcissen
en tulpen. Narcissen, tulpen en hyacinten ondervonden geen nadelen van twee bespuitingen met 4 liter chloor-IPC per ha. Bij gladiolen werd een goede onkruidbestrijding
verkregen door het middel te mengen met MCPA of PCP-olie.

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek betrof een groot aantal problemen, die van belang zijn voor de
cultuur en de export van bloembollen. De bestudering van de ziektenbestrijding
omvatte o.a. het optreden van een hevige aantasting van narcissen door de mijt Tarsonemus laticeps, die een gevaar opleverde voor de export. Door een warmwaterbehandeling kon deze mijt afdoende worden bestreden.
Het wortelrot in narcissen en enkele andere bloembolgewassen vraagt nog steeds
alle aandacht, al is door de injectie van de cultuurgrond met DD een belangrijke
verbetering verkregen.
Van de Gladiolen-ziekten was vooral de brandziekte (Urocystis gladiocola) van
belang. De etiologie van de ziekte en de bestrijding werden bestudeerd.
Het „zuur" in de tulpen brengt nog veel moeilijkheden, terwijl ook het z.g. blauwgroeien van de tulpen veel schade oplevert.
Het probleem van het virus en de virusziekten maakte wederom een zeer belangrijk
onderdeel van het werk uit. Met behulp van elektronenmicroscoop, ultracentrifuge en
elektroforese-apparatuur wordt het virus bestudeerd, terwijl voor de voor de diagnose
van de virusziekten bereide antisera in binnen- en buitenland grote belangstelling
bestaat.
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Proefstation voor de

Boomkwekerij

Met een nieuw middel ter bestrijding van bladvlekkenziekte in Rhododendron
werden veelbelovende resultaten verkregen.
Bij het onderzoek over de ziekten van rozen bleek, dat een meeldauwbestrijding
met karathane alleen dan succes heeft, als de bespuiting geschiedt voordat de aantasting zichtbaar is.
De bladvlekkenziekte bij Syringa sinensis saugeana, die ernstig kan optreden wanneer S. vulgaris als onderstam wordt gebruikt, werd niet waargenomen bij enten
op Ligustrum vulgare of L. ovalifolium.
Bij de bestrijding van de verwelkingsziekte van de Clematis werden vorderingen
gemaakt; deze ziekte blijkt echter een uiterst moeilijk op te lossen probleem te zijn.
Het onderzoek over de chemische onkruidbestrijding in zaaibedden, dat wordt verricht in samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen, leverde gunstige resultaten op. Een enigszins verontrustende
ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding is het op de markt komen van
middelen, die mogelijkerwijs op den duur ernstige groeibelemmeringen kunnen
geven.

Proefstation voor de Bloemisterij
De bij anjers optredende bacterieziekte, die wordt veroorzaakt door Erwinia, bleek
in tegenstelling tot de Engelse mening, zich ook te verspreiden door de grond. Bij
het toetsen van anjerstekken op de aanwezigheid van deze bacterieziekte werden eerst
vele moeilijkheden ondervonden, doch een wijziging van de methodiek bracht hierin
verbetering. Thans kunnen 5000 stekken per week worden getoetst.
Vele gewassen, zoals rozen, hortensia's, lelies, gardenia enz. bleken veelvuldig last
te hebben van ijzergebrek. Door toediening van ijzerchelaten kan hierin echter verbetering worden gebracht.
Een onderzoek over de oorzaak van het uitvallen van Gerbera-planten bracht aan
het licht, dat niet alleen schimmels hierbij een rol spelen, doch ook een wortelaaltje.
Ter bestrijding van Botrytis in rozen werden enkele nieuwe middelen beproefd, die
gunstige perspectieven opleverden.
Dank zij de goede resultaten, die werden verkregen met chemische onkruidbestrijding bij seringen, vindt deze methode in de praktijk steeds meer opgang. Voor een
algemene toepassing van chemische onkruidbestrijding in Freesia's is nog meer onderzoek nodig.

Onderzoekingen

over de luchtverontreiniging

door

industriegassen

Deze onderzoekingen, die geschiedden onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., werden verricht door een aantal samenwerkende
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instellingen. Over de werkzaamheden kan het volgende worden medegedeeld.
De bol- en knolgewassen tulp, gladiool en Freesia hebben in de voorgaande jaren
aanzien'ijke schade ondervonden: de eerste twee in de omgeving van Beverwijk, de
laatste in het Westland. Uit proeven in de fumigatiekasjes te Wageningen bleek, dat
deze drie gewassen vooral gevoelig zijn voor fluorwaterstof. Verder werd aandacht
besteed aan de gewassen komkommer, sla en tomaat. Bij een vergelijking van de
beschadiging door fluorwaterstof en zwaveldioxyde werd waargenomen, dat deze drie
gewassen niet gevoelig zijn voor eerstgenoemde stof. Komkommer wordt gemakkelijk
beschadigd door zwaveldioxyde, sla en tomaat zijn in hun gevoeligheid hiervoor vooral
afhankelijk van licht, temperatuur en luchtvochtigheid. Een matige temperatuur en
hoge luchtvochtigheid zijn voor de beschadiging zeer bevorderlijk.
Het onderzoek naar de S0 2 -schade te Sluiskil werd afgesloten. Het onderzoek naar
de gasschade in de omgeving van Beverwijk werd een controlerend onderzoek, daar
de steeds voortschrijdende industrialisatie aandacht blijft vereisen. Het onderzoek in
de omgeving van Pernis werd opgenomen in het nieuwe onderzoekproject WestlandPernis: Werkgroep Onderzoek Luchtverontreiniging veroorzaakt door de Industrie
aan de Nieuwe Waterweg.
Er werd begonnen met de samenstelling van een uitgebreid verslag, dat een samenvatting zal geven van de onderzoekingen in de jaren 1954—1958.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Er werd een begin gemaakt met een uitgebreid onderzoek over de specifieke oorzaken van het optreden van nachtvorst in de omgeving van Schoonebeek en Klazienaveen, waar grote verschillen in schade aan het aardappelgewas kunnen voorkomen.
Er werden temperaturen gelijktijdig op verschillende hoogten boven en op verschillende diepten in de grond geregistreerd.
Behalve de tuinbouw in de omgeving van Beverwijk vroeg ook die in het Westland
aandacht voor de schade aan gewassen als gevolg van de luchtverontreiniging, afkomstig van de zich langs de Nieuwe Waterweg uitbreidende industrie.
Het experimentele onderzoek over de invloed van de weersomstandigheden op de
activiteit en de eiafzetting van het fruitmotje en de vruchtbladroller werd afgesloten.
Gebleken is, dat de temperatuur tijdens de avondschemering bepalend is voor de
activiteit van deze insekten. De conclusie is gewettigd, dat de temperaturen voor de
vlucht boven 13 °C en voor de eiafzetting boven 15 °C moeten blijven.
In het kader van het onderzoek over de invloed van het weer op het optreden van
schurft bij appel en peer werd nagegaan hoe groot de regionale spreiding is in de
periode gedurende welke het blad nat is. Deze blijkt vooral bij buiige regenval zeer
groot te zijn. Hieraan is derhalve de grote spreiding in infectering van blad en vruchten toe te schrijven. Ter toetsing van de gevonden criteria voor het optreden der
ziekte, werden in verschillende boomgaarden, verspreid over het land, waarnemingen
van temperatuur en vochtigheid verricht.
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Het internationaal opgezette onderzoek over de invloed van het weer op het optreden
van aardappelziekte werd voortgezet en uitgebreid. In Nederland, Duitsland en Joegoslavië werden proefveldjes aangelegd. Het onderzoek werd door ongunstige weersomstandigheden sterk bemoeilijkt. Uit de weinige verkregen gegevens kon worden
afgeleid, dat de in 1956 afgeleide criteria van de waarschuwingen beter voldoen dan
de tot dusver zowel in Nederland als in Duitsland ontwikkelde en toegepaste methoden.
De overige onderzoekingen over de invloed van het weer op ziekten en plagen in
gewassen (meeldauw bij appel, valse meeldauw bij uien), uitgevoerd op het proefterrein van het K.N.M.I., werden door het weersverloop in 1957 ongunstig beïnvloed,
zodat deze geen resultaten opleverden.
Er werd een onderzoek begonnen over de invloed van het microklimaat op het
optreden van gele roest in tarwe.
Laboratorium voor Entomologie van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek over de endocrine regeling van de diapause bij de Coloradokever
gelukte het bij volwassen Coloradokevers de corpora allata te verwijderen en een
belangrijk deel der aldus geopereerde dieren in leven te houden. Het bleek, dat door
deze ingreep de diapause wordt opgewekt. Meer en meer komt thans vast te staan,
dat de fotoperiode die bij de Coloradokever de diapause veroorzaakt, primair de
corpora allata beïnvloedt.
Wat betreft de jaarcyclus van de koolgalsnuitkever werd gevonden, dat deze primair
wordt geregeld door de fotoperiode. Het z.g. herfstras is een korte dag dier, dat in
september en oktober wordt geactiveerd. Het zomerras onderscheidt zich waarschijnlijk
van het herfstras alleen door een andere reactie op de fotoperiode.
Bij een onderzoek over de relatie tussen het bladrolvirus en de vector Myzus persicae
kon de vermeerdering van het bladrolvirus in de vector worden aangetoond, door
toepassing van een micro-injectietechniek.
Aangetoond kon worden, dat de diapause bij de pop van Bupalus piniarius in verschillende opzichten afwijkt van de „klassieke voorbeelden" uit de literatuur. O.m.
bleek, dat de neurosecretie in het cerebrale ganglion kort na de verpopping wordt
hervat. Dit geschiedt ook bij niet-gekoelde dieren. Dit heeft belangrijke consequenties
voor de activering van de parasiet Carcelia obesa, die zich binnen deze pop bevindt.
De techniek der decerebratie slaagde en leverde het verrassende resultaat, dat in
enkele gevallen direct na de verpopping gedecerebreerde pupae een imago opleverden.
In een aantal analoge gevallen ontwikkelde zich in gedecerebreerde poppen een
parasiet.
Er werd een begin gemaakt met de bewerking van Hemipterenmateriaal, afkomstig
van de Nederlandse Antillen en Trinidad.
Zoölogisch Laboratorium van de

Landbouwhogeschool

In het onderzoek over de aantalsregulatie van de dennespanner, Bupalus piniarius,
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werden aanvullende gegevens verzameld over de regulatie door de Tachinide Carcelia.
Aangetoond werd, dat de afwijkingen tussen de empirisch bepaalde en aritmetisch
berekende maatstaf voor de activiteit van de parasiet waren gecorreleerd met de
hoeveelheid directe zonneschijn tijdens de activiteitsperiode.
Bij het onderzoek over de dichtheids-afhankelijke voortplanting (eiproduktie) van
deze spanner werd gevonden, dat, gecorreleerd met de zeer lage larvale dichtheid
van dit jaar, de pop-afmetingen (diameter) ver boven het gemiddelde waren. Hierbij
bleek, dat het eindresultaat van de gunstige groei van de larve bereikt werd door een
zesde larvale stadium, tegenover normaal (bij gemiddelde dichtheid) vijf. Het tweede
tot en met vijfde stadium waren kleiner dan normaal.
De analyse van het zoekgedrag van de legrijpe Carceliavrouwtjes bracht dit jaar
aan het licht, dat onder experimentele omstandigheden vaker en langer om twijgen
van Pinus silvestris gezocht wordt, dan om die van beuk, berk, eik, larix, fijnspar,
Pinus stxobus en Pinus montana. Ongeveer een even grote belangstelling kregen
twijgen van P. nigra en van de jeneverbes. Proeven die de rol van de reukzin bij
deze twijgherkenning en acceptering zouden moeten aantonen, leverden geen positief
resultaat.
Directe waarnemingen aan Bupalus-rupsen, geschud uit vliegdennen leerden, dat
vooral de larvale stadia II en III door de parasiet worden bezocht en dat de eiafzetting
op de gastheer niet willekeurig geschiedt. Van de gevonden eieren bevond zich 8 8 %
op de voorste lichaamshelft. In het laboratorium afgezette eieren bevonden zich voor
6 3 % in dit. gebied van de gastheer. Verder bleek in het veld, dat 8 9 % van de rupsen
met één ei belegd was, 8 % met 2 en 3 % met 3 eieren.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Het onderzoek over de achtergronden van de biologische bestrijding van insektenplagen werd voortgezet. Hierbij werd de verhouding tussen een rups en zijn natuurlijke vijanden onderzocht en werd voorts een begin gemaakt met een onderzoek over
de mate, waarop de bevolking van een schadelijk insekt op een laag niveau kan worden
gereguleerd door zijn voedselplant. Het doel van deze groep van onderzoekingen is
om na te gaan, in hoeverre het mogelijk is meer gebruik te maken van de natuurlijke
factoren voor de bestrijding of de voorkoming van insektenplagen.
Een onderzoek over de invloed van biociden op de bodemfauna bracht aan het
licht, dat: in vele gevallen een grote invloed eerst weken na de toepassing merkbaar
wordt. Als gevolg hiervan werd de methodiek inzake het bepalen van de insekticide
waarde van gifstoffen gewijzigd.

Laboratorium

voor

Insekticidenonderzoek

De laatste tijd blijken steeds meer gevallen voor te komen van resistentie tegen
fosfor-insekticiden. Vooral bij vliegen, muggen en spintmijten wordt dit geconstateerd.
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De bestudering van deze resistentie bij de huisvlieg werd reeds in het vorige jaar
ter hand genomen; in het afgelopen jaar werden veel van de fysiologische en biochemische problemen op dit gebied onderzocht. De resultaten, die tot dusverre werden
verkregen, zijn nog niet geschikt voor een nadere bespreking.
Daarnaast kwamen enkele merkwaardige feiten aan het licht met betrekking tot de
z.g. „cross-resistance". Hieronder verstaat men het verschijnsel dat een stam, die
geselecteerd is op een bepaald vergif, niet alleen resistent is geworden tegen dit vergif,
maar óók tegen andere vergiften. Als regel ziet men dit speciaal wanneer deze vergiften in chemisch opzicht min of meer verwant zijn.
Merkwaardig is nu in dit verband dat sommige van de laboratoriumstammen wèl
en andere geen cross-resistance ten opzichte van een aantal fosfor-insekticiden vertonen. Rangschikt men de vijf onderzochte stammen naar opklimmende resistentie
tegen diazinon, diazoxon, DDVP, malathion, resitox en resitoxon, dan blijft de volgorde gelijk, namelijk S-»-U2-»-D->-A-»-F. (Elke stam wordt aangeduid met een letter,
die dikwijls verband houdt met eigenschappen, plaats van herkomst e.d.). Hier is dus
wél sprake van een duidelijke cross-resistance, want deze stammen werden in het
veld niet met al deze middelen bestreden, resp. geselecteerd. Opvallend is in deze
serie de wel vérgaande cross-resistance van stam U 2 , die namelijk resistent is tegen
5>-HCH, maar die nooit met fosfor-insekticiden in aanraking is geweest.
Rangschikt men de genoemde stammen naar hun gevoeligheid voor parathion, dan
krijgt men een andere volgorde: S->U2->A-*-D-^-F. Voor paraoxon is de volgorde
S==A-»-U2-»-D-»-F. Blijkbaar is stam A specifiek gevoelig voor parathion en vooral
paraoxon, hetgeen wel heel merkwaardig is omdat deze stam in het laboratorium en
ook in Denemarken (het land van herkomst) met diazinon geselecteerd was.
Deze verschillen tussen de stammen wijzen erop, dat de resistentie op meer dan
één factor moet berusten. Het verschijnsel van de cross-resistance is uiteraard van
bijzonder grote praktische betekenis omdat het een bedreiging inhoudt voor de
bruikbaarheid van een hele klasse van verbindingen, zodra resistentie tegen één vertegenwoordiger is ontstaan.
De belangrijkste onderzoekingen over het probleem van het werkingsmechanisme
van insekticiden werden verricht met fosfor-insekticiden. Het werk over DDVP had
betrekking op de vraag, waarom deze stof veel giftiger is voor de huisvlieg dan voor
zoogdieren (muizen). Het was reeds bekend, dat de vliegen-cholinesterase ongeveer
100 maal sterker wordt geremd dan die uit muizenhersenen en het lag dus voor de
hand de vraag te stellen of dit verschil berust op verschillen in de enzymen zelf of
op andere factoren in de homogenaten (enzympreparaten) waarin wordt gemeten. Na
een uitvoerig onderzoek bleek, dat de enzymen zelf belangrijk verschillen in de wijze
waarop zij door de remmer kunnen worden aangetast.
Terwijl de correlatie tusen toxische werking en Cholinesterase remming ervoor schijnt
te pleiten, dat de gifwerking van DDVP inderdaad op deze remming berust, werd
gevonden, dat de activiteit van andere esterasen, de z.g. ali-esterasen, bij vliegen nog
sterker wordt geremd door dit gif. Het is dus mogelijk, dat ook deze ali-esterase
remming een factor is bij het werkingsmechanisme van DDVP.
De gegevens, die alle werden verkregen uit proeven die in vitro werden uitge98

voerd, dus waarbij het vergif aan homogenaten werd toegevoegd, maakten het zeer gewenst na te gaan hoe de in vivo remmingen zouden zijn van de Cholinesterase en van
de ali-esterasen. Het resultaat was verrassend; de cholinesterase-activiteit bleek slechts
voor 20—-50% geremd te zijn, de ali-esterase-activiteit voor 80—90%. Dit resultaat
doet dus weer de vraag rijzen of de cholinesterase-remming eigenlijk wel de (enige)
oorzaak der vergiftiging kan zijn.
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LAND- EN TUINBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek

en Rationalisatie

Met verschillende typen lage wagens werden vooral bij de graanoogst bevredigende
resultaten verkregen. Er werd geëxperimenteerd met verschillende systemen voor het
zelflossen van landbouwwagens, waaraan de praktijk grote behoefte heeft. Voorts
werden verschillende typen banden beproefd. Hetzelfde was het geval met een
bepaald type wagenkoppeling.
Het onderzoek over het klaarmaken van het aardappelland en de verzorging van het
aardappelgewas werd voortgezet.
Voorts had de spitmachine de aandacht. De eerste resultaten waren bemoedigend.
Verschillende proefvelden werden aangelegd ten behoeve van het onderzoek van de
proefveldspuit. Het doel was de invloed van de druppelgrootte, de waterhoeveelheid en
de concentratie bij verschillende bespuitingen op diverse gewassen onder variërende
omstandigheden vast te stellen.
De proeven over aardappelpootgoed, dat op verschillende manieren was voorbehandeld en gepoot, leverden zodanige resultaten op, dat zij in de komende jaren zullen
worden herhaald.
De proefnemingen met de aardappellooftrekkers werden voortgezet. Een tweetal
fabrikanten vervaardigde ieder een vijftal looftrekkers. Daarnaast werd met twee
nieuwe typen geëxperimenteerd. Er mag worden gehoopt, dat in samenwerking met
de constructeurs een voor de praktijk bruikbaar resultaat wordt verkregen.
Bij de verzamelrooier vormen de kluiten een probleem. Een door het instituut ontworpen prototype van een kluitenscheider bleek niet zonder perspectief te zijn. In
samenwerking met het Instituut voor de Bewerking, de Verwerking en de Bewaring
van Plantaardige Landbouwprodukten werd onderzoek gedaan over de beschadigingen, die door aardappelrooiers worden aangebracht aan aardappelen. Op enkele
bedrijven werden proeven genomen over het rooien van aardappelen volgens verschillende systemen, met een verzamelrooier; hierbij werd tevens het rooien in grote
kisten beproefd. Een enkel systeem werkte niet onbevredigend.
De proef over het inkuilen van gras, waarbij de verwelkingsmethode werd toegepast,
werd afgesloten. Zo nodig werd poedervormige melasse op het zwad gestrooid. Het
laden geschiedde met een gras- en hooioplader, terwijl de silo's werden afgedekt met
een plastic waterzeil. De gevolgde methode betekende een aanmerkelijke arbeidsbesparing.
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Op een enkel bedrijf werd een proef genomen met het stomen van aardappelen
volgens de methode Voncken (stomen in kuil of silo). De methode kan, wanneer
schone aardappelen worden gebruikt, de kuil goed wordt afgewerkt en goede voorzieningen zijn getroffen voor afdekking en afwatering, ook bij grondkuilen worden
toegepast. Er werd zowel een arbeids- als een brandstofbesparing verkregen.
Er werd enige aandacht besteed aan machines voor het reinigen en snijden van
voederbieten. De praktijk toont voor de reiniging, die geen extra arbeid kost, veelal
nog te weinig belangstelling.
Van circa 50 bronnen voor beregening werden gegevens over de opbrengst en de
afzuiging verzameld. Deze laten in de praktijk niet zelden te wensen over. Bij enkele
beregeningsinstallaties werd het drukverlies in de ondergrondse leiding gemeten. Bij
een slijtageproef met sproeiers waren enkele sproeiers reeds na 1400 uren uitgevallen.
Er werden enkele proeven genomen met een gecombineerde zaaimachine-kunstmeststrooier. In de praktijk werd aandacht geschonken aan de strooiregelmaat van verschillende typen centrifugaalstrooiers bij het strooien van kunstmeststoffen. Bij korrelvormige meststoffen kan in het algemeen een goed strooibeeld worden verkregen.
Ten behoeve van het kleine bedrijf werd geëxperimenteerd met een schoffelmachine
voor de zandgronden.
Proeven met enkele typen precisiezaaimachines toonden aan, dat deze alleen dan
in de praktijk ingang kunnen vinden, als er bietenzaad met nauw begrensde afmetingen en met een hoog percentage éénkiemig zaad ter beschikking komt. Getracht werd
de nokkenradzaaimachine meer geschikt te maken voor het zaaien van bieten.
Aan de rijendunners werd veel aandacht geschonken. Het gebruik hiervan betekent,
dat een langere periode voor het opeenzetten van de bieten beschikbaar is, terwijl ook
een geringe arbeidsbesparing wordt verkregen. Zowel met de „slingerdunners" als
de „zonclunners" werden goede resultaten verkregen. De eerste bleken moeilijker op
het juiste dunpercentage afgesteld te kunnen worden, omdat zij door een aftakas
worden aangedreven.
Verschillende nieuwe typen bietenrooiers en systemen van bietenrooiers en -lossen
werden in de praktijk gevolgd. Bij een bepaald type bietenlader werd geëxperimenteerd met een nieuw reinigingssysteem. Het werkte bevredigend.
Er werden tal van oogstproeven genomen. Daarbij kwam opnieuw tot uiting, dat
het zwadmaaien in bepaalde gewassen aanbeveling verdient.
Geëxperimenteerd werd met een met een toerenvariator uitgeruste dorsmachine.
Verschillende gewassen (o.a. koolzaad en blauwmaanzaad) dienen met een ander
toerental te worden gedorst dan dat, waarover de normale dorsmachines beschikken.
Het gebruik van een toerenvariator bleek aanbeveling te verdienen.
De proef over het maaidorsen op een akkerbouwbedrijf in Groningen werd voortgezet. Hierbij werd samengewerkt met het Instituut voor de Bewaring, de Bewerking
en de Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten, dat op hetzelfde bedrijf
proeven nam over het drogen van granen, zaden en stro. Tevens werd een proef
genomen met een eenvoudige balenlader. Het gebruik van een maaidorser op dit type
bedrijf betekent een aanmerkelijke arbeidsbesparing. De toepassing in het noorden
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des lands hangt evenwel af van de vraag of het stro op behoorlijke wijze en zonder
grote verliezen kan worden geoogst.
Voorts werd aandacht besteed aan verschillende nieuwe typen kleine, zelfrijdende
maaidorsers. Een proef met een speciale machine voor het oogsten van verschillende
kruiden kwam niet geheel tot zijn recht door een onvoldoende stand der gewassen.
Er werd geëxperimenteerd met enkele typen doorloopmelkstallen. Het kunnen
melken in een doorloopmelkstal vormt een belangrijk voordeel van de open loopstal.
Op enkele bedrijven kon een volautomatisch afmestingssysteem in gebruik worden
genomen, waarmede een zeer grote arbeidsbesparing werd verkregen. Gezocht wordt
naar een vereenvoudiging van de voorshands nog dure installatie. Het volautomatisch
uitmesten is stellig niet zonder perspectief. De proeven over het gebruik van een
vleugelroerder in een mengmestkelder leverden bevredigende resultaten. Enkele mengmestpompen werden onderzocht. Van een tiental stalmeststrooiers werd de bruikbaarheid voor het strooien van schuimaarde bepaald.
Begonnen werd met het onderzoek over de mechanisatie van cultuurtechnische
werkzaamheden. Tal van machines voor grondverzet hadden de aandacht.
Bij het onderzoek over arbeidsmethoden en organisatie werden tijdstudies gemaakt
over het transport van de aardappelen van het land tot in de bewaarplaats en het verwerken van aardappelen in de bewaarplaats.
Bij het kunstmeststrooien hadden o.m. de mengmeststoffen de aandacht. Deze bieden
arbeidstechnisch gezien belangrijke voordelen.
Het onderzoek over het laden van stalmest bracht onder meer aan het licht, dat
met de trekkervoorlader een arbeidsbesparing van ca 3 0 % kan worden verkregen.
Er werd een aanvang gemaakt met het arbeidsfysiologisch onderzoek bij het dunnen
van suikerbieten.
Een groot aantal aanvullende tijdstudies had betrekking op de hooioogst. Hierbij
kwamen gunstig naar voren het ruiteren met behulp van hekruiters, het transport met
een hooischuif, het laden met de trekkervoorlader, een trekker uitgerust met twee
hooischuiven en een vereenvoudigde methode voor het opzetten van een draadtunnelruiter. Een vergelijking van een wagen met een laadvloerhoogte van 50 cm en een
met een laadvloerhoogte van 110 cm toonde aan, dat met de eerste een aanmerkelijke
arbeidsbesparing kan worden bereikt.
Bij de graanoogst hadden in het bijzonder de aandacht het inhalen met speciale
lage wagens zonder voerlegger, het laden met een trekkervoorlader, het laden met een
over de trekker gebouwde lader, het gebruik van ruiter- en schelvendragers en het
inhalen met een serie transportkarren. Het gebruik van deze werktuigen betekende
een belangrijke arbeidsbesparing. Ook een nieuw type balenlader bood gunstige perspectieven. Op een bedrijf in Groningen werden waarnemingen gedaan betreffende
het transport van het losse graan bij het maaidorsen en het transport van het stro.
Wat de aardappeloogst met behulp van de verzamelrooier betreft werden gunstige
resultaten geconstateerd bij het rooien in grote kisten, geplaatst op een aan de rooimachine gekoppelde wagen, het rooien en direct opzakken op een meerijdende wagen
en het rechtstreeks op de wagen rooien, zonder gebruik te maken van zakken.
Bij de bietenoogst werden bestudeerd: het rooien in een bunker boven op de trek102

ker, het rooien in een meerijdende wagen, het rooien in dwarszwaden en het rooien in
langszwaden. Ook een enkele bietenlader had de aandacht.
Het organisatieonderzoek op het akkerbouw- en het weidebedrijf vorderde behoorlijk. Voor verschillende bedrijfstypen konden arbeidsbegrotingen worden opgesteld.
Bij het economisch onderzoek werden enkele berekeningen opgesteld over de rentabiliteit van de spuitmachine.
Hetzelfde was het geval met de aan verschillende vormen van mechanisatie van de
graanoogst verbonden kosten. De economische gebruiksmogelijkheden van de kleine
maaidorsers werden daarbij in het bijzonder onder de loep genomen.
Er werden diverse enquêtes gehouden. Deze hadden o.m. betrekking op het gebruik
van de veenkoloniale aardappelrooier, de verschillende factoren die het gebruik
van de bietenrooier bepalen, de mechanisatie op de gemengde bedrijven rond Aalten,
de mechanisatie op de Veluwe en de bedrijfseconomische gevolgen van de introductie
van de melkmachine op een aantal Drentse bedrijven.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar enkele economische aspecten van de
boerderij bouw.
Wat betreft de vraagstukken, die verband houden met de inrichting van landbouwbedrijfsgebouwen, werd verder gewerkt aan het M.S.A.-project Stalverbetering. Dit
project, heeft ten doel het scheppen van een aantal voorbeelden voor stalverbetering
en stallenbouw en het experimenteren met nieuwe typen stallen.
Aan de open loopstallen werd veel aandacht geschonken. Arbeidstechnisch gezien
biedt de loopstal bepaalde voordelen, terwijl daarnaast een besparing aan bouwkosten kan worden verkregen. Het stroverbruik is in het algemeen echter hoog. Steunpunten in de ligruimte dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Op enkele bedrijven werd geëxperimenteerd met voorraadvoedering en zelfvoedering. Deze werkwijze
kan misschien met succes worden toegepast bij mestvee.
In een aantal grupstallen werden proeven genomen met verschillende soorten muurverf. Voor de verlichting werden enige schema's opgesteld.
In eni;a;e varkensstallen werden proeven genomen met automatische drinkbakjes en
voorraadvoedering. Proeven over het uitmesten van een varkensstal met behulp van
een mestplank hadden een bevredigend resultaat.

Instituut voor

Landbouwbedrijfsgebouwen

Dit instituut, dat in 1957 werd opgericht, heeft onder meer ten doel het verrichten
van onderzoek over de functie en de doelmatigheid van landbouwbedrijfsgebouwen,
het ontwikkelen van doelmatige typen voor deze gebouwen en de bevordering van
normalisatie en standaardisatie van bedrijfsgebouwen in de landbouw. Naast het
publiceren van de resultaten van het onderzoek geeft het instituut tevens adviezen en
voorlichting over vraagstukken op het bovenbeschreven werkterrein.
In het afgelopen jaar werden o.a. voorbereidingen getroffen voor de opstelling
van richtlijnen voor een programma van onderzoek.
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Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Bij proeven over de mechanisatie van de bietenoogst werd speciale aandacht besteed
aan het vraagstuk van tarra en losse grond.
De proefnemingen over het machinaal dunnen van bieten werden voortgezet, zowel
met Europese zaadtypen, als met Amerikaans genetisch monogerm zaad. Enige nieuwe
Nederlandse typen dunmachines werden in deze proeven betrokken.

Peulvruchten Studie

Combinatie

Er werd een studie gemaakt van de machinale slabonenpluk met de Amerikaanse
Chisholm-machine en met een proto-type van de Hollandse Borga-machine. Evenals
in 1956 werd gevonden, dat de Chisholm-machine slechts goed werk kan leveren bij
rassen met opgaande habitus en hoog in de struik hangende bonen. Voorts bleek,
dat op natte kleigrond zowel op het veld als in de fabriek onoverkomelijke moeilijkheden werden ondervonden. De conclusie is dan ook, dat de Amerikaanse slabonenplukmachine in Nederland eventueel een kans maakt op de zand-, dal- en lichte zavelgronden. Een gelukkige omstandigheid is, dat deze gronden zeer geschikt zijn voor
de teelt.
De Borga-plukmachine trekt de gehele plant op om deze daarna in de machine te
plukken. Doordat met deze machine op normale rijenafstand kan worden geteeld en
de prijs ervan aanzienlijk lager is dan die van de Chisholm, biedt de Borga interessante mogelijkheden. In de komende jaren zullen verschillende modificaties worden
beproefd, daar het type-1957 nog niet voor de praktische toepassing geschikt was.
Afdeling Landbouwwerktuigkunde

en -gebouwen van de

Landbouwhogeschool

Er werd een experimentele 12-voets zelfrijdende zwadmaaier met naar achteren
oplopende doeken vervaardigd. Hiermee zal worden getracht de meest gewenste constructie te bepalen, o.a. de juiste hellingshoek en de beste omloopsnelheid der doeken,
alsmede de gunstigste afvoeropening hiertussen.
Instituut voor

Tuinbouwtechniek

In een proef, waarbij een vergelijking werd gemaakt van verschillende foliën of
platen van kunststof en glas, werd gevonden, dat de kunststoffoliën, die voor het
tweede jaar op een bakkencomplex in gebruik waren, aan het einde van het seizoen
niet meer bruikbaar waren als gevolg van veroudering. De proeven zullen worden
voortgezet met nieuwe soorten kunststof.
Het opzetten van witlofwortels en het oogsten van de kroppen bleek te worden vergemakkelijkt, wanneer gebruik werd gemaakt van een verhoogde bak, waarvan de
zijkanten uit kunststoffolie bestonden.
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Ten aanzien van het opkweken van tomatenplanten werd gevonden, dat het zeer
goed mogelijk is hierbij uitsluitend kunstlicht te gebruiken. De belichting geschiedde
met fluorescentiebuizen, 240 W per m2. Eenzelfde hoeveelheid licht, continu gegeven
(24 uur 160 W per m 2 ) gaf planten met een hoger drooggewicht dan wanneer een
onderbroken belichting (16 uur 240 W per m 2 ) werd toegepast. Bij de verdere
opkweek werd een correlatie vastgesteld tussen het drooggewicht bij het uitplanten
en de opbrengst aan vruchten.
Ook bij de opkweek van komkommerplanten werden goede resultaten verkregen,
wanneer uitsluitend kunstlicht (160 W per m 2 ) werd gebruikt.
De groei van platglaskomkommer in grond, die met geperforeerd zwart polyethyleen-doek (dik 0,07 mm) was afgedekt, bleek sneller te zijn dan in niet bedekte grond.
De temperatuur op 10 cm diepte was onder het doek enkele graden hoger, terwijl
bovendien in de bedekte grond de onkruidgroei achterwege bleef.
Uit een vergelijking van vier verwarmingssystemen in stooktomatenkassen bleek
wederom, dat de systemen met dunne pijpen met warm water de beste resultaten
gaven.
Mede door de grote schade, die de nachtvorst in 1957 veroorzaakte, werd het onderzoek over de mogelijkheden voor nachtvorstwering opnieuw ter hand genomen. Hierbij
wordt in de eerste plaats aandacht geschonken aan de mogelijkheden van de nevelspuit bij nachtvorstwering.
In plaats van de lier werden proeven genomen met de veel eenvoudiger en goedkopere verhaalkop. Deze werd op verschillende manieren gebruikt, namelijk vast
opgesteld, als twee- en ééntrommelige lier, op het werktuig zelf bevestigd en verankerd.
In het laatste geval trekt de verhaalkop zichzelf en daarmede het werktuig aan een
kabel voort. De werksnelheid is echter beperkt tot ongeveer twee km per uur. Het
onderzoek werd gesubsidieerd door het Produktschap voor Siergewassen en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
Onderbevloeiing van Synningia's, geteeld op een laagje grind in betonnen tabletten,
die met kunststoffolie waterdicht waren gemaakt, gaf planten van goede kwaliteit, die
in huis zeer houdbaar bleken te zijn. Deze kweekwijze geeft bovendien een belangrijke
arbeidsbeparing.
Steunpalen voor nieuwe aanplanten appels, peren, frambozen, bramen, enz., werden
behandeld met verschillende verduurzamingsmiddelen, ten einde hiervan de duurzaamheid na te gaan.
Het onderzoek over de invloed van verschillende werktuigen op de verdichting in
de grond werd voortgezet. Onder enkele spuitpaden kon in de helft van de onderzochte gevallen een verdichting worden aangetoond, die echter niet dieper reikte dan
30 cm. In gronden met een poriënvolume van 4 0 — 4 5 % bedroeg de verdichting op
15 cm diepte ongeveer 4 vol. procenten.
In een in 1955 ingeplante boomgaard op lichte kleigrond werd een maaiproef
opgezet, waarbij wordt vergeleken het maaien met een messenkooi en een cirkelmaaier,
meer of minder vaak maaien en terugmaaien op verschillende hoogten. Tevens wordt
de invloed van het berijden van de grond met zwaar materiaal en van een prikrol
nagegaan.
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Op enige fruitteeltbedrijven in Zeeland, West-Brabant en de Betuwe werd een
arbeidsonderzoek uitgevoerd, waarbij duidelijk aan het licht kwam, dat o.a. de plukprestaties zeer uiteenlopen. De grootste prestaties worden geleverd als op een kleine
afstand van de plukslede tweehandig wordt gewerkt, of als een smalle plukmand
wordt gebruikt, die de plukker ook op de ladder kan dragen. Met een klein type werkstelling voor het plukken van fruit (struikvorm) werden dit jaar in Zeeland overeenkomstige resultaten verkregen als met een groter type, dat reeds eerder was
gebruikt. Het tweehandig plukken en het direct in de kist leggen bleken de belangrijkste oorzaken te zijn voor een hogere prestatie. Ook bij de pluk van aardbeien werd
gevonden, dat de wijze van plukken een grote invloed op het resultaat uitoefent.
Het werken met de plantmachine werd nader onderzocht met de methode tijdmeting. Het bleek mogelijk te zijn, de prestatie bij het planten van koolplanten op
te voeren van 1100 tot 1500 planten per u u r ; door de planten in te korten kon een
aantal van 2100 planten per uur worden bereikt. Bij meer geschikte planten, zoals
prei, kon het aantal worden vergroot tot 3300 planten per uur.
De proeven met de bollenoogster voor zandgrond werden voortgezet. De trilgoot
voldeed onder vrijwel alle omstandigheden zeer goed. De maximum snelheid bleef
echter beperkt tot ongeveer 15 meter per minuut. Het uitzeven van de bollen levert op
de meeste gronden nog moeilijkheden o p ; hiervoor wordt thans een spiraalrooster
ontwikkeld.
Onderzoekingen over de conservering van

tuinbouwhout

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werd op het Houtinstituut T.N.O. voortgegaan met proefnemingen over de conservering van hout, dat in de tuinbouw wordt gebruikt. Het onderzoek geschiedde zowel
in het laboratorium als in de praktijk.
De laboratoriumproeven, die inmiddels werden afgesloten, hadden betrekking op
het vaststellen van de giftigheid ten opzichte van houtaantastende schimmels, de
bestendigheid tegen uitloging en het indringend vermogen van een aantal voor de
conservering van tuinbouwhout in aanmerking komende middelen. De algemene
conclusie hiervan is, dat de meeste van de onderzochte middelen voldoende giftig
zijn voor houtaantastende schimmels, terwijl zij tevens een voldoende weerstand tegen
uitlogen bieden, mits op de juiste wijze toegepast. Drie van de onderzochte middelen
hadden een onvoldoende giftige werking; enkele andere waren voldoende giftig,
doch zij waren niet bestendig tegen uitlogen.
Als behandeling voor vurenhout bleek drenken gedurende enkele (circa 7) dagen
of impregneren onder druk geschikt te zijn. Korte tijd onderdompelen of bestrijken
van het hout met het middel is voor de omstandigheden, waaronder het meeste hout
in de tuinbouw verkeert, onvoldoende, aangezien de indringing te gering is.
De raamlijsten, die in 1956 met verschillende middelen waren behandeld, werden
in 1957 in gebruik genomen, en wel een gedeelte door het Instituut voor Tuinbouwtechniek, een ander deel op een tuindersbedrijf in het Westland. Tot nu toe werden
nog geen verschillen tussen de middelen waargenomen.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation

„De Dorschkamp"

De analyse van de invloed van de groeiplaats op de produktie van douglas, welk
werk in samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering werd uitgevoerd, bracht
een spreiding aan het licht, die niet berust op verschillen in groeiplaats, doch te
wijten blijkt te zijn aan de herkomst van het zaad. Hieruit kan worden afgeleid, dat
een niet onaanzienlijk deel van onze douglasbossen ten gevolge van het gebruik van
zaad van niet gecontroleerde herkomst 30—50% minder aanwas heeft, dan op de
betreffende groeiplaatsen mogelijk zou zijn. Vastgesteld werd verder, dat de groei
van de douglas wordt gedrukt door menging met andere boomsoorten, ook met vulhout, waarbij waarschijnlijk de els een uitzondering maakt.
Het bemestingsonderzoek toonde aan, dat de verschillende gangbare fosfaat-meststoffen bij naaldhout op de meestal zure bosgronden een gelijk effect hebben; zij
behoeven niet te worden ondergewerkt. Een minerale stikstofbemesting blijkt in de
regel een nawerking van twee jaren te hebben; zij moet dus eventueel worden herhaald als de beoogde sluiting van de opstand na de eerste toediening nog niet werd
bereikt;; het effect ervan is onder meer sterk afhankelijk van het weer tijdens het uitstrooien. Stikstof bevordert de bovengrondse ontwikkeling meer dan die van de
wortels; daarom kan een zware stikstofgift de droogtegevoeligheid van plantsoen
verhogen. Een toepassing van zwavel ter verlaging van de zuurgraad stelde teleur
op droogtegevoelige gronden; bij een goede vochthuishouding en een hoge biologische
activiteit is zwavel zeer effectief. Uit een systematisch onderzoek over de monstername- en analysefout is gebleken, dat niet meer dan 25 steken nodig zijn om een
betrouwbaar gemiddeld grondmonster voor het praktijk-onderzoek samen te stellen;
dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van het oorspronkelijke voorschrift, dat
van de normen voor de landbouw was uitgegaan.
Opnieuw werd bevestigd, dat komgronden geschikt zijn voor de teelt van populieren. Een fosfaatbemesting in het plantgat kan op fosfaatbehoeftige gronden beslissend
zijn voor het slagen van een beplanting met populieren. Bij een redelijke fosfaattoestancl werkt een stikstofbemesting sterk stimulerend. Bodemverwildering in jonge
beplantingen van populier kan een buitengewoon nadelige invloed hebben; wieden
deed bij een desbetreffende proef de groei in één seizoen tot ongeveer 900% toenemen. Een aanleg met eenjarig beworteld stek bleek bij proeven in de Noordoostpolder verreweg het meest economisch te zijn. Ten onrechte worden populieren in het
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algemeen te hoog en te laat gesnoeid; het contact met populierenhout verwerkende
industrieën leverde onder meer in dit opzicht belangrijke aanwijzingen voor het
onderzoek.
Zware roest-aantasting van populieren bleek nauw verband te houden met de nabijheid van lariks. In 1957 trad in Noord-Brabant de schorsbrand door Dothichiza
populea op grote schaal en met funeste gevolgen op in oudere beplantingen, die aanvankelijk goed waren gegroeid. Waarschijnlijk hangt deze massale aantasting samen
met het hevige optreden van de roest in voorgaande jaren.
Met het herkomstenonderzoek bij Japanse lariks werd in internationaal verband
een begin gemaakt. Plantproeven met Pinussoorten gaven geen verschil in het slagingspercentage bij gebruik van verschillende gereedschappen en bij toetsing van verschillende werkmethoden en voorbehandelingen (wortelsnoei en modderen). Het bleek
mogelijk te zijn loofhout tussen hogere, te behouden bomen te vernietigen door zorgvuldige bespuitingen met 2,4,5-T-ester ; er treedt geen schade op aan douglas, sitka
en fijnspar als de eindscheuten zijn verhout. Dit is het geval na half augustus, dus het
begin van de periode, waarin de gevoeligheid van het loofhout het grootst is.
Uit het inhoudsonderzoek kwam naar voren, dat het nodig is voor elke boomsoort
afzonderlijk na te gaan, of een normale inhoudstabel met twee ingangen, namelijk
diameter op borsthoogte en de totale hoogte voldoende is, of dat daarnaast een bijzondere tabel met drie ingangen (een tweede diameter extra) zin heeft. Een opbrengsttabel met absolute boniteitsindeling voor de douglas kwam gereed.
Het aantal enten van geselecteerde Europese en Japanse lariks en van enkele
hybriden tussen deze beide werd uitgebreid voor klonen-toetsingen, evenals dat van
geselecteerde groveden. Door bemiddeling van het Poolse Bosbouwproefstation in
Warschau werd zaad van geselecteerde Poolse trilpopulier ontvangen, waarvan 16.000
zaailingen werden gekweekt. Uit zaad van Populus tremula var. Davidiana, ontvangen
uit Japan, werden 5.000 zaailingen verkregen. Van gecontroleerde kruisingen met
Leuce-populieren zijn dit jaar uit 163 ouder-combinaties 16.000 zaailingen voortgekomen. De kruisingen met Aigeiros-populieren leverden een buitengewoon slecht
resultaat op; uit 34 combinaties bleven tenslotte ruim 500 zaailingen over.
Dank zij de grote belangstelling van de praktijk was het mogelijk in verschillende
delen van het land vergelijkende proefbeplantingen aan te leggen met Leuce-populieren 7.
Kwekersrecht werd verkregen voor een iepen-kloon, ontstaan uit een kruising van
Ulmus hollandica „Belgica" X U. carpinifolia „Nr. 1 " ; deze is nog niet vrijgegeven.
De vorstschade aan Corsicaanse den van februari 1956 gaf nog in 1957 aanleiding
tot afsterven van bomen. In alle gevallen werd de saprofytische Crumenula pinicola
gevonden op het afgestorven materiaal; slechts hier en daar hadden zich kleine
kankers ontwikkeld door infectie met de parasiet Crumenula sororia. Het tak- en
topsterven door Crumenula abietina (Brunchorstia) gaf in Drente aanleiding tot
bezorgdheid; getracht wordt door een sterkere dunning de omstandigheden voor
de ziekte minder gunstig te maken.
Over het onderzoek naar Rhizina indulata in verband met het groepsgewijze afster108

ven van dennen, in het bijzonder de Oostenrijkse den, werd een voorlopig rapport
opgesteld.
De periodieke waarnemingen over de vorming van pycniden van Dothichiza populea
werden voortgezet. Het vraagstuk van de populieren-schorsbrand kwam door waarnemingen in Noord-Brabant in een nieuw, experimenteel stadium wegens de kennelijke samenhang met de roest (Melampsora).

Instituut voor Bosbouwkundig

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

a. Afdeling Houtteelt en Bosbescherming in de Gematigde

Luchtstreek

Bij de vegetatieve vermeerdering van bosbomen werd geleidelijk meer de nadruk
gelegd op het stekken, aangezien het enten goede resultaten opleverde en ten dele
al op grote schaal in de praktijk wordt toegepast. Oriënterende proeven omtrent de
stekbaarheid van „moeilijke" loofhoutsoorten werden verricht, waarbij bleek, dat de
jeugdvorm van eik en berk gemakkelijk bewortelt. Uitgebreide stekproeven met
douglas en groveden zijn lopende.
Het selectiewerk bij populieren, dat vele jaren vergt, werd voortgezet. Het aantal
proefvelden werd uitgebreid en de aanleg van nog enkele werd voorbereid. Ook het
populeturn te Wageningen werd verder uitgebreid. Bovendien werden vele fenologische
waarnemingen verricht, o.a. in verband met de identificatie van populierensoorten en
-klonen. Plannen werden opgesteld voor proeven betreffende het groeiritme van populieren, welke proeven zullen worden uitgevoerd in samenwerking met buitenlandse
instituten.
Over het zoutonderzoek is een publikatie in bewerking.
Nog lopende is het onderzoek betreffende de werkzaamheid van boomwortels in
diepere lagen met behulp van radio-actief fosfaat.
Over het onderzoek over de invloed van populieren op grasland wordt een publikatie
gereed gemaakt.
De herkomstproefvelden van douglas, die in 1954 werden ingeplant, werden voor
de laatste maal ingeboet.

b. Afdeling Busexploitatie en

Boshuishoudkunde

Over het nog lopende fysisch en mechanisch onderzoek van vijf bekende Surinaamse
houtsoorten verscheen een drietal rapporten. Het cijfermateriaal van deze proeven
wordt vergeleken met de uitkomsten van het in vorige jaren verrichte onderzoek met
41 minder bekende soorten. Door deze vergelijking kunnen de gebruiksmogelijkheden
van de technisch weinig bekende soorten beter worden beoordeeld.
Het onderzoek over de geschiktheid van hier te lande gegroeid Corsicaans dennehout werd beëindigd.
109

Verder verscheen een uitvoerig rapport van een literatuuronderzoek over het zagen
van hout.
Het tijdstudie-onderzoek van het vellingswerk in groveden werd nagenoeg voltooid.
Naast de vorming van bosklassen naar de aard van de velling, de ondergroei en de
uitvoering van het werk door 1 of 2 man in handkracht, werden voor het snoeien drie
klassen gevormd op basis van de dikte van de takken bij een bepaalde diameter op
borsthoogte. Uitgaande van deze klassen werd een minutentabel opgesteld naar de
diameter op een hoogte van 1,30 m en het aantal takken. De schillijden werden
ingedeeld in klassen voor voorjaar-zomer en herfst-winter (zonder vorst) en onderverdeeld naar de leeftijd en de lengte van de bomen.
De minutentabellen voor groveden worden thans in de praktijk op bruikbaarheid
getoetst met medewerking van de Hoofdafdeling Sociale Zaken van het Bosschap.
Het vergelijkend onderzoek over werkmethoden en gereedschappen bij het planten
van bosplantsoen leverde als eerste resultaat op, dat het planten in éénmanswerk voordeliger is dan in tweemanswerk en dat de plantwig, bij het planten van tweejarige
groveden, het meest rationele gereedschap is.

c. Afdeling Houtmeetkunde, Bosbedrijfsleer en Houtteelt in de tropen
De periodieke opname der permanente proefperken voor de verschillende houtsoorten werd ook dit jaar voortgezet.
De in de loop der jaren verzamelde gegevens omtrent de aanleg, de dunning, de
menging en de groei van de douglas werden in samenwerking met het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" bewerkt.
Voor de wijd geplante populieren-opstanden (160 bomen per ha) in Nederland
werden een massa- en een opbrengsttabel ontworpen. Op verzoek van 's Lands Bosbeheer in Suriname werden massatarieven voor de baboen (Virola surinamensis)
samengesteld.
Op verzoek van de Nederlandsche Bosbouwvereeniging en de Commissie voor
de Bosstatistiek werden in samenwerking met de uitvoerende instanties, nieuwe richtlijnen ontworpen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in Nederland, ter verkrijging
van de nodige uniformiteit.
Voorts werd medewerking verleend aan de opstelling van een nieuwe kostprijsberekening van het hout van de groveden in Nederland voor het Bosschap.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Het onderzoek over de invloed van insektenvreterij op groveden en lariks werd
afgesloten. Gebleken is, dat bij een veel geringere vreterij dan vroeger werd verondersteld, tot bestrijding moet worden overgegaan. Dit betekent, dat een prognose inzake
het optreden van een plaag noodzakelijker is dan werd aangenomen. Om deze reden
werd een omvangrijk onderzoek begonnen over dit vraagstuk.
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VEETEELT EN VEEVOEDING

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

Bij het onderzoek over de voeding van melkvee werd wederom een proef met melkkoeien genomen om het effect na te gaan van het verstrekken van grote hoeveelheden
kuilvoeder als enig ruwvoeder, zonder bijvoeding van hooi. De ene proefgroep ontving in de hoofdperiode als enig ruwvoeder machinaal geënsileerde grassilage bereid
onder toevoeging van melasse, de andere groep kreeg silage bereid van voorgedroogd
gras. Beide groepen ontvingen van deze silages zoveel als de koeien wilden opnemen.
Naast de silage ontving de eerst genoemde groep alleen krachtvoeder, bij de andere
groep (voordroogsilage) werd per koe per dag tevens 20 kg voederbieten verstrekt.
Alhoewel deze proefkoeien dus gedurende het gehele stalseizoen 1956—1957 zonder
hooi werden gevoederd, zijn het gewicht, de gezondheidstoestand en de conditie steeds
goed geweest. De melkproduktie had in de hoofdperiode een enigszins eigenaardig
verloop. De hoeveelheid melk, die de groep welke melassesilage ontving, produceerde,
was behoorlijk hoog, maar het vetgehalte van deze melk was duidelijk verlaagd.
De groep, die voordroogkuil en bieten kreeg, produceerde belangrijk minder melk
(gemiddeld 1,5 à 2 kg per dag minder), doch het vetgehalte van deze melk lag veel
hoger. De vetpercentages verschilden aanvankelijk ongeveer 0 , 5 % en dit verschil
liep geleidelijk op, tot ongeveer 0,9% aan het einde van de hoofdperiode.
Na afloop van de hoofdperiode, toen ook de voordroogkuil door melassesilage werd
vervangen, trad ook bij de tweede groep een sterke daling van het vetpercentage der
melk op. Dit maakt de veronderstelling, dat de gedurende 1956—1957 gevoederde
melassesilages een specifiek verlagend effect op het melkvetpercentage hebben uitgeoefend, nog waarschijnlijker.
Wanneer echter de produktie van beide proefgroepen in de hoofdperiode wordt
omgerekend op standaardmelk (3,33% vet), dan blijkt, dat de standaardmelkprodukties van beide groepen niet veel hebben verschild. Hieruit mag worden afgeleid, dat in beide proefgroepen ongeveer evenveel calorieën uit het rantsoen voor de
melkproduktie beschikbaar kwamen, maar dat bij de groep met het melassesilagerantsoen een geringer deel van deze calorieën voor de vetvorming kon worden benut.
Toen in de voorperiode Hollandse kuil van slechte kwaliteit (veel boterzuur) in
grote hoeveelheden werd verstrekt, werd bij de meeste koeien de acetonreactie volgens Legal in de urine positief. De gezondheidstoestand van deze dieren bleef echter
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goed, zodat blijkt dat niet bij alle koeien die acetonlichamen in de urine uitscheiden,
van ziekmakende acetonemie sprake behoeft te zijn. Natuurlijk veroorzaakte het
slechte kuilgras, dat in verband met de hoge dagrantsoenen gedeeltelijk vóór het
melken moest worden toegediend, een zeer slechte reuk en smaak van de melk.
Met het oog op de melkkwaliteit is dus de voedering van silage als enig ruwvoeder
alleen uitvoerbaar, indien de silage van prima kwaliteit — geheel vrij van boterzuur — is.
Gedurende de hoofdperiode werd de pensinhoud van de proefkoeien op celluloseaantastingscapaciteit onderzocht. Hierbij bleek, dat de koeien, die melassesilage ontvingen, een in dit opzicht minder actieve pensflora hadden dan de koeien die voordroogsilage + bieten kregen. Het ter beschikking stellen van 1 kg tarwestro per dag
aan de koeien van eerstgenoemde groep gedurende de laatste weken der hoofdperiode
scheen de cellulose-aantastingscapaciteit te verhogen. Het verlaagde vetpercentage der
melk reageerde niet op deze verandering, zodat er tussen de activiteit van de pensflora en de vetvorming in de melkklier geen verband werd gevonden.
Op de dépendance te Maarheeze werd met behulp van twee groepen van zeven
M.R.Y.-koeien een vergelijking gemaakt tussen een ruwvoederrantsoen, bestaande uit
30 kg voederbieten, 3 kg hooi en 2 kg roggestro, en een, bestaande uit 30 kg snijmaïssilage en 3 kg hooi. De beide proefgroepen vertoonden geen verschil in melkproduktie en slechts een te verwaarlozen verschil in vetopbrengst, ten gunste van de
snijmaïsgroep. Ook de gemiddelde gewichten der koeien gaven een te verwaarlozen
verschil te zien. De conclusie van deze proef mag dan ook luiden, dat voederbieten
zonder bezwaar door een geslaagde snijmaïssilage konden worden vervangen.
Gedurende het weideseizoen werden van een zestal M.R.Y.-koeien te Maarheeze
regelmatig de melkopbrengsten en de vetpercentages der melk bepaald, ten einde te
trachten deze gegevens in verband te brengen met de hoogteligging van de verschillende weidepercelen, waarop de proefdieren gegraasd hebben. Twee van deze percelen
werden als hooggelegen, één als middelhoog en vier als laaggelegen aangemerkt.
De verkregen resultaten waren van dien aard, dat deze proef in het komende seizoen
met een iets gewijzigde opzet zal worden herhaald.

Bij de mestproeven met volwassen koeien werd aandacht geschonken aan de meest
gewenste eiwitverhouding bij het mesten van nog melkgevende, guste koeien. Hiertoe
werd aan twee groepen van zeven dergelijke dieren, die in de tweede helft der lactatie
verkeerden, een ruwvoederrantsoen verstrekt, bestaande uit 9 kg hooi en 18 kg ingekuilde gestoomde aardappelen. Daarnaast ontving de ene groep een betrekkelijk eiwitarm krachtvoeder, terwijl de andere een eiwitrijk mengsel kreeg. Het lag in de
bedoeling om rantsoenen met eiwitverhoudingen van 1 : 5,2 en 1 : 7 te geven, dus
iets boven en beneden de C.V.B.-normen, die 1 : 5,8 aangeven. Bij de analyse der
gebezigde ruwvoeders, die na afloop van de proef moest worden verricht, bleek
echter, dat in werkelijkheid rantsoenen waren gegeven met eiwitverhoudingen van
resp. 1 : 4,7 en 1 : 6. Dit verklaart waarschijnlijk waarom er tussen beide groepen
geen verschillen van betekenis werden vastgesteld in melkgift, vetopbrengst, toename
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van het levend gewicht en slachtkwaliteit. De proef zal worden herhaald met verder
uiteenlopende eiwitverhoudingen.
In een mestproef met acht droogstaande koeien werd nogmaals het effect van
methyl-thiouracil op de mestresultaten getoetst. Aanleiding tot deze proef was, dat
het in Duitsland gefabriceerde preparaat Vevoron daar wel gunstig scheen te werken,
hetwelk door de fabrikanten werd toegeschreven aan een verbeterde wijze van toedienen en aan een kortere toedieningsperiode. Bij de proef, die te Hoorn werd genomen, werden echter de vroeger met methyl-thiouracil verkregen resultaten in vrijwel
alle opzichten bevestigd. De toediening van 5 g methyl-thiouracil in de vorm van het
Duitse preparaat Vevoron gaf na de eerste week van toediening een versnelde toename
van het levend gewicht. In de vierde week namen de dieren zo abnormaal veel in
gewicht toe, dat het welhaast niet mogelijk is, deze toename uit een vermeerdering
aan lichaamsbestanddelen te verklaren. Zij moet wel veroorzaakt zijn door een toenemende vulling der ingewanden. In de laatste veertien dagen voor de slachting was
de eetlust der proefkoeien duidelijk minder dan die van de controlekoeien; tijdens de
periode van vasten vóór de slachting verloren eerstgenoemde koeien belangrijk minder
gewicht, Dit wijst ook op een verminderde beweeglijkheid van de ingewanden. Bij
de slachting bleek, dat de ingewanden der proefkoeien belangrijk zwaarder waren en
dat dit hoofdzakelijk kwam door een hoger gewicht van de magen. Niettemin bleef
er enig verschil ten gunste van de geslachte proefkoeien over. Het gewicht van de
warme karkassen was gemiddeld 12 kg hoger, de lever woog 2,4 kg meer en het losse
vet was 1 kg zwaarder. Deze hogere gewichten zijn zeer waarschijnlijk niet door een
hoger vochtgehalte veroorzaakt, want bepalingen van het vochtgehalte in het spierweefsel leverden geen verschillen op. Hoewel de subjectieve beoordeling door deskundigen bij de levende slachtdieren duidelijk ten gunste van de met Vevoron gemeste
koeien uitviel, werd na de slachting geconstateerd, dat er dan minder subjectief en
slechts weinig objectief voordeel overbleef. Men kan aannemen, dat de extra toename
van het levend gewicht, die door middel van Vevoron bij mestkoeien is te verkrijgen,
voor circa 1/3 uit waardevolle bestanddelen bestaat en voor ruim 2 / 3 uit afvallen.
Het oordeel omtrent de wezenlijke waarde van dit mestpreparaat moet dus vrijwel
negatief blijven luiden.
De proeven met kalveren betroffen in de eerste plaats een onderzoek, dat ten doel
had ondervinding op te doen met verschillende hier te lande verkrijgbare melkvervangencle voedermengsels voor mestkalveren. Als vergelijkingsobject was beide malen
een groep aanwezig, die uitsluitend volle melk ontving. Uit deze proeven bleek, dat
de onderzochte melkvervangende mengsels, behoudens een enkele uitzondering die
achteraf te verklaren was uit een niet geheel op het Nederlandse vee ingesteld voederschema, goede groeiresultaten gaven, die weinig of niet onderdeden voor hetgeen met
volle melk bereikt kan worden. De slachtkwaliteit was gewoonlijk wel iets minder,
maar deze was over het algemeen toch bevredigend; het verschil woog zeker niet op
tegen de aanzienlijke geldelijke besparing, die het vervangen van volle melk door deze
mestpreparaten oplevert.
De verwerking van 1 0 % van een geprepareerd maïsbloemprodukt Kamevo in een
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mestpreparaat voor kalveren werd beproefd en bruikbaar bevonden. Met het oog op
eventuele digestiestoornissen in de eerste weken van de mestperiode verdient het aanbeveling een wat lager percentage van dit produkt toe te passen.
Op de dépendance te Maarheeze werd een tweetal melkvervangende mengsels voor
fokkalveren beproefd. Beide kunstmelkpreparaten werden zeer goed opgenomen. Bij
één van de handelsprodukten was een voedervoorschrift geleverd, waarin het maximum
aan kalverkorrels, dat per dag gevoederd mocht worden naast hooi ad libitum, hoger
lag dan voor de andere groepen was gesteld (resp. 1,5 en 1,0 k g ) . Hierdoor werd
deze opfokmethode onnodig duurder. De volle melk-ondermelkmethode bleek het
duurste uit te komen, al waren de verschillen niet groot. De gemiddelde groei en het
aspect der proefdieren aan het einde der proefperiode toonden zo weinig spreiding, dat
de conclusie kon worden getrokken, dat de opfok met de beide handelspreparaten de
vergelijking met de volle melk-ondermelk-methode uit veevoedingstechnisch oogpunt
goed kon doorstaan.
In 1957 werden te Hoorn 49 verteringsproeven met hamels genomen. Twee hiervan
hadden betrekking op de invloed van een als bindmiddel bij het persen van voederbrokjes aangeboden produkt (natriumbentoniet) op de verteerbaarheid van dergelijke
brokjes. Gevonden werd, dat de verteerbaarheid van de verschillende waardebepalende
bestanddelen niet lager was geworden door de toevoeging van dit bindmiddel, waaraan op zichzelf geen voederwaarde kan worden toegekend.
In het vorige jaar was reeds gebleken, dat rode klaver bij kunstmatige droging
meer in verteerbaarheid achteruitging dan luzerne. Om dit nader te bestuderen werden
in overleg met het Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van
plantaardige Landbouwprodukten negen partijen kunstmatig gedroogd klavermeel op
verteerbaarheid onderzocht. Ook thans bleek in de meeste gevallen, dat het verlies
aan verteerbaarheid aanzienlijk was.
De proeven over het effect van schimmeling op de verteerbaarheid van hooi werden
voortgezet. Door het voor de verteringsproeven noodzakelijke hakselen en mengen van
het hooi was de schimmel zelf goeddeels uit het gevoederde schimmelhooi verdwenen;
dit werd dan ook zonder bezwaar gegeten. In vergelijking met niet beschimmelde
hooiporties van dezelfde herkomst, was de verteerbaarheid van beschimmeld hooi soms
duidelijk, maar in andere gevallen niet verminderd. Verder onderzoek zal nodig zijn
om een goed inzicht in de praktische betekenis van de schimmeling van hooi te verkrijgen.
Het onderzoek over de verliezen aan voedingsbestanddelen bij het bewaren van hooi
in een open kapberg in vergelijking met die welke bij bewaring in een hooischuur
optreden, zal met een aantal partijen worden voortgezet om tot gefundeerde conclusies
te komen.
Om een goed inzicht te verkrijgen in de beste tijd, waarop voor inkuiling bestemde
snijmaïs geoogst moet worden, werden van vier verschillende maïsgewassen elk gedurende zeven opeenvolgende perioden van een week de verteringscoëfficiënten vastgesteld.
In aansluiting op een proef van het vorige jaar werden vijf variëteiten voederbieten
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op verteerbaarheid onderzocht, Bij drie van deze variëteiten werd de verteerbaarheid
van het looi: afzonderlijk bepaald. Deze proeven werden genomen ter bestudering van
de voeder-waarde van polyploïde bietenrassen.
In verband met proeven over de verliezen, die bij het bewaren van gestoomde aardappelen optreden, werd in aansluiting op een proef van het vorige jaar de verteerbaarheid vastgesteld van gestoomde aardappelsilage, die in een praktijk-aardappelsilo
bewaard was.
Voorts werd een verteringsproef genomen met spiritusbostel, die gedurende enige
tijd in een silo was bewaard. Na enig proberen bleek, dat dit produkt in de verteringsproeven het best naast droge pulp kan worden gevoederd. Het was dus nodig deze
droge pulp in een afzonderlijke verteringsproef op verteerbaarheid te onderzoeken.
Van de zes verteringsproeven met grassilages hielden er vijf verband met de voederproef met melkvee. In de zesde verteringsproef werd grassilage onderzocht, die zonder
enige toevoeging was bereid, als controlesilage op silages, die van hetzelfde gras onder
toevoeging van natriummetabisulfiet bereid waren. Pogingen om ook de laatstgenoemde
silages op verteerbaarheid te onderzoeken liepen op een mislukking uit, omdat de
proefhamels deze silages zeer slecht aten.
De silages, die van de vier reeds genoemde maïsgewassen werden bereid, werden
alle vier op verteerbaarheid onderzocht.
Ten slotte werd een tweetal bladkoolsilages op verteerbaarheid onderzocht, n.1. een
silage bereid zonder toevoeging en een, die bereid was met 6 1 verdund A.I.V.-zuur
per 100 kg bladkool.
Op de dépendance te Maarheeze werden twintig verteringsproeven met hamels uitgevoerd. Twee hiervan hingen samen met een oriënterende schuurdroog-hooiproef en
twee andere met een vergelijking van kunstmatig gedroogd erwtenstro en erwtenstro,
dat op ruiters was gedroogd. Weer twee andere beoogden het vaststellen van verteringscoëfficiënten van de snijmaïssilage, die tijdens de melkveeproef aan de proefkoeien werd gevoederd.
Met een viertal verse produkten, t.w. klaver, siletta, snijgerst, en snijrogge werden
inkuilproeven gedaan, waarbij het uitgangsmateriaal op verteerbaarheid werd onderzocht.
De overige verteringsproeven betroffen de verteerbaarheid van enige op zichzelf
staande voeders, n.1. spiritusbostel (welke proef ontijdig moest worden afgebroken),
een sorghumvariëteit genaamd granifero, negerzaadschroot, magere melkpoeder gedroogd o]) walsen, aangekocht luzernehooi en ten slotte de verse produkten spurrie
en Serradella. Als noodzakelijke bijvoedering bij verschillende van de hierboven
genoemde voedermiddelen moesten tevens twee partijen hooi afzonderlijk op verteerbaarheid worden onderzocht.
In 1957 werden zeven verteringsproeven met varkens verricht, waarbij aardappeleiwit, gerstemeel, Argentijns milocorn en verschillende soorten diermeel werden
onderzocht. Het aardappeleiwit bleek zeer goed verteerbaar te zijn, namelijk voor
9 1 % . Eigenaardig is, dat bij dit produkt met behulp van de laboratoriummethode met
pepsine en zoutzuur lagere verteringscoëfficiënten voor het eiwit werden gevonden,
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terwijl voor de meeste andere voedermiddelen deze waarden hoger liggen.
De verteerbaarheid van de diermeien lag steeds op hetzelfde niveau, ongeacht of
het inlands dan wel geïmporteerd diermeel betrof. Als verteringscoëfficiënt van het
ruw eiwit werd ongeveer 89 gevonden, terwijl het ruwvet voor ongeveer 9 3 % verteerbaar was.
Het onderzoek met varkens betrof in de eerste plaats een vergelijking van de
voederwaarde van haringmeel en tobismeel. De exporteurs van Deense vismeelsoorten
maken dikwijls geen onderscheid tussen deze soorten vismeel. In chemisch opzicht is
er dan ook geen duidelijk verschil. In een vergelijkende voederproef met mestvarkens,
waarbij volledigheidshalve ook walvismeel werd onderzocht, bleken tobismeel en
haringmeel ook in voederwaarde en verteerbaarheid grote overeenkomst te vertonen
(de desbetreffende verteringsproeven werden reeds in 1956 verricht). In een rantsoen
voor individueel gevoederde jonge mestvarkens gaven beide produkten gelijke resultaten. Walvismeel bleek, wat het eiwit betreft, wat minder goed verteerbaar te zijn
dan tobis- of haringmeel. Ook in de voederproef waren de uitkomsten wat minder
gunstig dan met de beide andere vismeelsoorten.
Het onderzoek over de betekenis van vitamine E in rantsoenen voor mestvarkens
werd afgesloten. Evenals eerder werd vastgesteld, had een hogere of lagere vitamine
E-voorziening in mestrantsoenen geen invloed op de groeisnelheid of het voederverbruik. Wel werd er verband gevonden tussen de gevoederde hoeveelheid vitamine E
en de vitamine E-hoeveelheid, die na de slachting in het spek kon worden aangetoond
(het gehalte aan vitamine E van het spek heeft invloed op de houdbaarheid van dit
produkt).
Het verstrekken van droog meel in een automatische voederbak geeft bij mestvarkens een arbeidsbeparing, maar het leidt door luxe consumptie tot een hoog voederverbruik per kg groei, waarbij de varkens vetter worden dan wenselijk is. Door de
automatische droogvoederbak slechts gedurende bepaalde tijden voor de dieren toegankelijk te maken werd getracht de voordelen van het droogvoedersysteem te
behouden en tevens de nadelen te vermijden. Een eerste proef hieromtrent verliep
niet bemoedigend. De controlevarkens, die volgens de klassieke natte methode werden
gevoederd, groeiden sneller en voordeliger. Dit wil echter niet zeggen, dat het
systeem van de z.g. beperkte automatische voedering dient te worden verworpen.
Getracht zal worden dit onderzoek voort te zetten door een andere wijze van uitvoering
toe te passen, waarbij het vermorsen van voeder beter kan worden tegengegaan.
Het onderzoek naar de resultaten van een toevoeging van extra kopersulfaat aan
varkensmestrantsoenen werd met kracht voortgezet. Hierbij kwamen in studie de
meest werkzame dosis CuS0 4 , de werking van CuS0 4 in rantsoenen die onvoldoende
dierlijk eiwit bevatten, de speling tussen de werkzame en de toxische dosis CuS0 4 en
de invloed van CuS0 4 op de bacterieflora van het darmkanaal.
De meest effectieve dosis CuS0 4 .5H 2 0 bleek te liggen bij 0,075 à 0 , 1 % van het
meelrantsoen. Voeders, die wat de hoeveelheid dierlijk eiwit betreft te wensen overlieten, konden met behulp van CuS0 4 -bijmenging dezelfde resultaten opleveren als
controlevoeders met voldoende dierlijk eiwit. Mengde men echter CuS0 4 door deze
controlerantsoenen, dan werden de resultaten nog beter. Bij varkens, die tot 0 , 1 %
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CuS0 4 in het rantsoen kregen, werden tot heden geen vergiftigingsverschijnselen
waargenomen. Wel werd het Cu-gehalte van de lever duidelijk verhoogd. Door enkele
proeven met grotere Cu-giften zal worden getracht vast te stellen waar de toxische
grens ligt. Naar analogie van CuS0 4 werden ook CoS0 4 , NiS0 4 en ZnS0 4 op eventuele groeibevorderende eigenschappen voor varkens onderzocht, maar van deze
stoffen werd geen effect van betekenis waargenomen. Wel werkte de toediening van
ZnS0 4 gunstig bij varkens met huidaandoeningen, die op de z.g. parakeratosis geleken
maar waarbij soms ook schurftmijten werden aangetoond.
Als een mogelijke bijdrage tot de verklaring van de gunstige werking van antibiotica
bij mestvarkens werd de volgende proef genomen. Uitgaande van de veronderstelling
dat de op de gebruikelijke wijze gevoederde mestvarkens voederhoeveelheden ontvangen, die het fysiologische optimum voor het reguleringsvermogen van het darmkanaal
wat te boven gaan, werd onderzocht welke invloed een antibioticum heeft, wanneer
de varkens een rantsoen ontvangen dat kariger is dan gebruikelijk. Het resultaat was
inderdaad, dat bij de karige rantsoenen geen effect van het antibioticum werd vastgesteld, terwijl hetzelfde voeder, als het in de als normaal geldende hoeveelheden
werd toegediend, wel door bijmenging van het antibioticum kon worden verbeterd.
Dit wijst erop, dat het antibioticum bijdraagt tot de nodige regulering van de microflora in het darmkanaal.
Onder auspiciën van de Antibioticacommissie uit de Voedingsraad werden twee
praktische mestproeven met antibiotica genomen, n.1. met aureomycine en terramycine.
Bij deze proeven, die te Maarheeze en te Giessenburg werden uitgevoerd, waren de
resultaten nogal uiteenlopend. Wanneer er een effect was, was dit op rantsoenen die
weinig dierlijk eiwit bevatten duidelijk sterker. Bij de beoordeling der geslachte dieren
werd niet gevonden, dat de met antibiotica gevoederde dieren in enig opzicht minder
goed waren. Hierdoor wordt de mening ondersteund, dat uit groeigegevens, voederverbruikscijfers, slachtkwaliteit, chemisch onderzoek van vlees en spek en beoordeling
van het bewerkte eindprodukt geen ernstige bezwaren kunnen worden geput tegen
voorzichtige toepassing van antibiotica in rantsoenen voor mestvarkens. Het eventueel
resistent worden van bacteriën bleef bij deze proeven evenwel buiten beschouwing.
Een groep varkens werd gevoederd met een rantsoen, waarin het nieuwe Amerikaanse preparaat dynafac was opgenomen in de daarvoor aanbevolen hoeveelheid.
Dit preparaat bevat als actieve stof 2 0 % trimethylalkyl-ammoniumstearaat; het zou
groeibevorderend werken. Deze werking wordt toegeschreven aan een bacteriostatisch
effect in het darmkanaal. Bij de eerste proef werd evenwel in het geheel geen effect
waargenomen. De resultaten van een tweede proef lijken wat gunstiger, maar de
definitieve resultaten hiervan waren bij de jaarwisseling nog niet beschikbaar.
In samenwerking met het Centraal Veevoederbureau werd in enige praktijkproeven
nagegaan of het opnemen van vitamine B-preparaten in rantsoenen voor dragende
en zogende zeugen aanbeveling verdient. Reeds vroeger was gebleken, dat dit voor
mestvarkens niet het geval is. Bij deze praktijkproeven werd geen effect van de
B-preparaten waargenomen. Blijkbaar bevatten de praktische rantsoenen voor zeugen,
althans op goed geleide bedrijven waar deze dieren tevens uitloop hebben, voldoende
vitamines van het B-complex.
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Op de dépendance te Maarheeze werden in een voederproef met mestvarkens drie
variëteiten sorghum vergeleken met gerst. De proef verliep zonder storing, doch de
groei- en voederverbruiksresultaten waren om onbekende redenen minder gunstig.
Verschillen van belang tussen de drie variëteiten onderling of tussen sorghum en
gerst, opgenomen in overigens goed samengestelde voedermengsels, werden bij deze
proef niet vastgesteld.
Bij een andere proef werd het effect nagegaan van een toevoeging van het aminozuur lysine aan mengvoeder met grotendeels plantaardig eiwit. Naast een positieve
en een negatieve controlegroep werd aan twee proefgroepen voeder met 0,1 resp.
0,2% lysine verstrekt. Het resultaat was duidelijk positief ten gunste van de lysine.
De negatieve controlegroep bleef duidelijk in groei achter, terwijl vooral de groep die
0,2% lysine kreeg, de positieve controlegroep vrijwel evenaarde. Op grond van deze
resultaten zullen de proeven over lysinetoevoeging aan varkensrantsoenen worden
voortgezet.
In het overzicht over 1956 werd gewag gemaakt van het onderzoek over het nut
van het al of niet castreren van vrouwelijke mestvarkens. Dit wordt in de praktijk toegepast omdat de onrust tijdens de bronstperioden groeivertraging zou kunnen veroorzaken. Bij te Giessenburg uitgevoerde vergelijkende proeven zijn echter de niet gecastreerde zeugen steeds iets beter gegroeid. De castratie veroorzaakte n.1. beide keren
een tijdelijke groeistilstand, het aldus ontstane gewichtsverschil tussen de proefgroepen
handhaafde zich tot het einde der proef. Van een verminderde groei ten gevolge
van bronstigheid is niets gebleken.
Over de mogelijkheden van hormonale castratie van mestzeugen werd een oriënterend onderzoek gedaan met het preparaat Orgasteron (handelsnaam voor methyloestrenolon). Twee jonge zeugen kregen vanaf het tijdstip, dat zij ± 70 kg wogen,
dagelijks één tablet à 1 mg Orgasteron. Bij twee in hetzelfde hok gehouden toomgenoten werden duidelijk bronstverschijnselen geconstateerd. De behandelde dieren
hebben tot aan het tijdstip van slachting nooit enige verschijnselen vertoond en de
uitwendige geslachtsorganen bleven ook kleiner. Na de slachting bleek, dat de uteri
en de ovaria lichter en kleiner gebleven waren en dat slechts bij één der dieren corpora
lutea in het ovarium voorkwamen. Hoewel bij dit dier dus een ovulatie moet hebben
plaatsgevonden, heeft het nooit bronstverschijnselen vertoond. Deze resultaten geven
de indruk, dat het mogelijk is door het toedienen van een stof met progestatieve
werking, zoals Orgasteron, deze verschijnselen ook bij jonge zeugen geheel te onderdrukken. Dit resultaat heeft aanleiding gegeven tot het opzetten van een grotere proef,
waarbij de wijze van toediening en de dosering nader zullen worden onderzocht.
Het kunstmatig opfokken van zeer jonge biggen met een droog voedermengsel werd
ook in '57 bij voorkomende gevallen toegepast. Deze methode voldoet goed om boventallige of moederloze biggen zonder veel werk en met een behoorlijk resultaat groot
te brengen. Dit neemt niet weg, dat de natuurlijke opfok bij de zeug bij goede behandeling en huisvesting te prefereren blijft.
Het bacteriologisch-biochemisch onderzoek betrof in de eerste plaats de cellulolytische activiteit van het pensvocht in afhankelijkheid van het ruwvoederrantsoen.
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Het bleek, dat de bepaling hiervan ook kan geschieden met behulp van viscositeitsmetingen in oplossingen van carboxymethylcellulose voor en na incubatie met het
betreffende pensvocht. Deze bepaling gaat veel sneller en geeft daarom waarschijnlijk
een betere indruk van de activiteit van het in het dier aanwezige pensvocht. Bij koeien
uit de voederproef 1956—1957 werd de activiteit op deze viscosimetrische wijze
onderzocht met als resultaat de reeds vermelde verlaging der activiteit op een uitsluitend uit melassesilage bestaand ruwvoeder.
In verband met de belangrijke betekenis van de lagere vetzuren in silages, pensinhoud en in de kunstpens gefermenteerde vochten werd aandacht geschonken aan de
bepaling hiervan. Met behulp van de destillatiemethode werden in verschillende van
deze vochten „azijnzuur"-, „boterzuur"- en „melkzuur"-fracties bepaald. Om de uitkomsten beter te kunnen controleren op de aanwezigheid van b.v. propionzuur werd
een begin gemaakt met de papierchromatografische bepaling van lagere vetzuren
(qt/inC,).
De vraag of de bij de toediening van sommige ruwvoederrantsoenen waargenomen
daling van het vetpercentage der melk wellicht zou kunnen worden verklaard, doordat
het in de pens gevormde acetaat, voor het tot resorptie komt, door bacteriën zou kunnen worden aangetast, was de aanleiding voor een onderzoek, waarbij werd nagegaan
of in v:itro bepaalde pensinhouden acetaat kunnen afbreken. Er werd echter geen
acetaataantasting geconstateerd. De acetaatbepalingen hierbij werden door middel
van de destillatiemethode verricht.
In aansluiting op de verteringsproeven met beschimmeld en onbeschimmeld hooi
werd getracht een indruk te verkrijgen van het aantal schimmels in de onderzochte
partijen hooi. De verkregen resultaten waren echter niet in overeenstemming met de
in de verteringsproeven gevonden verteerbaarheidscijfers, zodat het niet is gelukt
langs bacteriologische weg een bruikbare maatstaf te verkrijgen voor meerdere of mindere voederwaardeverliezen door beschimeling. Dit moet vooral worden toegeschreven
aan de onmogelijkheid om een hooimonster te verkrijgen, dat uit een mycologisch
oogpunt representatief is.
Het. effect van een aantal groeibevorderende stoffen, zoals aurofac, dynafac en
kopersulfaat, op de bacteriënflora in het voorste deel van de dunne darm bij varkens
werd nagegaan door bacteriologische telling van enkele bacteriegroepen (coli en lactobacilli) in dit orgaan bij geslachte proefvarkens. Bij varkens, die met CuS0 4 waren
bijgevoederd werd gevonden, dat het opnemen van 0 , 1 % CuS0 4 .5H 2 0 in het rantsoen
het aantal colibacteriën in het onderzochte deel van de dunne darm duidelijk verlaagt
ten opzichte van vergelijkbaar gevoederde controlevarkens, die geen extra Cu ontvingen. Voor de antibiotica en voor dynafac werden nog niet voldoende gegevens
verzameld om dezelfde conclusie te wettigen.
Op chemisch en biologisch gebied werd de houdbaarheid bepaald van het spek van
varkens, die wel en geen extra vitamine E in het voeder hadden ontvangen. Deze
bepalingen werden uitgevoerd volgens de „Swift-test". Het bleek, dat de duidelijk
aantoonbare verhoging van het vitamine E-gehalte van het spek, dat door deze
voedering werd verkregen, verbeterend werkte op de houdbaarheid.
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Bij het onderzoek van de ongunstige factoren in rogge, dat met behulp van proefratten werd uitgevoerd, werd gevonden, dat bij toepassing van „paired feeding" de
groeiverschillen tussen een rogge- en een gerstrantsoen achterwege bleven, terwijl ze
bij gewone groepsgewijze voedering wel optraden. Bij deze proefopzet wordt de
voederopname van proef- en controlerat precies gelijk gehouden en afgestemd op de
rat, die het minste eet. Hieruit zou kunnen volgen, dat de smaak van de rogge een
rol bij de erdoor veroorzaakte groeivertraging speelt. Maar wanneer men na afloop
van de „paired feeding"-periode beide groepen het gerstrantsoen gaf, bleven de
gewezen roggeratten vrij lang minder voedsel opnemen dan de gewezen gerstratten.
Dit wijst op andere schadelijke factoren, die de ratten blijvend een slechtere eetlust
bezorgen, ook zonder dat de smaak van het voeder in het geding komt.
Ten behoeve van de ruwvoederproeven met melkvee werden spectrofotometrische
bepalingsmethoden uitgewerkt voor vitamine A en caroteen en voor nitraat en nitriet
volgens de xylenol-methode. Ook werd de spectrofotometrische bepalingsmethode van
melkeiwit met behulp van „amidoschwarz"-kleurstof gecorreleerd met de Kjeldahlbepaling. Volgens deze methode wordt de melk van de individuele proefkoeien wekelijks op eiwit onderzocht ten einde gegevens te verzamelen over het effect van de verschillende proefrantsoenen op het eiwitpercentage der melk.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst"
In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en instituten en instellingen, die zich bezig houden met deze materie, werd begonnen met een omvangrijk
onderzoek over de onderlinge betrekkingen van bodem, plant en dier. De bedrijven,
waar dit onderzoek plaats heeft, zijn grotendeels gelegen in de gemeente Woudenberg.
Bij melkkoeien werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van de toevoeging
van Na-acetaat aan het rantsoen op de samenstelling van de melk.
Ter bestudering van individuele verschillen van energiebenutting bij fokstieren
werd een balansproef gedaan bij K.I.-stieren.
Aan de hand van proeven met mestkalveren kon een voor de praktijk goed bruikbare voedersamenstelling ter fabricage worden aanbevolen. Nadrukkelijk werd ernaar
gestreefd elk gebruik van antibiotica uit te schakelen.
Wederom in samenwerking met andere instituten werd een onderzoek ingesteld
naar de oorzaken van het optreden van bloedwateren bij rundvee in de Noordoostpolder.
Het onderzoek naar de Na-, K- en Cl-stofwisseling werd ten behoeve van de bestudering van het kopziekteprobleem voortgezet.
Bij varkens werd een onderzoek gedaan over het groeieffect van geïnactiveerde
penicilline ten opzichte van actieve penicilline, in vergelijking met een gedeeltelijke
vervanging van haringmeel door aardappeleiwit. Het laatste had een gunstige invloed;
de beide penicillinesoorten gaven vrijwel geen verschillen ten opzichte van het controlerantsoen.
Voorts werd de invloed van extra Cu-toediening nagegaan. Een drievoudige ver-
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hoging van het normale gehalte aan Cu-sulfaat (0,0045% vergeleken met 0,0135%)
bleek geen duidelijke groeibevordering te geven. De verstrekking van 0 , 1 % CuS0 4
in het rantsoen gaf echter een duidelijk positieve uitslag. Een tweede proef had ten
doel na te gaan welke dosering optimaal zou blijken te werken. Hierbij werden rantsoenen vergeleken met resp. 0,05, 0,075 en 0 , 1 % CuS0 4 . De groepen, die 0,075%
CuS0 4 ontvingen, vertoonden de beste groei, vooral wanneer de kopersulfaattoediening tot aan het einde van de mestperiode werd voortgezet.
Een vergelijking van Nederlands tobismeel met haringmeel toonde aan, dat deze
produkten op basis van het eiwitgehalte elkaar kunnen vervangen als bestanddeel van
het biggen- (resp. zeugen-)meel.
Bij proefnemingen over het effect van een toevoeging van verschillende vetten
(cocosvet, geëmulgeerd en niet-geëmulgeerd rundvet en destructievet) in het voeder
van varkens gaven cocosvet en geëmulgeerd rundvet de beste resultaten. In hoeverre
deze toevoegingen de economie van de mesterij gunstig beïnvloeden dient nog nader
te worden vastgesteld.
Oriënterende proeven over de verstrekking van stadscompost naast teelaarde aan
fokzeugen vestigden de indruk, dat deze toediening een gunstige invloed uitoefent
op de vruchtbaarheid van de zeugen en op de opfokbaarheid van de biggen.
Bij pluimvee werd een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan vitamine A en
caroteen van jonge, leggende hennen. Tevens werd bestudeerd in hoeverre verschillend bronnen van vitamine A-activiteit aan de behoefte konden voldoen.
Het onderzoek over de veranderingen van het vochtgehalte en de pH in dik-strooisel
werd voortgezet, evenals dat over het effect van verschillende bewerkingsmethoden.
Nagegaan werd welke invloed schelpengrit uitoefent op de Ca-, Mg- en Mn-voorziening van legkippen.
Proefnemingen over de bruikbaarheid van plastics voor raamisolatie leverden
vooralsnog geen gunstige resultaten.
Onderzoekingen bij mestkuikens hadden betrekking op het effect van een toevoeging
van destructievet aan normale rantsoenen en aangepaste rantsoenen, terwijl voorts
een oriënterend onderzoek werd ingesteld naar het effect van het gebruik van geactiveerd sojaschroot in de rantsoenen, vergeleken met dat van normaal sojaschroot.
In samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut werd een grote praktijkproef opgezet ter bestudering van de economie van het mesten van kuikens.

Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Er werden respiratieproeven gedaan met acht droogstaande, drachtige koeien, die
een onderhoudsrantsoen van hooi en enig krachtvoer ontvingen, voorts met drie
droogstaande dieren die met vers gras werden gevoerd en met twee melkgevende
dieren die aan acetonemie leden. Van deze koeien werden de stikstof-, koolstof- en
energiebalansen bepaald. De gebruikte apparatuur en de bepalingsmethoden werden
herhaaldelijk getoetst en waar nodig verbeterd.
Het gelukte om bij varkens op een bepaald rantsoen parakeratose te verwekken,
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wanneer de dieren aten uit de droogvoederbak. In een tweetal proeven met biggen,
die een rantsoen kregen met veel rogge, trad geen branderigheid op.
Het onderzoek over de verteerbaarheid van de bestanddelen van de celwanden van
verschillende ruwvoeders voor rund en schaap werd voortgezet. Getracht werd enig
inzicht te verkrijgen in het gehalte aan oplosbare koolhydraten in ruwvoeders.
Bij toepassing in een verteringsproef bleek de in dit laboratorium uitgewerkte
bepalingsmethode voor de verschillende groepen van lipoïden in gras en mest nog
onnauwkeurig. De oorzaken van de fouten werden voor een groot deel opgespoord.
Een verbeterde bepalingswijze wordt thans bij het verteringsonderzoek toegepast.
Hierbij bleek reeds, dat de uitkomsten in het algemeen goed overeenstemmen.
Het onderzoek naar de mineralensamenstelling van gras en hooi op intensief en
extensief gevoerde bedrijven werd voortgezet, ten einde de invloed van de bemesting
op deze samenstelling nader te bestuderen.
Er werd een oriënterend onderzoek ingesteld over de giftigheid van biureet voor
verschillende diersoorten, met name voor het schaap.
Het onderzoek over de osmotische waarde van de darminhoud in verschillende
gedeelten van het darmkanaal van het rund werd afgesloten. Een publikatie is in
voorbereiding.
Ter verkrijging van nadere gegevens, o.a. omtrent de oorzaak van een aantal
gevallen van ziekte bij het vee op enige bedrijven, werden bepalingen uitgevoerd van
sporenelementen (Co, Zn en Pb in lever, Zn in meel, Cu in lever en bloed, J in melk
en water, F in gras en hooi, Mn in haar, gras en hooi, Mo in lever, milt en melk, Fe
in milt) en werden verschillende organen histologisch onderzocht. De J-bepaling werd
toegepast op monsters water, geitemelk en moedermelk, afkomstig uit één der overzeese Rijksdelen. Door de zeer geringe omvang van de monsters geitemelk gedwongen,
werd hierbij gebruik gemaakt van een gewijzigde bepalingsmethode. De mogelijkheid
werd bestudeerd de incidentele sporenelementenbepalingen te doen voorafgaan door
een semikwantitatief spectrografisch onderzoek. Met medewerking van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool werd hiertoe een aantal
spectrografische opnamen, o.a. van veraste levermonsters, gemaakt.
De uitkomsten van het schildklieronderzoek bij nuchtere kalveren werden gepubliceerd. Medewerking werd verleend aan de landelijke antibioticumproeven, door bij
slachtkuikens en varkens na te gaan of toevoeging van antibiotica aan het rantsoen
invloed heeft op de histologische activiteit van de schildklieren.
Het onderzoek over stoffen met oestrogène werking in grassen werd voortgezet.
Behalve infantiele muizen werden nu ook jonge ratten voor verschillende proeven
gebruikt.
Bij de voortzetting van het onderzoek over de rachitogene factor in gras en hooi
werd het rachitogene effect van de chromatografisch verkregen caroteenfractie vergeleken met dat van zuiver caroteen. Bij ratten werd de invloed nagegaan van verschillende doses vitamine-A op de P-balans. Met drie kalveren werd een oriënterende
proef gedaan om de mogelijkheid te onderzoeken van ongunstige gevolgen van een
vitamine-D-stoot-behandeling.
Voor het onderzoek naar de waarde van de hoofd- en bijprodukten van de Konink122

lijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft, waar antibiotica een belangrijke
plaats bij innemen, werden vijf proefbedrijven aangetrokken. Deze dienen voor onderzoekingen op praktijkschaal met varkens, kalveren en slachtkuikens.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd
een vergelijkend onderzoek verricht over de lichamelijke inspanning bij het dunnen
van bieten met de half lange hak of met de lange hak in één bewerking. In samenwerking met het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool en de Houtvesterij Arnhem van het Staatsbosbeheer werd bij groveden een
vergelijkend onderzoek verricht over de lichamelijke inspanning bij het snoeien met
de bijl en het schillen met de lichte schilschop, resp. snoeien en schillen in één handeling met de verzwaarde schilschop.
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt"
In het vorige verslag werd medegedeeld, dat in 1956 op het gebied van de huisvesting en de verzorging van pluimvee een proef was begonnen om meer gegevens
te verkrijgen over de invloed van de wijze waarop perioden van licht en donker elkaar
afwisselen, op het verloop der produktie bij leghennen. Deze proef werd in 1957
beëindigd; gezien zij in nauw verband stond met het fokkerijonderzoek, wordt voor
nadere bijzonderheden hierover verwezen naar het hoofd „fokkerij en erfelijkheid"
in dit verslag.
Bij het onderzoek op het gebied van de voeding werd in de eerste plaats medewerking verleend aan proefnemingen over de gebruiksmogelijkheden van antibiotica
en oestrogenen bij de slachtkuikenteelt in Nederland, die onder auspiciën van de Voedingsraad werden ingesteld. Hierbij wordt samengewerkt met enkele andere instituten,
die op het gebied van de pluimveevoeding werkzaam zijn en met de gesubsidieerde
proefbedrijven voor de pluimveeteelt. In 1957 werd met een zestal opfokproeven volstaan, waarvan er twee op het instituut en vier elders werden genomen. De verdere
afwerking van dit onderzoek vindt in 1958 plaats.
In onderlinge samenwerking tussen de proefbedrijven te Purmerend, Emmen en
Horst en het instituut werd een onderzoek ingesteld naar de hoeveelheden eiwit en
energie, die in het voeder van slachtkuikens nodig zijn. Als proefdieren dienden
kuikens van de kruising Witte Leghornhanen met New Hampshirehennen. Bijzondere
aandacht hadden de verhouding tussen het eiwitgehalte en de energiewaarde van het
rantsoen en het effect van een evenredige verhoging van deze grootheden. Voor het
opvoeren der energiewaarde werd gebruik gemaakt van maïs en/of dierlijk vet. De
kuikens zijn opgefokt tot een levend gewicht van 11 à 12 ons. Aan de hand van de
uitkomsten werd vastgesteld, dat een verhouding tussen zetmeelwaarde en ruw eiwit
van 3,8 in de gebruikte voedermengsels bij dit soort kuikens tot 6 weken de beste
groei gaf. Van 6 tot 10 weken werden op twee energieniveaus met een verhouding
van 3,9 betere resultaten verkregen dan met een verhouding van 4,4. Het evenredig
verhogen van energiewaarde en eiwitgehalte, zoals dit bij deze proeven werd toegepast,
gaf een snellere groei en een gunstiger voederrendement. Berekend voor de eerste kg
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groei waren echter steeds ongeveer evenveel energie en eiwit nodig; deze groei werd
echter met voer van hogere energiewaarde in een iets kortere tijd verkregen. Het verschil was echter niet groot; het bedroeg ca drie dagen. Tussen maïs en vet als bronnen
van energie werden geen duidelijke verschillen waargenomen.
Door dit onderzoek werd bevestigd dat het gebruik van voedermengsels met een
hoge energiewaarde en een hiermede evenredig gehalte aan ruw eiwit, bij het opfokken
van slachtkuikens winstgevend kan zijn door het eerder bereiken van het eindgewicht;
maar tevens, dat dit slechts zal kunnen gelden indien de voedingsstoffen in de mengsels niet onevenredig duurder zijn dan in een voer met minder energie. Het eventuele
gebruik van vet vraagt nader onderzoek, meer speciaal over de geschiktheid voor dit
doel van verschillende soorten vet.
Gebroken gepelde gerst (gortgrutten) is een veel voorkomend bestanddeel van
kuikenzaad. Bij de fabricage van deze grondstof onderscheidt men soms diep en
ondiep gepelde grutten, waarvan de laatste al dan niet gezwaveld worden. Ten einde
na te gaan of kuikens voorkeur hebben, werd bij de opfok van een bepaalde toom
Noord-Hollandse Blauwen tot de leeftijd van zeven weken naast opfokvoer de vrije
keuze gegeven tussen de drie genoemde soorten grutten. Deze werden in plaats van
een kuikenzaadmengsel als hardvoer aan de dieren verstrekt. Het gemiddeld verbruik aan gortgrutten was aan de lage kant in vergelijking met de normale opname
van kuikenzaad, vooral in de eerste drie weken. De ondiep gepelde grutten werden
echter duidelijk beter gegeten dan de diep gepelde. Het al dan niet gezwaveld zijn van
deze soort had geen invloed op het verbruik.
Met 640 henkuikens uit de kruising Patrijs Leghornhanen met Witte Leghornhennen werd een begin gemaakt met een proef over het effect van het persen van
meelmengsels tot kunstkorrel op de opfok- en legresultaten. Hierbij wordt de meel/
hardvoer methode vergeleken met volledig meel en met kunstkorrel/hardvoer, resp.
volledige kunstkorrel. Bij de sectie van een aantal gestorven kuikens uit deze proef
werd een verschil in spiermaagontwikkeling waargenomen tussen de dieren uit de
verschillende voedergroepen. Dit gaf aanleiding tot het nemen van een tweetal
proeven om dit verschijnsel nader te onderzoeken. Hierbij werd bevestigd, dat de
kuikens op kuikenzaad en meel en die op volledig meelvoer op de leeftijd van 10 weken
een meer ontwikkelde spiermaag hadden dan de overeenkomstige groepen op kunstkorrel. Statistisch waren de verschillen van grote betekenis. Ook was de gemiddelde
maagontwikkeling in de kuikenzaad-meelgroepen groter dan in de groepen met volledig
meelvoer. Wel was het verschil aanmerkelijk kleiner dan ten opzichte van de kunstkorrelgroepen, doch niettemin was het statistisch van betekenis. Het verschil van de
kuikenzaad-meelgroepen ten opzichte van die met volledige kunstkorrel was van alle
groepsverschillen het grootst en statistisch veelbetekenend. Er kon geen samenhang
worden aangetoond tussen de hoeveelheid onoplosbaar grit, die in de spiermagen werd
aangetroffen en de aard van het voedsel.
Het onderzoek naar het gedrag van vitamine A bij verschillende wijzen van toediening werd voortgezet. Hierbij werd bevestigd, dat het verstrekken van vitamine Aacetaat in olie, gemengd door het voer, bij kuikens een geringere opslag van vitamine
A in de lever teweeg brengt dan wanneer de olie-oplossing in de bek wordt gedruppeld.
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Verder kwam vast te staan dat de aard van het voer, waarin de olie-oplossing wordt
gemengd, van invloed kan zijn op het nuttig effect van de A-toediening. Er werd
echter nog geen overtuigend antwoord verkregen op de vraag of het verlies aan
vitamine A in het maag-darmkanaal optreedt, dan wel het directe gevolg is van het
mengen der olie-oplossing door het voer.
Met ruim 400 jonge hennen uit de kruising Patrijs Leghornhanen met Witte Leghornhennen van de leeftijd van ca 3 maanden werd een proef begonnen over het verschillend gebruik van opfokvoer, overgangsvoer en ochtendvoer tot aan het begin van
de leg. Omdat het vooral de bedoeling is in aansluiting op de bedoelde verschillen
in jeugdvoeding het gedrag der dieren gedurende de eerste legperiode na te gaan, zal
de proef tot in de zomer van 1958 worden voortgezet.
De in het vorige verslag vermelde proef, waarbij zou worden nagegaan of de
ongunstige factor voor biggen, die volgens ervaring in verschillende partijen rogge
in meer of mindere mate kan voorkomen, ook van invloed is op de opname van rogge
als haidvoer door kippen, heeft geen bruikbaar resultaat opgeleverd. De twee partijen
Petkuser rogge die beschikbaar waren, bleken bij onderzoek op het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek „Hoorn" geen van beide voor biggen erg schadelijk te zijn;
het onderlinge verschil in de reactie van de biggen was zo gering, dat enig verband
met de opname door de kippen niet te verwachten was.
Bij volwassen Noord-Hollandse Blauwe hennen, die een rantsoen kregen waarin alle
eiwitachtige stoffen van tarwe afkomstig waren (gemalen tarwe, tarwezemelen, tarwegluten), deden zich geen verschijnselen voor, die zouden kunnen wijzen op het voorkomen van een voor kippen schadelijke factor in het tarwe-eiwit.
In Nederland wordt als kalkhoudend grit aan pluimvee vrijwel uitsluitend schelpen
verstrekt, afkomstig van het Noordzeestrand. In sommige landen gebruikt men bij
voorkeur grit van oesterschelpen en in andere geeft men grit, dat uit kleine stukjes
kalksteen bestaat. Een groep leghennen, die de vrije keuze had tussen de genoemde
drie soorten, gaf sterk de voorkeur aan het Noordzeeschelpengrit. Het oesterschelpengrit werd belangrijk minder opgenomen en van het kalksteengrit werd vrijwel niets
verbruikt. Bij uitsluitende verstrekking van kalksteengrit werd hiervan wel meer opgenomen, doch het verbruik bleef bij 30 à 40 procent van de hoeveelheden, die normaal
zijn voor Noordzeeschelpengrit. De chemische samenstelling van de drie gritsoorten
was praktisch gelijk. Voordat de proef begon kregen de kippen Noordzeeschelpengrit.
De twee grote proeven over het gedeeltelijk vervangen van geslibd krijt door fosforzure voederkalk in de kuiken- en pluimveemineralen hebben, naar het zich tot dusverre
laat aanzien, geen verschillen van praktisch belang opgeleverd. Dit geldt zowel de
ontwikkeling tijdens de opfok als de prestaties in de eerste legperiode. Het lijkt erop,
dat bij de voedering onder Nederlandse praktijkomstandigheden, wat de voorziening
met mineraal fosfor betreft, zonder bezwaar tot op zekere hoogte kan worden afgeweken van het percentage, dat volgens de Amerikaanse Nutrient Requirements als norm
geldt. Er zal nog worden nagegaan of een bewerking der gegevens van de meest
produktieve hennen uit de proeven een ander resultaat oplevert, meer speciaal terzake
van de eigenschappen der eischalen.
De proeven over de opfok van Pekingeenden voor de slacht betroffen vooral het
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gehalte aan ruw eiwit van het rantsoen. Indien naast een meelvoer, waarin ruim 3 0 %
gemalen gele maïs voorkwam, in de laatste drie weken vóór het slachten gele maïs als
hardvoer werd gebruikt, werden de bouten te geel van kleur. Bij gebruik van tarwe
of gerst als hardvoer trad dit verschijnsel niet op, terwijl de groei even goed was.
Van een tiental monsters levertraan en vitamine D-houdende preparaten uit de
handel werd het D-gehalte door biologisch onderzoek bij kuikens bepaald. In het algemeer voldeden de monsters aan de gestelde garanties, doch in één geval was de uitslag
twijfelachtig.
Op beperkte schaal werd een begin gemaakt met verteringsproeven. Onderzocht
werd de verteerbaarheid bij kippenkuikens van het dierlijk vet (rundertalk), dat o.a.
werd gebruikt bij de proeven over de hoeveelheden eiwit en energie, die in het voeder
van slachtkuikens nodig zijn. Een oppervlakkige bewerking van de gegevens gaf als
voorlopig resultaat een verteerbaarheid van het vet van ca 8 4 % .
Bij het onderzoek op het gebied van fokkerij en erfelijkheid was, in verband met
de bestudering van de waarde voor de fokkerij van het kenmerk serielengte bij eierproduktie, behoefte ontstaan aan nadere gegevens over de invloed der uitwendige
omstandigheden, meer speciaal van het licht, op het verloop van de leg. Dit gaf aanleiding tot de onder „huisvesting en verzorging" bedoelde verlichtingsproef, die in
augustus 1956 begon met ca 400 hennen van de eerste leg, afkomstig uit de kruising
van Patrijs Leghornhanen met Witte Leghornhennen. Vier groepen verbleven in
geheel verduisterde hokken en één groep in een hok waar de vensteropeningen, in
plaats van met verduisteringsmateriaal, met behulp van doorzichtig plastic op overeenkomstige wijze waren afgedekt. De laatst bedoelde groep kreeg uitsluitend daglicht;
voor de vier andere werden de hokken gedurende bepaalde perioden met gewone
elektrische gloeilampen verlicht.
De verlichting was als volgt: 1. normaal daglicht; 2. afwisselend 1 uur licht en
5 uur donker; 3. afwisselend 2 uur licht en 4 uur donker; 4. afwisselend 14 uur
licht en 10 uur donker; 5. afwisselend 14 uur licht en 12 uur donker. Tijdens alle
lichtperioden, ook des nachts, werden de valnesten elk uur gecontroleerd, zodat o.a.
aantekening kon worden gehouden van de uren waarin de eieren werden gelegd. De
bewerking van alle verkregen gegevens zal een geruime tijd in beslag nemen, doch
enige voorlopige resultaten kunnen reeds worden medegedeeld. De daglichtgroep
bleef in de periode der korte dagen achter bij de groepen met een kunstmatig lange
dag, maar produceerde in het voorjaar en de zomer zoveel meer dan alle kunstlichtgroepen, dat zij over het gehele jaar tot een aanmerkelijk hogere produktie kwam.
De verlenging van de duistere periode tot 12 uur („etmaal" van 26 uur) veroorzaakte
in de eerste helft van de legperiode ten opzichte van alle andere groepen een duidelijke
vergroting van de gemiddelde serielengte. In de tweede helft, bij het lengen der dagen
in het voorjaar, had echter de daglichtgroep de langste series en verminderde het verschil tussen groep 5 (12 uur duisternis) en de andere groepen. De grotere lengte der
series in groep 5 resulteerde niet in een hogere gemiddelde produktie per hen, omdat
o.a. de tussenpozen tussen de opeenvolgende series langer waren en ook die tussen de
eieren binnen een serie. Vermoedelijk staat hiermede het feit in verband dat bij metin126

gen, die vanaf begin februari werden uitgevoerd, de schaaldikte in deze groep beter
was dar in de daglichtgroep en in groep 4 (14 uur licht en 10 uur duisternis). Het is
immers aannemelijk dat een grotere schaaldikte het gevolg kan zijn van een langer
verblijf van het zich vormende ei in de eileider, meer speciaal in het uterusgedeelte,
waar de kalkschaal wordt afgezet.
De groepen 2 en 3 met een herhaalde korte verlichting, regelmatig over het etmaal
verdeeld, legden met uitzondering van het najaar slechts weinig minder dan die met
een aaneengesloten verlichting van langere duur. De hypothese, dat de dieren voor een
optimale produktie elke nacht een rustperiode van een zekere lengte nodig hebben,
lijkt ondersteuning te vinden in enkele bij deze proef waargenomen feiten.
In de laatste jaren werden de Witte Leghorns van het instituut ten behoeve van
het fokkerij-onderzoek in drie stammen, A, B en C gefokt. Bij de verjonging van
stam A werd uitsluitend gebruik gemaakt van overjarige hanen en hennen, met
zoveel mogelijke vermijding van nauwe inteelt; bij de verjonging van stam B werd
met vermijding van inteelt voortgefokt met jonge hanen en hennen, terwijl in stam C
bij jonge hanen en hennen inteelt werd toegepast. Het was de bedoeling om de resultaten van deze drie werkwijzen in de loop van de tijd met elkaar te vergelijken. Verder
werden door kruising van de stammen fokhybriden verkregen, die op hun beurt, vermeerderd door paring met Patrijs Leghornhanen, de gebruikshybriden moesten geven
welke nodig zijn voor de proeven met gebruiksdieren (kuikens en legkippen). Het
kostte echter moeite om het benodigde aantal fokhybriden voor de vermeerdering aan
te fokken. Het liet zich aanzien dat de weinig soepele fokmethoden en de geringe
aantallen dieren per stam hiervan de voornaamste oorzaak waren. Vooral bij kleine
stammen kan het van veel belang zijn bepaalde dieren lang te kunnen gebruiken voor
de fokkerij en dit was uitgesloten bij de stammen B en C, terwijl in stam A altijd één
jaar verloren ging. Binnen de stammen waren de resultaten in B en C minder dan in
A ; in stam B nog wat minder dan in stam C. Ten einde de mogelijkheden voor de
fokkerij te verruimen, is nu bij de opbouw van de stammen de vergelijking: alleen
van overjarige dieren fokken tegenover alleen van jonge dieren, voor het onderzoek
komen te vervallen. Voortaan zal alleen het fokken met vermijding van inteelt worden
gesteld tegenover dat met toepassing van inteelt. Er zal in alle stammen naar behoefte
zowel van overjarige als van jonge dieren worden gefokt. Een en ander brengt tevens
mede dat er meer gelegenheid komt om bij de opbouw der Witte Leghorn-stammen
rekening te kunnen houden met de combinatiegeschiktheid bij kruising. Dit geldt
zowel het verkrijgen van fokhybriden door onderlinge kruising van de stammen, als
de teelt van gebruikshybriden door kruising van de fokhybriden met Patrijs Leghorns.
In het broedseizoen 1956—1957 werd een onderzoek ingesteld naar de waarde van
een Duitä preparaat (Ger-Sex) voor de behandeling van bebroede eieren ter beïnvloeding van het geslacht der daaruit te verkrijgen kuikens. Uit Duitse proeven, die
onder neutraal toezicht waren genomen, was reeds bekend, dat na behandeling van
broedeieren met genoemd preparaat 9 0 % der uitgekomen kuikens bij seksen als
hennetjes werden onderkend. Gezien de goede broeduitkomsten, was dit slechts mogelijk door een vrijwel volledige geslachtsomkering bij de haantjes. Het was echter nog
zeer de vraag of de aldus omgevormde haantjes produktieve hennen zouden worden.
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De op het instituut met het bedoelde Duitse preparaat genomen proef was dan ook
in het bijzonder bedoeld om na te gaan hoe de dieren uit de behandelde eieren zich
zouden ontwikkelen. De broedeieren werden genomen van Noord-Hollandse Blauwen,
waarbij het geslacht van de kuikens bij het uitkomen o.a. aan de donskleur is vast te
stellen. De seksresultaten van de eendagskuikens waren in overeenstemming met de
Duitse bevindingen. Bijna alle werden volgens het beeld van de cloaca als hen geclassificeerd. Die welke volgens de donskleur haantjes waren, werden nu op enkele uitzonderingen na bij de hennetjes gevoegd.
Bij een aantal niet uit zichzelf uitgekomen of kort na de geboorte gestorven kuikens,
die volgens de donskleur hennetjes waren, werden in de meeste gevallen twee eileiders
gevonden in plaats van een. De haantjes hadden afwijkingen in de testikels en aan
de linkerzijde in de lichaamsholte een soort eileider. Op geslachtsrijpe leeftijd hadden
alle onderzochte vrouwelijke dieren twee vrij goed ontwikkelde eileiders en een normale eierstok en dooierfollikels. Maar van geen enkele hen in deze proef werd ooit
een ei geraapt. Vermoedelijk werden de dooiers na de ovulatie geresorbeerd. De
omgeving van de cloaca was bij deze hennen zeer vochtig en vuil, naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van vochtafscheiding in de twee eileiders. Bij de hanen werd
op deze leeftijd geen eileider meer waargenomen; wel zag men afwijkingen aan de
testikels. De opfokresultaten van de betrokken kuikens waren zeer slecht. Reeds in de
eerste week trad een grote sterfte op ten gevolge van een darmstoornis met cloacaverstopping. Slechts een klein deel der kuikens overleefde de eerste weken en gedurende het eerste levensjaar zijn ook deze op één na gestorven of afgemaakt wegens
ziekelijke toestand. Het overlevende dier was naar uiterlijk en veerkleur een haan.
Het is duidelijk dat het gebruikte preparaat volgens de resultaten van deze proef
niet in aamerking komt voor toepassing in de praktijk.
Bij het broeden]-onderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" wordt verricht, werd voortgegaan met de serie
broedsels, waarbij wordt onderzocht welke verschillen in uitkomst ontstaan wanneer
de eieren op de punt staande 3 maal daags worden gekeerd of wel liggend 24 maal
per etmaal. Bij deze proef wordt tevens nagegaan of het z.g. „zweten" der eieren,
dat in de meeste broedmachines dikwijls kort na de inleg optreedt, van invloed is op
de broedresultaten. Uit de resultaten van acht broedsels kon worden berekend, dat uit
de 24 maal per etmaal liggend, dus om hun lange as gekeerde eieren ca 8 % meer
kuikens waren verkregen. Het verschil in uitkomstpercentage van de groepen eieren,
die bij de inleg al of niet hadden gezweet, bedroeg ca 2% ten gunste van het niet
zweten. Aangezien de laatste twee broedsels bij zeer warm weer werden ingelegd,
waardoor mogelijk de kwaliteit van de broedeieren had geleden, werd besloten bij
twee volgende broedsels de toegepaste behandelingen nog eens te herhalen. Deze
herhaling was op het einde van het jaar nog niet afgesloten.
Voor de broederijproeven zou het van belang zijn, indien men de werkelijk onbevruchte eieren nauwkeurig zou kunnen onderscheiden van de eieren waarin de kiemen
reeds vóór het inleggen of in een zeer vroeg stadium van het broedproces afsterven,
met het gevolg dat deze eieren bij het gewone schouwen als onbevrucht worden geclas128

sificeercl. In de kiemschijven van niet bebroede onbevruchte eieren treft men steeds
een groter of kleiner aantal vacuolen of lacunen aan, die bij niet bebroede bevruchte
eieren niet voorkomen. Het is bekend dat men met behulp van dit kenmerk niet
bebroede eieren met een behoorlijke zekerheid kan verdelen in bevruchte en onbevruchte. Aan de hand van een groot aantal foto's werd nu vastgesteld, dat in de kiemschijven van onbevruchte eieren, die vijf dagen waren bebroed, steeds nog vacuolen
of restanten hiervan zichtbaar waren. Maar een serie foto's van de verschillende
ontwikkelingsstadia van bevruchte kiemschijven gedurende de eerste drie broeddagen
leerde, dat er in een periode, liggend na 4 uur broeden en vóór 12 uur broeden, in
de kiemschijf structuren voorkomen, die sterk gelijken op de vacuolen bij onbevruchte
eieren. Dit brengt mede, dat het al dan niet waarnemen van vacuolen in de kiemschijven van bebroede eieren zonder meer niet te gebruiken is als kenmerk om alle
werkelijk onbevruchte eieren met zekerheid te kunnen onderkennen.
Het technologisch onderzoek betrof in de eerste plaats de mogelijkheden om langs
(voedings-) fysiologische weg de schaalkwaliteit bij kippe- en eendeëieren te beïnvloeden. In een oriënterende proef met kippen in een legbatterij werd o.a. het effect van
extra-toevoegingen van mangaan, resp. magnesium of vitamine D aan het normale
bedrijfsvoer van het instituut nagegaan. De verkregen gegevens wijzen niet in de
richting van een verbetering der schaalsterkte door elk dezer factoren op zichzelf.
In het najaar begon een volgende proef, waarin de invloed van een gezamenlijke
extra-verstrekking van de genoemde stoffen wordt onderzocht. De aanvankelijke
resultaten wijzen erop, dat er misschien met deze combinatie iets te bereiken valt.
Een extra gift van mangaan aan Khaki Campbell eenden in het laatste gedeelte van
hun eerste legperiode, leidde niet tot een opvallende verbetering van de geaardheid
der eischalen.
Op laboratoriumschaal werd aangetoond, dat het mogelijk is de schaal van eieren
eventueel te versterken met behulp van een kunsthars, zonder dat dit het uiterlijk
noemenswaard beïnvloedt, terwijl er naar het zich laat aanzien geen afbreuk wordt
gedaan aan de smaak of de houdbaarheid bij bewaring. Verdere uitwerking van
deze behandelingsmethode zal onderzoek op semi-technische of technische schaal
noodzakelijk maken.
Met het oog op het eischaalonderzoek werd een nadere studie gemaakt van de
methodiek der breuksterktebepaling zoals deze op het instituut wordt toegepast.
In verband met de grote behoefte aan een doelmatige methode voor het onderkennen van gewassen of op andere wijze schoongemaakte eieren, werd dit onderwerp
tegen het einde van het jaar opnieuw in studie genomen.
Literatuuronderzoek over de mogelijkheden tot beïnvloeding van de dooierkleur
leidde tot de conclusie dat er weinig nauwkeurige gegevens over dit onderwerp bekend
zijn. In afwachting van de speciale apparatuur, die voor dit onderzoek nodig is, werd
inmiddels een dierproef opgezet, waarbij de invloed van enkele voedermiddelen op
de dooierkleur wordt nagegaan.
Bij het werk op statistisch gebied werd, met het oog op de werkzaamheden van
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de gesubsidieerde proefbedrijven voor de pluimveehouderij, een rapport samengesteld
over de techniek van proeven met leggende hennen. Hierin werd de conclusie getrokken, dat het zonder valnestcontrole aanbeveling verdient, alle proefobjecten ten minste
in drievoud of eventueel in viervoud te nemen. Een soortgelijk rapport over de techniek van slachtkuikenproeven is in bewerking.

Laboratorium

voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

De analyse van de kruising tussen Barnevelder en Noord-Hollandse Blauwe werd
voortgezet. De aandacht hadden autosexing en het verband tussen de donskleur en de
kleur van het volwassen verenkleed.

Laboratorium voor Veterinaire Fysiologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Het onderzoek op het gebied van de ademhalings- en stofwisselingsfysiologie van
het pluimvee, in het bijzonder bij jonge kuikens en embryonen, werd voortgezet.
De warmteproduktie van het bebroeide ei werd langs indirecte en directe weg gemeten,
waarbij waardevolle resultaten werden verkregen over mogelijke oorzaken van kiemsterfte gedurende de laatste broeddagen. Het onderzoek is nog in volle gang.
Het eerste deel van een onderzoek over de invloed van bepaalde percentages vet,
toegediend aan een normaal voederrantsoen bij mestkuikens, waarbij in het bijzonder
de intermediaire stofwisseling van het stikstof werd bestudeerd, werd afgesloten en
gepubliceerd.
Wat betreft de vraagstukken, die zich bij het kunstmatig broeden in de praktijk
voordoen, werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de samenstelling van de
lucht in de broedmachine en de invloed van een verhoogd C0 2 -gehalte, resp. verlaagd
0 2 -gehalte op de embryonale ademhaling en ontwikkeling.
Het elektrocardiografisch onderzoek bij de grote huisdieren werd afgesloten en
gepubliceerd in de vorm van een proefschrift.

Instituut voor Veeteeltkundig

Onderzoek

„Schoonoord"

Bij het onderzoek over problemen rondom de kunstmatige inseminatie, dat een
belangrijk onderdeel van het werkprogramma vormt, was het fysiologisch spermaonderzoek in hoofdzaak geconcentreerd op het verschijnsel van de agglutinatie. Hieronder wordt verstaan het verschijnsel van het samenklonteren der Spermien, dat soms
bij verdunning optreedt. Uit bevruchtingsproeven kwam naar voren, dat in sterke
mate geagglutineerd sperma een verminderd bevruchtingsvermogen bezit. De proefnemingen omtrent de agglutinerende invloed van verschillende stoffen werden voortgezet, terwijl uit het spermaplasma een stof werd afgescheiden, die de agglutinatie
tegengaat.
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In samenwerking met prof. dr. F. C. van der Kaay van de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht werden vergelijkende bevruchtingsproeven gedaan. Hierbij werd gewerkt met sperma, verdund met ondermelk + 5%
eidooier, resp. met citraat-geheel-ei verdunner. Deze proeven wezen o.m. uit, dat met
de eerstgenoemde verdunningsvloeistof een wat hoger drachtigheidspercentage en een
betere houdbaarheid van het sperma wordt verkregen. Er werd een begin gemaakt
met soortgelijke bevruchtingsproeven, waarbij diepvriessperma wordt gebruikt. Het
experimentele deel van het onder leiding van prof. dr. F. C. van der Kaay plaatsvindende hygiënisch-bacteriologisch onderzoek van sperma werd afgesloten.
Het onderzoek ter ontwikkeling van een apparatuur voor de beweeglijkheidsmeting
van individuele Spermien werd geheel afgesloten en gepubliceerd. Op basis van de
ontwikkelde methodiek en de verkregen ervaring zal het fysische sperma-onderzoek
in verschillende richtingen worden voortgezet. De ontwikkeling van een eenvoudig
te bedienen apparatuur voor de meting van enkele belangrijke karakteristieken van de
bewegingätoestand van een spermamonster maakte goede vorderingen, al was de
bereikte nauwkeurigheid nog niet voldoende.
Zoals reeds vermeld werden proeven opgezet omtrent de geschiktheid van verschillende verdunningsvloeistoffen voor diepvriessperma. Laboratoriumproeven wezen erop,
dat een verdunningsmedium op ondermelkbasis gunstiger is dan dat met citraatbuffer ;
aan de hand van bevruchtingsproeven zal dit nader worden onderzocht.
In aansluiting op eerder genomen diepvriesproeven met verschillende equilibratietijd — de duur van de menging van het verdunde sperma met de glycerine voor het
invriezen — werden wederom vergelijkende invriesproeven opgezet, waarbij ditmaal
ondermelk + eidooier als verdunningsvloeistof werd gebruikt. Laboratoriumproeven
met sperma, dat na equilibratietijden van 3 à 4 uur en 16 à 18 uur was ingevroren,
gaven geen duidelijke verschillen te zien. In samenwerking met enkele Zuid-Hollandse
K.I.-verenigïngen werden aan dit onderzoek gekoppelde bevruchtingsproeven opgezet.
In het raam van de, in samenwerking met de K.I.-vereniging „De Kempen" en
de N.V. Philips uitgevoerde bewaarproeven van sperma in vloeibare lucht (—195 ° ) ,
werd een inseminatieprogramma uitgevoerd. Naarmate langere bewaartijden in het
geding waren, gingen de bevruchtingsresultaten in gunstige zin verschillen met die,
verkregen met het in koolzuur (—75°) bewaarde sperma. De proeven worden nog
voortgezet.
Met het oog op het luchttransport van sperma werden verschillende bewaarmethoden
voor diepvriessperma beproefd.
Het onderzoek over het eventueel ontstaan van mutaties door het diepvriezen van
het sperma werd voortgezet; hierbij werden inteeltproeven toegepast.
Het experimentele deel van het onderzoek over de genetische aspecten van de
spermaproduktie bij stieren werd afgesloten. De bewerking van de gegevens wordt
nog voortgezet, doch inmiddels werden reeds belangrijke aanwijzingen verkregen
omtrent de meest gewenste proefopzet bij experimenten met eeneiige tweelingstieren.
Bij de opfokproef met eeneiige tweelingstieren, waarbij de leden van een paar op
verschillend voedingsniveau worden opgefokt, bleek, dat de oudere, overwegend in
1954 geboren tweelingstieren bij intensieve voorbereiding voor het dekken nog een
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verschil in spermaproduktie vertoonden ten gunste van de — door de royalere opfok
— beter ontwikkelde tweelingpartner. De verschillen in ontwikkeling zijn overigens
gemiddeld niet groot meer.
In samenwerking met de onderzoekers, die zich bezighouden met het door de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. gesubsidieerde gedragsonderzoek bij landbouwhuisdieren, werd begonnen met een serie proefnemingen omtrent
het gedrag en de spermaproduktie van stieren bij het dekken op een kunstkoe. In
vergelijking tot het dekken op een stier lijkt de spermaproduktie niet ongunstig te
worden beïnvloed.
Eveneens met eeneiige tweelingstieren werd een voederproef genomen, ten einde een
eventuele specifieke werking van kunstmatig gedroogd gras op de geslachtsfuncties na
te gaan. Deze, op verzoek van de Studie-Commissie Groenvoerdrogerijen genomen
proef leverde praktisch geen aanwijzingen in positieve zin op.
Bleef het K.I.-onderzoek in voorgaande jaren beperkt tot runderen, in het verslagjaar werd tevens een begin gemaakt met K.I.-onderzoek bij varkens. Er werden —
overigens nog met matige resultaten — bevruchtingsproeven genomen; hierbij werd
samengewerkt met de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van de
Diergeneeskundige Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht en de Provinciale
Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant. Ook werden laboratoriumproeven
met berensperma uitgevoerd.
Het op enquêtegegevens gebaseerde onderzoek aangaande de bruikbaarheidsduur
van melkrunderen werd grotendeels afgesloten. Omtrent de redenen van afvoer uit
de melkveestapel werd een goed inzicht verkregen; in een opvallend hoog percentage
van de gevallen vormden voortplantingsstoornissen de oorzaak.
Het in 1952 in samenwerking met de Inspecteur van de Veeteelt dr. Th. Stegenga
opgezette systeem van fokwaarde-onderzoek van K.I.-stieren, de „100-kalverenproef",
kwam tot een voorlopige afsluiting. De uitkomsten tonen het belang van het toegepaste
principe aan, al heeft de experimentele opzet niet in alle opzichten voldaan. Voor
praktijkdoeleinden moet aan een vereenvoudigde opzet de voorkeur worden gegeven.
Het onderzoek ter ontwikkeling van een geschikte chemische bepalingsmethodiek
van sporenelementen, met gebruikmaking van radio-isotopen, werd voortgezet. Omtrent het vraagstuk van de concentratie van Sr90 (het voor de mens meest gevaarlijke
„fall-out"-produkt van atoom- en waterstofbommen) via het rund in de melk werd
een oriënterende studie verricht.
Nagenoeg afgesloten werd het onderzoek over het voorkomen van oestrogène stoffen
in grassen en klavers. Ook bij het toepassen van gevoeliger methoden kon bij grassen
geen oestrogène werking worden aangetoond, terwijl bij kuilgras het resultaat eveneens negatief was. Behalve bij rode klaver werd ook bij hopperupsklaver oestrogène
activiteit aangetoond.
Het onderzoek inzake de varkensvleesproduktie had meerdere aspecten. De onder
leiding van de „Commissie Hormonale Castratie bij Varkens" genomen proeven om
door toediening van aethinyl-oestradiol de bronstverschijnselen bij vrouwelijke mestvarkens te onderdrukken, leverden een negatief resultaat op. Het effect van chirurgische castratie op de mestresultaten werd in een drietal proeven nagegaan.
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Bij de onderzoekingen omtrent de beïnvloeding van de kwaliteit en de houdbaarheid van het vlees door voedings- en verzorgingspraktijken vlak voor het slachten,
bleek dal; onder bepaalde omstandigheden een etmaal rust voor het slachten en/of
de toediening van suiker tijdens de aan de slacht voorafgaande dagen een gunstige
invloed uitoefent op de pH, de smaak en de houdbaarheid van het vlees. Tevens bleek
dit te leiden tot een aanzienlijk hoger gewicht van de lever.
Moeilijkheden bij de export van blikhammen als gevolg van een teveel aan inwendig
hamvet leidden tot een oriënterend onderzoek omtrent dit probleem.
Ten dele voortvloeiend uit andere onderzoekingen bij varkens werden verschillende,
uit een oogpunt van foktechniek en selectie belangrijke onderwerpen in studie
genomen. Dit betrof o.m. de individuele voeding in selectiemesterijen, de boormonstertechniek ter bepaling van de spek/vleesverhouding bij slachtvarkens en de eventuele
samenhang tussen het witte bloedbeeld en de groeisnelheid. In een voorbereidend
stadium verkeerden een onderzoek naar een doelmatig selectiesysteem voor fokberen
(mede ir.et het oog op een eventuele praktische toepassing van K.I. bij varkens) en
proefnemingen met het Belgische Piétrain-varkensras.
In samenwerking met het Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" werd
voortgegaan met het onderzoek over broederij-vraagstukken. Er werd een serie proeven
uitgevoerd om het effect na te gaan van de keerfrequentie in broedmachines en van
het keren om de korte, dan wel de lange as van het ei. Daarnaast werd gewerkt aan
de ontwikkeling van een methodiek om uitgeschouwde, onbevruchte eieren te kunnen
onderscheiden van bevruchte eieren, waarvan de kiem in een zeer vroeg stadium is
afgestorven.

Laboratorium voor Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van de na de oorlog uit TsjechoSlowakije en Duitsland geïmporteerde beren op de Nederlandse Groot-Yorkshire
fokkerij.
Een oriënterend onderzoek werd ingesteld naar het vóórkomen van erfelijke
gebreken bij varkens. De gebreken, die het meest frequent werden geconstateerd,
waren atresia ani, hernia scrotalis en tweeslachtigheid.
De melkproduktie van runderen van het Groninger Blaarkopveeslag werd vergeleken met die van het zwartbonte Fries-Hollandse veeslag. De stijging van de melkproduktie; bij het ouder worden zou bij de dieren van het Groninger Blaarkopveeslag
groter zijn dan bij die van het F.H.-veeslag.
De variatie in lichaamsontwikkeling binnen groepen eeneiige tweelingparen bij
runderen werd bestudeerd. De proefdieren waren vanaf de leeftijd van ongeveer
3 maanden tot ongeveer 2 jaar gezamenlijk opgefokt. De indruk werd verkregen, dat
de invloed van de erfelijke aanleg voor gewicht en maten met de leeftijd afnam. Dit
was echter niet het geval met de maten van de kop.
De repeatibility en het vetgehalte van de melk bij runderen bij twee-, resp. vierweekse controle werd bestudeerd.
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Het statistisch onderzoek over exterieur en melkproduktie van stamboekvee werd
voortgezet.
Een oriënterend onderzoek over de betrouwbaarheid van de schatting op het oog
van het meer of minder vierkant zijn van de uier werd herhaald. Opnieuw werd
gevonden, dat voor een enigszins betrouwbaar inzicht in de verhouding tussen de
produkties van de verschillende kwartieren een (objectieve) bepaling van de produktie
van elk kwartier afzonderlijk noodzakelijk is.
Bij een desbetreffend onderzoek werd geconstateerd, dat de bevruchtingsresultaten
bij de kunstmatige inseminatie van runderen in de maanden januari t / m mei minder
gunstig waren dan in de rest van het jaar. Verondersteld wordt, dat de oorzaak hiervan gedeeltelijk in de koeien, gedeelijk in de stieren moet worden gezocht.
Stichting

Bloedgroepenonderzoek

Uit de gegevens, die in 1957 en in de voorafgaande jaren bij het onderzoek van
bloedgroepen waren verkregen, werden de frequenties berekend van de genen, die
corresponderen met de bloedgroepen van de onderzochte dieren. Nagegaan werd of
er verschillen bestaan in de frequenties van deze genen bij de drie Nederlandse
rundveeslagen. Eveneens werd nagegaan of er een verschuiving in de genen-frequenties optreedt, door het veelvuldig gebruik van bepaalde K.I.-stieren.
Voorts werd aandacht geschonken aan een eventuele samenhang tussen het voorkomen van bepaalde bloedgroepen en andere fenotypisch waarneembare eigenschappen.
Voor dit doel werden de runderen van een aantal fokbedrijven onderzocht, waarbij
een vergelijking werd gemaakt van de resultaten van de melkcontroles en het bloedgroepenonderzoek.
Het onderzoek van normaal in het bloedserum en in de melk voorkomende haemolysinen en antigeenstructuren werd voortgezet. De invloeden van de leeftijd, de seizoenen van het jaar en de geslachtscyclus op de concentratie van de antigeenstructuren
en de daarmee corresponderende antilichamen werden gecontroleerd.
Naast het eigen onderzoek werd een groot aantal onderzoekingen gedaan ten
behoeve van andere instanties. Zo werd voor de beide rundveestamboeken aan de
hand van een bloedgroepenonderzoek de afstamming van een aantal kalveren gecontroleerd. Voorts werd een bloedgroepenonderzoek gedaan bij de in 1957 voor K.I.doeleinden aangekochte stieren. Ook werd een aantal Belgische K.I.-stieren onderzocht, terwijl op verzoek van het Verbond voor Veekweek Syndicaten in OostVlaanderen de afstamming van een aantal runderen werd gecontroleerd. Op verzoek
van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" werden rundertweelingen onderzocht op eeneiigheid. Van een aantal vaarskalveren, die als tweeling met
een stierkalf waren geboren, werd nagegaan of deze vaarskalveren al dan niet
steriel waren.
Commissie Stalklimaatsonderzoek

T.N.O.

Het onderzoek over de invloed van het stalklimaat op de produktie van het rundvee
134

werd uitgevoerd op het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool,
onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. In
het afgelopen jaar werd getracht de reeds verzamelde gegevens zoveel mogelijk te
verifiëren, door enige uitbreiding van het aantal waarnemingen na te streven, speciaal
ten aanzien van de invloed van de ligplaats van het vee op de warmte-afgifte en
van de omgevingstemperatuur op de schildklierfunctie.
Verder werden in de herfst van 1956 en het voorjaar van 1957 proeven opgezet om
de invloed van verschillende soorten koedekken op de melkproduktie in de weide na
te gaan. Onder de toen heersende klimaatsomstandigheden kon van jute dekken geen
invloed van betekenis op de melkproduktie worden vastgesteld. Met jute gevoerde
dekken van zeildoek beschutten de dieren wel iets beter. Plastic dekken bleken
onpraktisch te zijn, omdat ze te gemakkelijk inscheuren; bovendien beletten ze de
verdamping door de huid te veel.
Het onderzoek is thans vrijwel afgesloten; er werd een begin gemaakt met het op
schrift stellen van de uitkomsten.
Onderzoekingen over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Het onderzoek over het gedrag bij landbouwhuisdieren, dat onder auspiciën van
de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. wordt verricht op het
Zoölogisch Laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, had in
de eerste plaats betrekking op de verhoudingen in de sociale rangorde bij koeien, die
in een cafetariastal worden gehouden. Voorts werd nagegaan in hoeverre de spermaproduktie bij K.I.-stieren wordt beïnvloed door gedragsfactoren en werd een onderzoek ingesteld naar de relatie tussen moeder en lam bij schapen.
Het eerstgenoemde onderzoek werd voorlopig afgesloten. Het is hierbij niet gelukt
dieper door te dringen in de samenhang tussen de ranghoogte, de sociale spanningsindex en de melkgift. Wel kwam vast te staan, dat de sociale verhoudingen in de
kudde merkwaardig stabiel zijn en in de regel jarenlang ongewijzigd blijven.
Bij het onderzoek over de invloed van gedragsfactoren op de spermaproduktie van
K.I.-stieren, dat in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
„Schoonoord" te Utrecht en het K.I.-station „De Kempen" te Oerle werd verricht,
werd het accent verlegd naar enerzijds experimenten met een kunstkoe als dekbok, en
anderzijds praktijkproeven over de bevruchtingsresultaten van stieren, die met een
speciale; techniek zijn voorbereid vóór het dekken. Beide onderzoekingen zijn nog in
volle gang, zodat nog geen resultaten kunnen worden medegedeeld.
Bij het onderzoek naar de relatie tussen moeder en lam bij schapen werden de verschillende factoren onderzocht, die de band tussen moeder en lam na de geboorte tot
stand doen komen. De eerste drie uren blijken daarbij beslissend te zijn. Na dit tijdsverloop is de band van de zijde van de moeder volledig gevestigd.
Laboratorium voor Microbiologie van de

Landbouwhogeschool

Voortgegaan werd met onderzoekingen over de methaangisting in de pens van
herkauwers.
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RijkslandbouwpToefstation

voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

Behalve de reeds onder het hoofdstuk Bodem en Bemesting genoemde onderzoekingen op het gebied van meststoffen werden soortgelijke werkzaamheden verricht wat
betreft de samenstelling van veevoedermiddelen. Van deze laatste werden 13.655
monsters onderzocht (vorig jaar 13.076), waarin 40.709 bepalingen werden gedaan.
Wat betreft de analysemethodiek werd onderzoek gedaan over de bepaling van
stilboestrol in veevoeders, nitriet in vismeel, acetomenaphton (vitamine K-diacetaat)
in vitaminepreparaten, betaine in melasse, methionine in veevoeders, (trans)vitamine
A in zeer geconcentreerde preparaten bij aanwezigheid van iso- en neovitamine A en
choline in veevoeders.
Voorts werd gewerkt aan een verbeterde snelle bepaling van formaldehyde in veevoeders, terwijl tevens een onderzoek werd ingesteld over de vochtbepaling in melasse
bij aanwezigheid van organische zuren.
Ten aanzien van aureomycine en terramycine werd onderzocht of deze stoffen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van papierchromatografische en bacteriologische methoden.
Ten slotte werd nog onderzoek gedaan in verband met de bepaling van het kiemgetal in vismeel, de microbiologische bepaling van nicotinezuur in veevoeders en de
bepaling van caroteen en vitamine A.
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DIERGENEESKUNDE

Rijksseruminrichting
Het onderzoek over brucellose bij rundvee betrof in de eerste plaats de vaccinatiedosis. In het vorige jaarverslag werd vermeld, dat een verlaging van de entdosis met
St. 19 vaccin tot 1/25 van de normale dosis over het algemeen leidde tot een gunstiger
verloop van de enttiter. Door infectie van de voor dit onderzoek gebruikte eeneiige
rundertweelingen werd getracht vast te stellen in hoeverre een lagere vaccin-dosering
ook een voldoende immuniteit oplevert. Uit de resultaten van het onderzoek bleek, dat
de op grond van opgaven in de literatuur gekozen infectie-dosis vermoedelijk nog aan
de hoge kant is geweest, daar bij de meeste gevaccineerde dieren de infectie aansloeg. Het overblijvende aantal negatieve dieren werd daardoor te gering om conclusies te kunnen trekken. Wel kan worden gezegd, dat bij dit onderzoek geen nadelige
invloed van de verlaging van de vaccin-dosis op de daarmede opgewekte immuniteit
werd aangetoond.
Voorts werden de mogelijkheden nagegaan van vaginale vaccinatie tegen brucellose. Hiertoe werden op een tiental bedrijven de resultaten van vaginale enting vergeleken met de gebruikelijke subcutane enting.
De werkzaamheden betreffende de standaardisering der antigenen voor de brucellose-agglutinatie en het onderzoek van antigenen en methoden, die in het buitenland
bij de brucellose-agglutinatie worden gebruikt, werden afgesloten.
De resultaten van het onderzoek over de standaardisering der antigenen voor de
langzame agglutinatie bij brucellose werden samengevat in een rapport. Hierin wordt
een methode beschreven voor de controle en standaardisering der bereide antigenen.
Deze methode berust op het controleren van de betreffende antigenen ten opzichte
van een reeks sera, waarvan het agglutininengehalte ten opzichte van het internationale standaardserum bekend is en die lyophiel gedroogd kunnen worden bewaard
zonder een verandering te ondergaan.
Verder werd, gebaseerd op de werkzaamheden van Diernhofer, de functie tussen
antigeendikte en agglutinatietiter onderzocht; hierbij werd het bestaan van een optimale antigeendikte voor de agglutinatiereactie bewezen. In verband hiermee wordt
een agglutinatiemethode voorgesteld, die als uniforme methode voor Nederland
door de Gezondheidsdiensten zou kunnen worden gebruikt bij het serologisch
vaststellen van brucellose. Deze methode beantwoordt meer aan de internationale
eisen dan de tot nu toe gebezigde. Er wordt gebruik gemaakt van een anti137

geen, waarvan het celgehalte driemaal hoger is, zodat de standaardisering nauwkeuriger kan worden uitgevoerd. Deze methode werkt sneller en nauwkeuriger.
Daar de agglutinatiereactie alléén niet altijd bruikbare resultaten geeft, door het
vóórkomen van normaalagglutinatie, prozonen en dubieuze reacties, werd een vereenvoudigde methode van de complementbindingsreactie uitgewerkt. Deze berust op
het feit, dat de tot nu toe noodzakelijke dagelijkse titratie van het complement kan
worden vervangen door een eenvoudiger dagelijkse standaardisering van de schapenbloedcellen. De attributen voor de reactie zoals antigeen, amboceptor, complement en
schapenbloedcellen worden zo geconserveerd en getitreerd, dat zij gedurende lange
tijd bruikbaar zijn zonder nog eens te worden getitreerd. Het systeem wordt gecontroleerd door een serumreeks met bekend resultaat. Deze methode heeft de conplementbinding, waarvan de hoge mate van specificiteit reeds lang bekend is, geschikt gemaakt
om dagelijks in uitgebreid aantal bij de routineonderzoekingen te gebruiken.
De onderzoekingen met de buitenlandse antigenen en agglutinatiemethoden werden
in het kader van de samenwerking met het Office International des Epizoöties in een
rapport weergegeven. Uit deze onderzoekingen is gebleken, dat de adviezen van de
W.H.O./O.I.E. betreffende de uitvoering en de beoordeling van de agglutinatiereactie,
in de afzonderlijke landen nog niet hebben geleid tot een voor de praktijk toereikende
uniformiteit van de reactie. In het rapport wordt daarom voorgesteld, de adviezen
van de W.H.O./O.I.E. betreffende de agglutinatiereactie bij brucellose als volgt uit
te breiden, resp. te preciseren. In de eerste plaats wordt het wenselijk geoordeeld voor
de bereiding van antigenen slechts enkele stammen met dezelfde eigenschappen te
gebruiken. Voorts moeten de antigenen bepaalde antigeenconcentraties niet te boven
gaan of er beneden liggen, d.w.z. zeer dun of zeer dik antigeen moet niet worden
gebruikt. De 7 5 % opheldering resp. agglutinatie is als norm van aflezing praktisch
meer geschikt en theoretisch op dezelfde gronden te motiveren als de 5 0 % agglutinatie, zodat eerstgenoemd percentage de voorkeur verdient bij een algemene toepassing. De „index of agglutinability" van 1/10—1/12 dient te worden beperkt om beter
te kunnen voldoen aan de eisen, die in de praktijk worden gesteld.
De door deze onderzoekingen opgedane kennis over het gedrag der antigenen van
verschillende landen kon worden benut om de eisen van deze landen met betrekking
tot de agglutinatorische grenswaarden bij exportdieren nader te interpreteren. Bovendien konden richtlijnen worden gegeven hoe de alhier gebruikte interpretatie der
agglutinatie ten opzichte van deze landen dient te worden gebruikt.
Het probleem van de specificiteit der agglutinatie bij brucellose was eveneens een
onderwerp van onderzoek. Door toepassing van verschillende serologische onderzoekingsmethoden in combinatie met elektroforetische onderzoekingen en het gebruik
van serumfracties kon bij 24 sera, die een abnormaal gedrag in de agglutinatie vertoonden, de oorzaak van de afwijking worden vastgesteld. Deze onderzoekingen worden
voortgezet.
Om een overzicht te krijgen welke waarde kan worden toegekend aan de verschillende serologische onderzoekingsmethoden en hoe gedeeltelijk tegenstrijdige resultaten
in de verschillende ziektestadia van een geïnfecteerd dier kunnen worden verklaard,
werden jonge drachtige runderen op verschillende manieren met brucellose geïnfec-
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teerd. Bloed, schedeslijm en indien aanwezig melkmonsters werden wekelijks een
keer met 18 serologische onderzoekingsmethoden onderzocht. De resultaten zullen
na het beëindigen van de onderzoekingen worden medegedeeld.
Begonnen werd met een onderzoek, dat ten doel heeft een voedingsbodem samen
te stellen, die de mogelijkheid biedt uit sterk (secundair) verontreinigde materialen
Brucellae te kweken.
Het onderzoek over steriliteitsoorzaken bij runderen betrof in de eerste plaats de
diagnostiek en de behandeling van vibriofetus-infecties bij stieren. De hierop betrekking hebbende werkzaamheden werden afgesloten. De voornaamste conclusie uit dit
onderzoek is, dat een goed uitgevoerde behandeling een vrij zekere maatstaf is voor
afwezigheid van infectie. De moeilijkheden bij het stellen van de diagnose zijn
daarentegen veel groter. Daarom wordt voorgesteld in twijfelgevallen de vaak moeizame procedure der diagnostische methoden te vervangen door een aanbevolen behandelingsschema.
Voorts werd onderzoek gedaan over banale infecties. Er werden 85 z.g. witvuilers
onderzocht en behandeld, waarbij 147 uterusmonsters werden genomen, die cultureel
werden onderzocht. Wat de behandeling betreft werden de dieren in vier categorieën
onderscheiden, n.1. een groep, die geen behandeling of een behandeling pro forma
(fysiologische keukenzoutoplossing) ontving, een groep, die werd behandeld met
solutio Lugoli, de derde groep werd behandeld met antibiotica, de vierde met hibitane.
Het verzamelde materiaal is nog niet voldoende om reeds conclusies te geven. Wel is
reeds gebleken, dat naast gevallen van spontane genezing van Corynebacterium pyogenes infecties (bij geen behandeling of een behandeling pro forma) zeer hardnekkige
gevallen voorkomen, waarbij een meermalen herhaalde therapie nodig is.
Het onderzoek over aspecifieke reacties op bovine tuberculine bewoog zich in twee
richtingen, n.1.een verhoging van de specificiteit van de tuberculine en de bestudering
en zo mogelijk bestrijding van ziekten en aandoeningen, die aspecifieke reacties op
bovine tuberculine veroorzaken.
Wat de verhoging van de specificiteit van tuberculine betreft, het was reeds eerder
gelukt in de tuberculine meer specifieke fracties af te scheiden. Het bleek echter, dat
de houdbaarheid van deze fracties niet voldoende was. Thans wordt gewerkt aan een
procédé tot het in houdbare vorm bewaren van deze fracties. Dit probleem heeft
meerdere aspecten, die nog niet zijn opgelost.
Op hel; gebied van ziekten en aandoeningen, die aspecifieke reacties kunnen veroorzaken, werd aandacht besteed aan twee zeer belangrijke oorzaken, namelijk aviaire
tuberculose en para-tuberculose (Ziekte van Johne).
Wat de: aviaire tuberculose betreft, het veldwerk van dit onderzoek geschiedt voornamelijk in de provincies Zeeland en Noord-Holland door de Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren. Op de Rijksseruminrichting wordt het ingezonden ziektemateriaal onderzocht. Voorzover de aviaire tuberculose bij zoogdieren (vnl. runderen en
varkens) wordt veroorzaakt door tuberculeus pluimvee, kan ze in principe eenvoudig
worden bestreden. Dit kan gebeuren door sanering van de pluimveestapel door middel
van tuberculinatie. Wordt de ziekte echter overgebracht door wilde vogels — o.a.
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meeuwen — dan is de bestrijding uiteraard moeilijker. Een onderzoek naar de belangrijkheid van deze laatste infectieoorzaak is gaande in Zeeland.
De bestudering van de para-tuberculose gaat op de reeds ingeslagen weg voort op
wat uitgebreider schaal dan voorheen. Er worden pogingen gedaan tot sanering van
bedrijven door middel van hygiënische maatregelen, t.w. het verwijderen van
besmette dieren — aangewezen door allergisch en serologisch onderzoek — zo mogelijk
voordat deze zelf als infectiebron optreden, en het vrijwaren van de kalveren voor
een infectie per os, alsmede het op enkele bedrijven vaccineren van de kalveren.
Ten aanzien van mastitis werd gepoogd om met behulp van de z.g. H.E.T.-voedingsbodem als diagnostisch hulpmiddel het vee van een achttal proefboerderijen door
behandeling met penicilline te bevrijden van Str. agalactiae. Dit gelukte slechts in
één geval, n.1. op een bedrijf, waar machinaal werd gemolken. Klinische en subklinische
gevallen van mastitis bleven echter op dit bedrijf voorkomen.
Het onderzoek over ziekten bij varkens had in de eerste plaats betrekking op de
ziekte van Aujeszky. Deze ziekte blijkt in Nederland veelvuldiger voor te komen,
dan werd verondersteld; de schade, die erdoor wordt veroorzaakt aan de jonge
biggen, kan bijzonder groot zijn. Er werd een hematologisch onderzoek verricht bij
biggen, die geen gelegenheid hadden tot uitloop. In aansluiting hierop werden de
resultaten nagegaan van Fe-dextraaninjecties op het bloedbeeld en de groei dezer
dieren. Voorts werden onderzoekingen verricht over het voorkomen van entero-toxemieën bij varkens en hun mogelijke oorzaken.
Voorts werd aandacht besteed aan viruspneumonie bij varkens. In verband hiermede werd een onderzoek ingesteld ter bepaling van de omstandigheden, waaronder
de viruspneumonie bij varkens in het bijzonder aanleiding geeft tot een grotere
schadepost.
Wat betreft het onderzoek over vlekziekte bij varkens werden de in 1956 ingezette
proeven, waarbij vlekziekteserum-paarden behalve intramusculair met cultuur, ook
subcutaan met sediment van vlekziektecultuur werden gespoten, in 1957 als routinewerkwijze voortgezet. Hierdoor werd een beter vlekziekteserum verkregen. Het vlekziekteadsorbaatvaccin werd eveneens kwalitatief verbeterd door gebruik te maken van
een andere voedingsbodem en nieuwe stammen.
Op het gebied van de pluimveeziekten vormden de onderzoekingen in verband met
de bestrijding van de infectieuze bronchitis wel het belangrijkste onderdeel. Er werden
tal van gegevens verzameld over een nieuw ontwikkelde entstof, zowel in het laboratorium als door een intensief contact met de praktijk. De entstof bleek goed te voldoen voor het enten van jonge hennen en gaf een uitstekende immuniteit. Bij jonge
kuikens was de entreactie soms wat te zwaar, zodat een aanvang werd gemaakt met
de verdere afzwakking van de entstam, om op die wijze te komen tot een tweede vaccin
tegen infectieuze bronchitis, dat dan speciaal op jonge dieren zal worden ingesteld.
Er werd een begin gemaakt met de controle op en de produktie van een serum
tegen infectieuze hepatitis bij jonge eenden. Deze ziekte, die tot voor enkele jaren in
ons land nog onbekend was, vormt thans een ernstige bedreiging voor de eendenstapel, speciaal daar waar de produktie van jonge slachteenden wordt bedreven.
Ten behoeve van de bestrijding van ziekten bij nertsen werd een adsorbaatvaccin
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van Clostridium botulinum type C in produktie genomen, dat in de praktijk toegepast
een goede immuniteit gaf. Het geven van ammoniumchloride 1 gram per dier per dag
en van fosforzuur 8 kilo per 1000 kilo voedsel zou volgens de resultaten, verkregen
uit een enquête, steenvormingen in de urinewegen van vrouwelijke dieren enigermate
kunnen voorkomen, terwijl bij mannelijke dieren geen merkbare invloed was waar te
nemen. Een simultane enting tegen botulismus en hondeziekte gaf een goede immuniteit tegen botulismus (200 M.L.D. muis intraperitoneaal toegediend). De immuniteit
tegen .hondeziekte kon slechts tot een maand na de injectie worden gecontroleerd. Er
was toen noch ziekte noch sterfte in deze groep, terwijl in de controlegroep van vier
dieren één dier was gestorven en één dier ziek was.
Op het gebied van de parasitaire ziekten werd voortgegaan met onderzoekingen over
de oorzaken van de regelmatige fluctuaties van het aantal leverbot-eieren in runderfeces, en de mogelijkheden van behandeling van runderen, die met leverbot zijn
besmet. Voorts werden nagegaan de levenscycli en de pathogeniteit van de in Nederland bij runderen parasiterende Paramphistomen („pensbotten"), en werd een onderzoek ingesteld naar de bestrijding van capillariasis bij kippen.
De biochemische onderzoekingen betroffen in de eerste plaats de zuivering en de
concentratie van de antistoffen in antisera, door middel van uitzouting en dialyse of
door papierelektroforese. Voorts werd onderzoek gedaan over specifieke antistoffen, en
werden bepalingen verricht van het totaal eiwitgehalte, het eiwitspectrum en het
serum-ijzer, in het bijzonder in varkenssera. In de levers van nertsen en andere
dieren werden de gehalten aan vitamine A en vitamine E bepaald. Dit laatste vitamine werd tevens in kuikenvoer onderzocht in verband met crazy-chick disease. In de
sera van kippen, lijdende aan leucose werd de werking van adenosinetrifosfatase
bepaald.
Het chemische onderzoek beperkte zich in hoofdzaak tot de invoering van betere
en snellere analysemethoden. Er werd een begin gemaakt met een onderzoek in verband met het optreden van witte diarree bij varkens.

Staatsveeartsenijkundig

Onderzoekingsinstituut

Bij het mond- en klauwzeeronderzoek werd een eenvoudiger en goedkoper medium
ontwikkeld voor de produktie van smetstof op grote schaal ten dienste van de vaccinbereiding. Deze nieuwe kweekvloeistof bevat in plaats van het thans toegepaste
aminozuurmengsel een enzymatisch leverhydrolysaat. Een aantal in muizen uitgevoerde titraties van weefselcultures, die onder geheel vergelijkbare omstandigheden
met verschillende virusstammen waren aangelegd, wezen uit, dat het nieuwe medium
regelmatig hogere virusopbrengsten leverde dan het vroeger gebruikte. Inmiddels
ingezette proeven met gevoelige runderen hebben deze uitkomsten bevestigd.
Ook verschillende andere aspecten van de virusproduktie in vitro werden onderzocht, o.a. verschillende methoden ter extractie van het virus uit weefsel. Het zal
daardoor mogelijk zijn vereenvoudigingen in het fabricageproces in te voeren, zodra
de daartoe benodigde technische apparatuur beschikbaar is.
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Voor de bij deze onderzoekingen noodzakelijke vergelijkende titraties werden zowel
weefselcultures als jonge muizen gebruikt. Met behulp van eerstgenoemde methode
werd ook de ultraviolet inactivering van het mond- en klauwzeervirus onderzocht.
In de gebruikte proefopstelling bleek de infectiositeit gedurende de eerste uren snel te
dalen, daarna werd een lage, maar betrekkelijk constante Testactiviteit vastgesteld.
Andere methoden om ook deze laatste nog infectieuze viruseenheden uit te schakelen
zijn nog in studie. Met een vaccin, bereid met behulp van een door bestraling geinactiveerde smetstof werden enkele geslaagde entingen verricht.
Jonge muizen bleken zeer geschikt te zijn voor het aantonen van sporen smetstof.
Sporadisch optredende, niet specifieke mortaliteit kan op eenvoudige wijze met behulp
van de complementbindingsreactie worden vastgesteld.
Bij vergelijkende titraties van virusfiltraten in zeven dagen oude muizen en in
gevoelige runderen bleek er geen constante parallel te bestaan tussen de met beide
methoden verkregen uitkomsten. Het lijkt daarom vooralsnog niet aan te bevelen
voor de routine-titratie van virussuspensies, die voor de vaccinproduktie worden
gebruikt, muizen in de te schakelen in plaats van runderen.
Bij het onderzoek van uit de praktijk ontvangen materiaal, afkomstig van op monden klauwzeer gelijkende ziektegevallen, bleek de toepassing van de virus-neutralisatieproef voordelen te bieden. Deze methode werd voorts gebruikt voor het bestuderen van
enkele met de vaccinatie samenhangende problemen.
Voortgegaan werd met een reeds eerder aangevangen onderzoek over de betekenis
van in de circulatie aanwezige antistoffen voor de resistentie tegen kunstmatige besmetting.
Er werd een begin gemaakt met een studie over de invloed van infectie en revaccinatie op de antilichaamspiegels van geënte runderen, terwijl een eveneens met behulp
van de neutralisatietest verricht onderzoek over de resultaten van vaccinatie en revaccinatie van jonge kalveren voorlopig kon worden afgesloten. De resultaten hiervan
zullen worden gepubliceerd.
Een vergelijking van de uitkomsten van de neutralisatiereactie met die, verkregen
met behulp van de directe complementbindingsreactie volgens Marucci, toonde aan,
dat de met eerstgenoemde techniek aangetoonde antilichamen aanzienlijk langer in de
circulatie aantoonbaar bleven dan de complementbindende antistoffen.
Het onderzoek van weefselcultures van getrypsiniseerde varkens- en runderniercellen
werd voortgezet. Bij het kweken van cellen, afkomstig van volwassen varkens, werden
dikwijls moeilijkheden ondervonden. De resultaten, verkregen met foetale kalfsnier,
bleken aanzienlijk gunstiger.
Bij het varkenspestonderzoek werd opnieuw een aantal viruspassages in overlevend
varkensmilt-weefsel volbracht. De smetstoftiter handhaafde zich op het eerder bereikte
niveau. Er werden enkele vaccins op basis van kristalviolet gemaakt en met een van
de onderzochte virusstammen werden met goed gevolg enige entingen bij proefvarkens uitgevoerd. Enkele vaccins van andere samenstelling, welke o.a. met /S-propiolactone geïnactiveerde smetstof bevatten, gaven onvoldoende protectie.
De kweek van het ecthyma-virus in geëxplanteerde foetale runderhuid werd voortgezet. Veertien dagen na subcutane enting met een verdunde suspensie van in vitro
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gekweekte smetstof werd een belangrijke resistentie tegenover een cutaan uitgevoerde
proefinfectie vastgesteld. De in vitro geproduceerde smetstofconcentraties zijn niet
geheel vergelijkbaar met die, gevonden in materiaal dat van levende schapen was
geoogst. Proeven om tot een titratie van het virus te komen door enting op de
chorioallantois membraan van bebroede kippeëieren, voerden niet tot het gewenste
resultaat.
In het kader van het onderzoek over varkenspneumonie werd in speciaal daartoe
geconstrueerde isolatie-eenheden een aantal injectieproeven verricht op enkele dagen
oude biggen. Bij klinisch en macroscopisch-pathologisch onderzoek vertoonden de
proefdieren geen afwijkingen. Wel kon een voor de infectie gebruikte smetstofstam
uit een van de proefdieren geïsoleerd worden. Voorts werden enkele biggen besmet
met een uit het buitenland afkomstige stam van een cytopathogeen agens, dat uit
longen van pneumonische varkens was geïsoleerd. Deze smetstof bleek wel hystologische afwijkingen te veroorzaken, doch was niet in staat in vitro gekweekte cellen
te doen degenereren.
Bij enting van droogstaande runderen met in vitro gekweekt vacciniavirus op enkele
bedrijven, waar de besmetting van het melkvee met cowpox een probleem vormde,
werden klinisch bevredigende resultaten gekregen, zowel bij intracutane als bij subcutane applicatie van de smetstof.
Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van de
te Utrecht

Rijksuniversiteit

Het steriliteitsonderzoek van minder fertiele dieren werd met behulp van biopsieën
en entingen uit de uterus voortgezet. Het doel van dit onderzoek is om tot een gefundeerde prognose en diagnose te komen van de steriliteit of de verminderde fertiliteit
van een rund. Dit onderzoek kon nog niet worden afgesloten, zodat over de resultaten
nog geen mededelingen kunnen worden gedaan.
Een split-sample onderzoek werd ingesteld naar de resultaten van het sperma, dat
zowel met ondermelk en 5% eidooier, als met citraat-, geheel-ei verdunner was behandeld. Dit onderzoek viel uit ten gunste van het met ondermelk-eidooier verdunde
sperma; niet alleen waren de bevruchtingsresultaten beter, maar ook bij de houdbaarheid en de agglutinatie trad verschil aan het licht.
Het hygiënisch-bacteriologisch sperma-onderzoek werd afgesloten; de resultaten
worden voor publikatie gereed gemaakt. Hetzelfde geldt voor onderzoekingen over de
Sectio caesarea bij het schaap.
Ten slotte werd nog een onderzoek ingesteld naar de vruchtbaarheid en de onvruchtbaarheid van mannelijke dieren.
Kliniek voor Inwendige Ziekten en Gerechtelijke Diergeneeskunde
Rijksuniversiteit te Utrecht

van de

In het afgelopen jaar werd begonnen met het onderzoek van zieke dieren door
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middel van leverbiopsie. Met deze methode werden reeds resultaten bereikt, die goede
verwachtingen voor de toekomst doen koesteren. Het onderzoek wordt voortgezet.
Instituut voor Veterinaire Virologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

De onderzoekingen over interferentie en reactivering van virussen hadden in
hoofdzaak betrekking op het gedrag van virussen in gedeëmbryoneerde eieren en in
weefselcultuur.
Op het gebied der immuniteitsleer werden onderzoekingen verricht over het ontstaan
van anaphylaxie na toediening van iso-antigenen.
Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Bij het bacteriologisch onderzoek ten behoeve van het steriliteitsonderzoek werd
speciale aandacht besteed aan het onderkennen van de bacteriën, die bij een gestoord
Puerperium op brucellose-vrije bedrijven in de baarmoeder worden aangetroffen.
Op het gebied van brucellose werden proeven genomen over het effect van enting
met levende, doch verzwakte brucella-cultuur. Deze proeven zullen in de loop van
1958 worden beëindigd.
Het voor de bestrijding van brucellose in Nederland belangrijkste resultaat van deze
proeven was de onderkenning van de waarde van de complementbindingsreactie als
methode voor de differentiatie van de z.g. entreacties van de infectiereacties bij het
serologisch onderzoek op brucellose.
Een tweede indirect resultaat van de entproeven was het beschikbaar zijn van
runderen met een bekende serologische titer t.o.v. Brucella abortus bij het agglutinatorisch bloedonderzoek. Hierdoor kon actieve medewerking worden verleend aan
onderzoek ter bepaling van de meest juiste samenstelling van een gestandaardiseerd
antigeen, dat de mogelijkheid biedt efficiënter massa-onderzoekingen te verrichten
en dat tevens meer in samenstelling overeenkomt met de antigenen, die in andere
Europese landen gebruikt worden.
Het nut van de melkmachine voor het voorkomen van Bang'se ziekte bij de mens
kon worden aangetoond.
Begonnen werd met een onderzoek over de mutabiliteit van Brucella abortus bij
proefdieren, met het doel meer klaarheid te verschaffen in de epizoölogie van de
brucellose bij huisdieren.
Een praktijkproef over de bruikbaarheid voor massale toepassing van de complementbindingsreactie als methode ter onderkenning van infectiereacties bij het agglutinatorisch bloedonderzoek werd begonnen in samenwerking met het Instituut Buitenpraktijk der Faculteit en de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren te Utrecht.
Afdeling Kennis der Menselijke Voedingsmiddelen
van de Rijksuniversiteit te Utrecht

van Dierlijke

Oorsprong

Medewerking werd verleend aan een onderzoek van korter of langer bewaard diep144

gevroren sperma, welk onderzoek uitging van de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde
en Gynaecologie. De werkzaamheden van de afdeling bestonden uit het onderzoek
van spermamonsters op kiemhoudendheid en aantallen kiemen.
Voorts werden op verzoek van of in samenwerking met andere instellingen verschillende onderzoekingen gedaan, o.a. een histologisch onderzoek van spierweefsels van
mestkuikens en mestvarkens, die met antibiotica waren gevoed.
Ten slotte werd een uitgebreide serie proefnemingen verricht over de invloed van
een bepaald desinfectans op de houdbaarheid van melk, de daarin voorkomende
kiemen en toegevoegde pathogène kiemen.

Instituut voor Veterinaire Parasitologic en Parasitaire Ziekten van de
te Utrecht

Rijksuniversiteit

Evenals in vorige jaren werden ook in 1957 de weilanden van een boerderij in de
omgeving van Utrecht onderzocht op de aanwezigheid van leverbotslakken, waarbij
tevens de veestapel van dit bedrijf door middel van fecesonderzoek werd gecontroleerd op besmetting met leverbot. Een op beperkte schaal uitgevoerde bespuiting van
de greppels met DNC ter bestrijding van de slakken leverde een redelijk resultaat op.
Hierbij werd echter de indruk verkregen, dat het uitgesloten is met een eenmalige,
eventueel herhaalde chemische behandeling van de greppels de slakken definitief uit
te roeien. Tevens lijkt het, dat het nuttig effect van een greppelbehandeling reeds het
volgende jaar praktisch is verdwenen.
Voortgegaan werd met onderzoekingen over het voorkomen van cercariën bij
slakken, de respiratie van strongyluslarven en het voorkomen en de verspreiding van
parasieten. Bij dit laatste werd speciale aandacht besteed aan trichostrongyliden,
voorkomend in de lebmaag van herten.

Laboratorium voor Veterinaire Histologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Bij het onderzoek over het voorkomen van de verschillende lymfohistocytaire cellen
in de normale uterus van het rund werd de frequentie van het voorkomen door
uitvoerige tellingen nagegaan en statistisch bewerkt. Tot nu toe werd de uterus in
de progesteronfase onderzocht, vervolgd zal worden met een onderzoek van de
oestronfase. Het onderzoek dient als basis voor de beoordeling van uterusbiopsieën.
Een tweede onderzoek had betrekking op de cytologische en histochemische veranderingen gedurende de Spermiogenese bij de normale en abnormale stier. Aan de
hand van een onderzoek van de kopkap-ontwikkeling werden de verschillende opeenvolgende stadia geklassificeerd en parallel hiermede de veranderingen van andere
celbestanddelen vervolgd (kern, chromosomen, Golginetwerk, Mitochondriën). Met
dit onderzoek wordt beoogd een fundament te vinden voor de later te nemen testikelbiopsieën.
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Laboratorium

voor Medisch-Veterinaire

Chemie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

De onderzoekingen, die verband houden met de bepaling van oestrogène Steroiden
in runderbloed en -urine, waren voornamelijk gericht op een verfijning van de speciaal
voor dit doel ontworpen isotopen-indicator-methode. Tevens werd aandacht besteed
aan een verdere verbetering van de gebruikelijke extractiemethoden.
In het weideseizoen 1957 werd opnieuw op grote schaal magnesiumoxyde, verwerkt in voederkoekjes, toegepast als middel om kopziekte te voorkomen. De resultaten
waren, evenals in vorige jaren, zeer bevredigend. In de laatste helft van het jaar
werd bovendien een begin gemaakt met balansproeven met melkkoeien, teneinde een
inzicht te verwerven in het kwantitatieve verloop van de minerale stofwisseling, mede
in verband met het vraagstuk van de kopziekte.
Met behulp van de in 1956 uitgewerkte bepalingsmethode voor kleine hoeveelheden
mangaan, werd een begin gemaakt met de mangaanbepaling in het in vorige jaren
verzamelde ovariummateriaal. Ook de bepaling van koper in organen van runderen
vond voortgang.
Bij de reeds enkele jaren lopende onderzoekingen over de pensflora bij het rund
werd vooral aandacht besteed aan de microbiologische vorming van vluchtige vetzuren
uit koolhydraten. Dit onderzoek is in eerste instantie gericht op het verwerven van
meer inzicht in het vraagstuk van de slepende melkziekte.
De proeven inzake het voorkomen van melkziekte (kalfziekte) werden tot een
voorlopige afsluiting gebracht. Het bleek mogelijk te zijn bij melkkoeien met een
„kalfziektehistorie" het percentage ziektegevallen zeer aanzienlijk te verminderen door
de dieren in de week vóór het afkalven in te spuiten met vitamine D 3 in opgeloste

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

In 1957 werd, naast incidentele onderzoekingen op verschillende bedrijven over
afwijkingen bij het vee, speciale aandacht besteed aan het streekonderzoek te Woudenberg en omgeving, dat plaats vond op 150 bedrijven. In het voorjaar werden hier
in samenwerking met de plaatselijke dierenartsen en de Provinciale Gezondheidsdienst
voor Dieren in Utrecht 580 bloedmonsters en 580 urinemonsters verkregen, welke
bemonstering in het najaar bij dezelfde koeien werd herhaald. In augustus en september werden alle bedrijven bezocht om een indruk te krijgen van de eventuele afwijkingen in conditie, melkproduktie, vruchtbaarheid, ontwikkeling, beenafwijkingen enz.
Bij een onderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen werd verricht, werd gevonden, dat door
bijvoedering van 500 mg CuS0 4 per dag de kopergehalten in het bloedserum van
koeien stationair konden worden gehouden. Op bedrijven, waar de dieren reeds in het
voorjaar met een laag kopergehalte begonnen, bleek deze dosis echter niet voldoende
te zijn. Op één van de bedrijven werd zeer regelmatig 2,5 kg CuS0 4 over het gras
gegeven, terwijl bovendien nog 1 koperkoekje per dag (500 mg) aan de dieren werd
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verstrekt. Van deze hoge dosering werden geen nadelige gevolgen gezien; de eigenaar
was over de bereikte resultaten wat betreft de conditie en de produktie van de melkkoeien zeer tevreden.
Op sommige bedrijven, waar kopertekort voorkomt, bleek het kopergehalte in lever
en bloedserum bij pinken in de herfst buitengewoon laag te worden. In Friesland
werden gemiddelden van 8 mg per kg droge stof in de lever en 0,19 mg per liter
in het bloedserum gevonden. Ook te Hoorn en op een bedrijf in de provincie Groningen werden dergelijke lage cijfers gevonden. Een bijvoedering op het betreffende
bedrijf in Friesland gedurende de gehele weideperiode met ± 300 mg CuS0 4 per dag
had tot resultaat, dat het Cu-gehalte in de herfst 17,2 mg per kg droge stof in de lever
en 0,68 mg per liter serum bedroeg. Te Hoorn werden in dit verband proeven
genomen met koperinjecties. Subcutaan toegediende „koperglycine" van de Glaxo
Laboratories gaf het resultaat, dat in de herfst 8 mg per kg droge stof in de lever
en 0,33 mg per liter serum werd gevonden. Eén enkele koperinjectie was dus onvoldoende. Een ander kopercomplex, Ebesal, dat intraveneus werd toegediend, leverde
gehalten van 12 mg per kg droge stof in de lever en 0,49 mg per liter serum op. Het
blijkt dus moeilijk te zijn om op deze wijze pinken zoveel koper extra te geven, dat
gedurende de weideperiode een voldoende koperreserve in de lever gehandhaafd blijft.
Op een bedrijf in Zuidwest-Friesland werd een geval van kopervergiftiging waargenomen. De eigenaar, die al geruime tijd koperzouten aan zijn kalveren bijvoederde
en daarmee duidelijk succes had, had de bijvoedering gedurende 6—8 weken verzuimd
en meende, dat de dieren hierdoor minder werden. Om zijn verzuim in te halen gaf
hij in de vorm van een met de fles ingegeven CuS0 4 -oplossing ongeveer 15 g CuS0 4
per kalf ineens in. De volgende morgen lagen 6 van de 8 kalveren dood in de weide.
Bij sectie bleek, dat de lebmaag ernstig ontstoken was. In een levermonster werd
1472 mg per kg droge stof gevonden.
Op verschillende bedrijven werd speciaal aandacht besteed aan beenafwijkingen
bij het jongvee. Deze komen met name in Noord-Holland veel voor en kunnen mede
een oorzaak zijn voor een ontijdige verwijdering van vrij jonge koeien uit de veestapel. Op een bepaald bedrijf, waar het jongvee er zeer ernstig aan toe was, werden
de dieren na.een oriënterend onderzoek als volgt bijgevoederd: groep A 500 mg CuS0 4 ,
groep B 500 mg CuS0 4 + 2 g M n S 0 4 ; groep C 500 mg CuS0 4 + 20 g binatriumfosfaat en groep D 500 mg CuS0 4 , 2 g MnS0 4 en 20 g binatriumfosfaat. Bij het
einde van de weideperiode bleek groep D het beste te zijn wat conditie, haarkleur en
droogheid der benen betreft; de gewrichten waren volkomen normaal. Ook groep C
zag er beter uit. Alle dieren werden normaal drachtig. Omdat de bovenbeschreven
afwijkingen, zij het minder ernstig, in Noord-Holland meer worden geconstateerd, zijn
in samenwerking met de Provinciale Gezondheidsdienst en het Provinciaal Veevoederbureau een aantal speciale mineralenmengsels samengesteld, die, al naar de geconstateerde afwijkingen, via dierenartsen of consulenten verkrijgbaar worden gesteld. Op
elk bedrijf, dat aan deze proeven meedoet, worden tevens met behulp van een enquêteformulier gegevens verzameld over grond, gewas en vee.
Door de Landbouwvoorlichtingsdienst in de Noordoostpolder werd de aandacht
gevestigd op een aantal gevallen van bloedwateren, die met sterke anémie en geel147

zucht gepaard gingen. Het onderzoek naar de oorzaken van deze afwijking beperkte
zich tot het verzamelen van klinische gegevens en het beoordelen van chemische
analyses in het betreffende grasbestand. Alle bekende oorzaken van bloedwateren
konden worden uitgeschakeld. Ook het bloedwateren, dat op de Drentse moerasveenweiden bekend is, verschilt van de aandoening in de Noordoostpolder, hoewel beide
veelal voorkomen bij een zeer laag Na-gehalte in het gras en lage Na-gehalten in de
urine van de niet aangetaste dieren uit de koppels, waarin de ziektegevallen voorkomen.
Zowel ten behoeve van het verdere onderzoek van dit bloedwateren als ter bestudering van andere stofwisselingsstoornissen leek het gewenst meer inzicht te verkrijgen
in de waterhuishouding en de K- en Na-stofwisseling van het rundvee. Daarom werd
getracht de in levende koeien aanwezige waterhoeveelheid vast te stellen met behulp
van de verdunningsmethode met antipyrine. Met deze werkwijze bleek het vrij goed
mogelijk te zijn de waterhoeveelheid in een bepaalde koe vast te stellen. Het watergehalte per 100 kg lichaamsgewicht geeft echter weinig houvast voor een beoordeling
van de fysiologische toestand, daar in de loop van een etmaal grote schommelingen
in het lichaamsgewicht der dieren kunnen optreden. Daarom werd getracht ook de
waterhoeveelheid in het circulerende bloed vast te stellen, om mogelijk uit de verhouding van totaal water en circulerend water typerende verhoudingscijfers te vinden.
Het bleek evenwel, dat bepalingen van het circulerende water met behulp van „Evans
blue" als indicator niet betrouwbaar zijn. Het zal dus nodig zijn een meer betrouwbare methode te verkrijgen voor het bepalen van de in het bloed circulerende waterhoeveelheid.
Aan het kopziekte-onderzoek kon in 1957 weinig aandacht worden besteed.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Bij de verwerking van de resultaten van de onderzoekingen over kopergebrek bij
runderen werd gevonden, dat in Zuidwest-Friesland behoudens enige uitzonderingen
de samenhang tussen de minerale samenstelling van het gras en de conditie van het
rundvee overeenkwam met de resultaten, verkregen in voorafgaande jaren. In ZuidLimburg kon het kopergehalte der dieren echter in het geheel niet op soortgelijke
wijze worden verklaard. Bij voor Zuidwest-Friesland gunstige waarden voor kopergehalte en Ca-S-P van het gras trad daar toch ernstig kopergebrek op. De minerale
samenstelling van het gras is dus niet in alle gevallen bepalend voor het al of niet
optreden van kopergebrek bij runderen. Er werd gezocht naar andere factoren, die het
kopermetabolisme van het dier beïnvloeden. In perssap van vers gras bleken een of
meer stoffen voor te komen, die in staat zijn de katalytische oxydatie van ascorbinezuur door koperionen sterk te remmen. Deze remmende factor, waardoor vermoedelijk
de koperionen complex worden gebonden, kwam in jong gras meer voor dan in oud
gras, terwijl diverse kruiden (paardebloem, weegbree, klaver) in het geheel niet of
in geringere mate remmend werkten. Een aanvang werd gemaakt met een nader
onderzoek over de chemische natuur van deze stof in perssap van gras.
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In Zuidwest-Friesland en in Zuid-Limburg werd gevonden, dat de koperstatus der
dieren snel verbeterde na de bijvoedering van koperkoekjes. In bepaalde gevallen
was het kopergebrek in Zuid-Limburg zeer hardnekkig. Daar trad pas verbetering op
nadat was overgegaan tot een verhoging van de dagelijks verstrekte hoeveelheid koper.
Een aantal monsters gras van bedrijven in Zuidwest-Friesland en Zuid-Limburg
werd onderzocht op mangaan, zink en ijzer. Het was niet mogelijk om klachten bij
het rundvee in verband te brengen met de gevonden gehalten.
Bij het onderzoek over de factoren, die kopziekte bij runderen kunnen veroorzaken,
bleek, dat niet alleen de kalibemesting van grasland, doch ook de bemesting met stikstof, een daling van het magnesiumgehalte van het bloedserum van runderen ten
gevolge heeft. Bij de kopziekteproef op de proefboerderij Droevendaal waren de
gemiddelde magnesiumgehalten van het bloedserum over het gehele seizoen in mg
Mg per 100 ml als volgt:

Bemesting
hoog
laag
hoog
laag

N
N
N
N

en
en
en
en

hoog
hoog
laag
laag

Mg-gehalte
K
K
K
K

1,54
1,94
2,12
2,40

De verschillen tussen de objecten waren zeer opvallend. Bovendien deden zich
zes gevallen van kopziekte voor, doch uitsluitend op de zwaar met kali bemeste weiden, waarvan vier gevallen op de licht en twee op de zwaar met stikstof bemeste
percelen. Ten tijde van het optreden van de kopziekte verkeerden de overige dieren
uit deze groepen in een labiele toestand (hypomagnesemie).
Deze labiliteit bleek eveneens uit een bloedonderzoek van 90 dieren op 23 bedrijven in de Buitenpraktijk van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht, waar kopziekte was opgetreden. Van deze 90 op het oog dikwijls normale dieren waren de
serum-magnesiumgehalten van 89 dieren subnormaal ( < 2,1 mg per 100 ml), terwijl
de waarden bij 51 van deze runderen lager waren dan 1,1 mg per 100 ml.
De bestrijding van de slak Limnaea truncatula, de tussengastheer van de leverbot,
werd op drie plaatsen in ons land op praktijkschaal — ca duizend ha — voortgezet
door drie Gezondheidsdiensten voor Dieren. De resultaten waren ook nu niet geheel
bevredigend. Psychologisch blijkt het zeer moeilijk te zijn de veehouders ertoe te
brengen de bestrijding zelf uit te voeren. Er zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden de bestrijding uit te voeren op een wijze, die directer tot de boeren spreekt,
zoals greppelverzorging. Er is opdracht gegeven tot de bouw van een gewijzigde
greppelwig.
In enkele gevallen werden leverbotslakjes gevonden ver van greppels en slootkanten. In hoeverre dit op de met minder succes behandelde boerderijen ook het geval
was, dient nog te worden onderzocht.
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Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Op een proefveld te Marum gaf 200 kg N per ha een sterkere teruggang van het
kopergehalte in de lever en het bloed van runderen dan 80 kg N. Deze waarneming
werd gedaan bij twee koppels van vijf pinken. Toen de pinken later op eenzelfde
perceel liepen, werden de Cu-gehalten van het bloed praktisch weer gelijk. De verschillen in gewicht van de twee koppels waren van geen betekenis.
Voorlopige resultaten wijzen erop, dat waarschijnlijk ook de voedering tijdens de
stalperiode van veel belang is voor het verloop van het Cu-gehalte van het bloedserum
tijdens de volgende weideperiode.
Op een proefveld te Wilnis bleek, dat het verhoogde Na-gehalte van het gras, ten
gevolge van een bemesting met chili, een ongunstige invloed had op het verloop van
het Mg-gehalte van het bloed.

Werkgroep Onderzoek Kopziekte

T.N.0.

De resultaten van de onderzoekingen over de oorzaken en de bestrijding van kopziekte bij runderen worden medegedeeld in de verslagen van de instellingen, die in
de werkgroep zijn gecoördineerd. Deze instellingen zijn het Instituut voor Biologisch
en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, de afdeling Graslandcultuur van
de Landbouwhogeschool, het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn", het
Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst", het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool,
het Instituut voor de Buitenpraktijk, het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie
en het Pathologisch Instituut, welke laatste instellingen een onderdeel vormen van
de Diergeneeskundige Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Voorts neemt
een aantal Belgische onderzoekers deel aan het onderzoek.

Werkgroep voor steriliteitsonderzoek

bij rundvee

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werd door verschillende instituten en laboratoria van de Diergeneeskundige Faculteit
te Utrecht en de Rijksseruminrichting in onderlinge samenwerking onderzoek verricht
over de oorzaken van het optreden van steriliteit bij rundvee. Voor de resultaten, die
deze onderzoekingen in 1957 opleverden, wordt verwezen naar de verslagen van
bovengenoemde instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij rundvee
De onderzoekingen op het gebied van de a-specifieke reacties bij de tuberculinatie
van runderen werden onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
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Onderzoek T.N.O. verricht door de Rijksseruminrichting en het Laboratorium voor
Medisch-Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nadere mededelingen
over deze werkzaamheden werden opgenomen in de verslagen van deze instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over besmettelijk verwerpen bij rundvee
De resultaten van dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werd verricht door de Rijksseruminrichting en
het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, worden
medegedeeld in de verslagen van genoemde instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over resistentie van pluimvee tegen leucose
De bewerking van de gegevens, die door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee bij
de eerste proefneming over dit onderwerp werden verkregen, vergde zeer veel tijd.
Inmiddels werden voorbereidingen getroffen om het onderzoek in 1958 voort te zetten.
Het onderzoek vindt plaats onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Commissie Drinkwatervoorziening

van vee

De in januari 1956 begonnen proef over de drinkwatervoorziening van vee, waarbij
de invloed van leidingwater wordt vergeleken met die van een natuurlijke drinkwatervoorziening, betrof in het eerste jaar niet een gehele stalperiode. In het stalseizoen
1956/1957 werd een volledige reeks waarnemingen gedaan, doch, evenmin als in
1956, konden verschillen worden vastgesteld. Besloten werd nog een waarnemingsseizoen te benutten en daarna het onderzoek te beëindigen.
Het onderzoek geschiedt onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Commissie voor Onderzoek over hormonale castratie bij vrouwelijke

varkens

Dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. werd uitgevoerd op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek
„Hoorn" en het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord", had ten doel
na te gaan of het mogelijk is vrouwelijke varkens te castreren door middel van een
toediening van oestrogeen hormoon per os. De proefnemingen, waarbij hogere doseringen van oestrogène hormonen werden toegediend dan in vorige jaren, leverden
evenmin als toen resultaat op.
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Proeven ter vergelijking van niet gecastreerde en chirurgisch gecastreerde vrouwelijke varkens gaven geen noemenswaardige verschillen te zien.
Over deze onderzoekingen zullen in het komende jaar publikaties verschijnen.

Commissie Schapenziekten op Texel
Met de onder leiding van deze commissie verrichte onderzoekingen werd in de
tweede helft van 1957 een begin gemaakt. De werkzaamheden geschieden onder
auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., vanuit de
Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Holland.
Het onderzoek betrof een oriëntatie over de doodsoorzaken bij het Texelse schaap.
De korte duur ervan maakt, dat nog geen resultaten kunnen worden medegedeeld.
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BEWARING EN VERWERKING VAN LAND- EN TUINBOUWPRODUKTEN

Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van
Landbouwprodukten

Plantaardige

Op het gebied van de bewaring en de verwerking van aardappelen werd in samenwerking met verschillende instanties onderzocht in hoeverre er beschadigingen optreden bij het volautomatisch planten van gekiemd pootgoed. Het voorlopig oordeel is,
dat de beschadigingen meevallen.
In verband met de eis van de Keuringsdiensten voor Waren, dat het residu van
kiemremmingsmiddelen op IPC-basis in geschilde aardappelen niet hoger mag zijn
dan 0,1 ppm, werden in samenwerking met de fabrikanten van kiemremmingsmiddelen
uitgebreide proeven genomen om na te gaan, welke minimale doseringen van IPC
goede kiemremming geven en welke residu's er dan nog in de knollen aanwezig zijn.
Het onderzoek is nog niet afgesloten.
Omtrent de bewaring van voederbieten werd een veelbelovende proef genomen met
opslag van voederbieten in aardappelbewaarplaatsen, met een buitenluchtkoeling bij
5 °C (schommelend tussen 4° en 6 ° C ) , een luchtbeweging door de hoop van boven
naar beneden en een besproeiing van de oppervlakte van de hoop met water naar
behoefte. Deze proef is nog niet afgesloten.
Uit een oogpunt van arbeidsbesparing wordt in de Noordoostpolder geprobeerd
of bij het oogsten en bewaren van aardappelen, gebruik kan worden gemaakt van
grote kisten (500 tot 1000 k g ) . De één vult 500 kg-kisten bij het rooien op het veld
en ledigt ze in de bewaarplaats. De ander vult 1000 kg-kisten bij aankomst van de
oogst in de opslagplaats en stapelt ze op; de kisten worden geledigd bij het klaarmaken der aardappelen voor verzending. Gebleken is, dat de eerste aardappelen, die
in de lege kisten vallen, nogal worden beschadigd. De methode heeft misschien verdiensten voor tijdelijke opslag tot de verzending in het najaar. Ook in bewaarplaatsen
van handelaren of in wasserijen, waar het produkt voortdurend wisselt, kunnen de
kisten van nut zijn. Het meest efficiënt zou zijn als de kisten werden gevuld bij het
rooien op het veld, waarna ze kunnen worden opgeslagen en geledigd als de aardappelen moeten worden verzonden. Of de aardappelen op deze wijze tot na de winter
kunnen worden bewaard (bij gebruikmaking van buitenluchtkoeling) is twijfelachtig;
de luchtverdeling is bij stapeling in kisten namelijk moeilijk te regelen.
Sedert begin 1957 wordt, samen met het Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie, gewerkt aan een studie over beschadigingen aan aardappelen, toege153

bracht bij de hedendaagse mechanische behandeling. Door de beschadigingen op de
foto's vast te leggen, is het mogelijk tot een klassificatie te komen naar aard en mate,
waarin zij voorkomen. De betekenis van elk soort beschadiging voor gewichtsverlies
en kwaliteit wordt eveneens bestudeerd. Van de zijde van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie wordt nagegaan, hoe de beschadigingen kunnen worden
voorkomen of verminderd.
Een speciale studie wordt gemaakt van het voorkomen van z.g. „stootblauw" en
van drukplekken. Deze beschadigingen treden vooral op in het voorjaar, de eerste bij
het ontladen van bewaarplaatsen, bij sorteren en eventueel bij wassen, de tweede zijn
in de opgeslagen stapels knollen aanwezig. Het is gebleken, dat verwarming van de
knollen tot ten minste 13 °C het stootblauw in belangrijke mate vermindert.
In de loop van het jaar ontstond bij aardappelexporteurs grote belangstelling voor
de verpakking in kartonnen dozen in plaats van in houten kratten. Er werd een aantal
proeven genomen, waarbij grote stapels met aardappelen gevulde kartonnen dozen
aan omstandigheden van temperatuur en vochtigheid werden blootgesteld, zoals deze
bij het transport naar de tropen in scheepsruimen voorkomen (maximaal 30 °C of
nog iets hoger en 9 5 % relatieve vochtigheid). Het bleek, dat de verpakking in goede
kwaliteit karton goed voldeed. Vervolgens werd ook een geslaagde proef genomen met
verzending van pootaardappelen in deze dozen naar Zuid-Afrika.
Het uitsorteren van z.g. „glas" in aardappelen, welk verschijnsel zich vooral bij het
ras Eigenheimer op grote schaal voordeed, werd een succes. Deze uitsortering kan
zowel met doorstralend licht geschieden, als met een zoutwaterbad. Vooral het laatste
principe kon zeer snel worden uitgewerkt tot een procédé met grote capaciteit.
Onderzoekingen van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek toonden
aan, dat verschillende knolziekten, zoals zilverschurft e.a., zich niet meer kunnen
uitbreiden als de aardappelen direct na het rooien goed worden gedroogd, b.v. door
ze in poterbakjes te zetten. Ook bij losgestorte aardappelen in bewaarplaatsen, die
goed droog worden „gedraaid", treedt een duidelijke achteruitgang in de uitbreiding
op. Er wordt thans bestudeerd of de uitdroging terwille van de bestrijding van de
ziekten, nog sneller kan verlopen, met beperking van de gewichtsverliezen door uitdroging van de knollen.
De semi-technische en laboratoriumonderzoekingen op het gebied van drogen en
bewaren van landbouwprodukten vonden voortgang. Er werd een oriënterend onderzoek gedaan over het gedrag van verschillende zaden bij het drogen, terwijl gezocht
werd naar een eenvoudiger methodiek voor de bepaling van vochtevenwichten van
zaden. Droogproeven werden genomen met uien, uienzaadbollen, lupine, granen en peulvruchten. Oriënterende bewaarproeven met consumptie-peulvruchten werden afgesloten; begonnen werd met proeven over de bewaring van brouwgerst en gedroogde
groenvoeders onder zeer verschillende omstandigheden. Bij brouwgerst wordt gestreefd
naar het behoud van de kiemkracht, bij gedroogde groenvoeders naar het behoud van
het carotinegehalte.
De controle van nieuwe, op de markt verschijnende snelvochtbepalingsapparaten
vond ook dit jaar geregeld plaats, evenals het maken van nieuwe ijkschalen voor
bijzonder zaden, b.v. voor graszaden. Een en ander geschiedde meestal in opdracht.
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Op praktijkschaal werden proeven genomen over het drogen en bewaren van granen,
zowel op centrale droog- en opslagplaatsen als op de boerderij.
Bij een grote coöperatie in Zeeland werd onderzoek verricht over de gang van
zaken bij het langzaam drogen van brouwgerst in z.g. lage cellen, de mogelijkheden
van mechanisch nakoelen van pas gedroogde brouwgerst en het temperatuurverloop
van gerst in hoge bewaarsilo's. Ook werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar de
mogelijkheid van opslag in lagen van ± 3 meter dik. Deze onderzoekingen vonden
plaats in samenwerking met de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging
voor de Landbouw „Centraal Bureau" te Rotterdam.
De proevenseries in Groningen betreffende het drogen en het opslaan op de boerderij werden voortgezet. Bij één van deze proevenseries werd stro, afkomstig van de
maaidorser, eveneens kunstmatig nagedroogd.
De onderzoekingen op het gebied van de conservering en de bewaring van groenvoeders betroffen in de eerste plaats de achteruitgang van de voederwaarde van groenvoeders bij kunstmatig drogen in verschillende typen drogers. Deze werkzaamheden,
die reeds enige jaren gaande zijn, geschieden in samenwerking met het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek „Hoorn". Nagegaan werd hoe het gesteld is met deze achteruitgang bij het drogen van rode klaver, gemaaid in drie groeistadia.
Bij het onderzoek over de hooibewaring werden praktijkproefnemingen verricht op
het gebied van het ventileren van hooitassen met onverwarmde en verwarmde lucht
(in het laatste geval soms in combinatie met z.g. schuurdroging).
Het onderzoek over de veldbehandeling van de groenvoeders leverde in 1957 in
grote lijnen weer hetzelfde resultaat op als in het voorgaande jaar. Door schudden
van het pasgemaaide materiaal wordt een versnelling van de droging op het land van
globaal 7 % verkregen. Machinaal spreiden van het gewas heeft een even grote invloed
als schudden. Bij tweemaal bewerken per dag wordt reeds de maximale droogsnelheid
bereikt.
Een oriënterend onderzoek werd begonnen over de groeiversnelling en de groeivertraging van het gras. Het vermoeden bestaat, dat dit van invloed is op het optreden
van hooibroei.
In 1957 kwam het laboratorium voor het inkuilonderzoek gereed. Nagegaan werd
in hoeverre de laboratoriumsilages vergelijkbaar zijn met silages, die op semitechnische en praktijkschaal zijn uitgevoerd. Op het laboratorium werden in totaal 410
silages bereid, waarbij o.a. werd nagegaan de invloed van kneuzen en de toevoeging
van droge stof op de bacterieflora.
Een methodiek voor het op het laboratorium inkuilen van gestoomde aardappelen
werd uitgewerkt. Onderzoek werd verricht over het inkuilen van doorgedraaide veilinggroenten, terwijl verder een studie werd gemaakt van de schimmelbestrijding in
kuilgras. Begonnen werd met een onderzoek over het verband tussen de snelheid van
verzuren en het al of niet slagen van de conservering.
Proeven over zelfvoedering van kuilvoer werden opgezet in samenwerking met de
bouwkundige afdeling van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie.
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Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Bij een interprovinciale proef over het inkuilen van gras onder plastic waren de
resultaten slecht. In totaal waren 27 series bij het onderzoek betrokken, waarvan 6
goed, 5 matig en 16 slecht waren geslaagd. Niet minder dan 19 kuilen vertoonden
veel rot of schimmel, en bij 21 kuilen trad broei op bij de voedering. Het is gebleken,
dat de kwaliteit van het plastic nog veel te wensen overlaat. In dit stadium moet de
praktische toepassing er van ontraden worden.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Evenals in 1956 is ook in 1957 bij de bewaring van voederbieten weinig rot
opgetreden. Voortschrijding van het rot aan het einde van de bewaring werd beperkt
door behandeling met pentachloornitrobenzeen.
In de betrekkelijk zachte winter gaf afdekken van de bietenkuil met stro, waar
overheen een plastic zeil, dezelfde resultaten als een normaal afgedekte kuil. In praktijkkuilen behoeft nooit te worden gevreesd voor een te hoog C0 2 -gehalte van de
lucht in de kuil, daar eerst boven 5 % de houdbaarheid duidelijk wordt beïnvloed.
Bij het onderzoek over de kwaliteit van consumptie-aardappelen werd gevonden,
dat de in 1957 door doorwas veroorzaakte glazigheid is ontstaan na stagnatie van het
assimilatieproces, doordat de eerste generatie knollen dan zetmeel gaat afstaan aan de
zich ontwikkelende tweede generatie. Bij de laatste generatie werd na het afsterven
van het loof nog een belangrijke groei geconstateerd.
Het onderzoek van aardappelen op glazigheid werd verricht door de partijen te
splitsen in fracties van verschillend soortelijk gewicht met behulp van zout water.
Het maximale s.g. van de knollen, waarbij nog glazigheid optrad, bleek tot op zekere
hoogte rasspecifiek te zijn. De resultaten van dit onderzoek, dat in samenwerking met
het Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van Plantaardige
Landbouwprodukten werd uitgevoerd, hebben geleid tot een praktische oplossing van
het sorteren op glazigheid met behulp van zout water. De installatie heeft een capaciteit van ca 5 ton per uur.
Ten slotte werd nog gevonden, dat een grondbehandeling met 100 kg PCNB (pentachloornitrobenzeen) per ha ter bestrijding van schurft een duidelijke smaakafwijking
bij aardappelen veroorzaakt.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

Op het gebied van de conservering van ruwvoeder werden zowel ensilerings- als
hooiwinningsproeven genomen.
Bij het ensileringsonderzoek waren in 1956 ten behoeve van de voederproef met
melkvee tien grassilages gemaakt, n.1. 3 voorgedroogde silages, 6 melassesilages en
een warme Hollandse kuil. Bij de opening van de kuilen en de silo's bleken de voor156

droogsilages niet geheel geslaagd te zijn. Zij bevatten nog vrij veel boterzuur en ook
de eiwitafbraak onder vorming van ammoniak was te hoog. Dit moet worden toegeschreven aan een niet geheel voldoende homogene voordroging. De melassesilages
waren bereid met een Ley-inkuilmachine onder toevoeging van 3 % melasse (in één
silage 4 % ) . Voorzover de silages in silo's waren bereid, waren ze zeer goed geslaagd
en vrij van boterzuur. Eén silage, die in een grondkuil was gemaakt, was goed, maar
bevatte wel wat boterzuur (gemiddeld 0,11%). Uiteraard was de kwaliteit van de
warme Hollandse kuil niet goed. De pH was hoog ( ± 5,1), er kwam 1,7 à 1,8%
boterzuur in voor, weinig melkzuur (<C 0,2%) en de ammoniakfractie was zeer
hoog (36 à 37).
In vier kleine grassilages werd het toevoegmiddel natriummetabisulfiet beproefd.
Naast een negatieve controle (zonder toevoeging) en een positieve controle (met 4 %
melasse) werd aan twee silages 1% en 0,5% van dit preparaat toegevoegd. De pH
van deze silages bleek door het natriummetabisulfiet te worden verhoogd, hetwelk te
verklaren is door de steriliserende werking van het uit deze stof vrijkomende S 0 2 .
De sterilisatie was echter niet volledig. Wel was de ammoniakfractie lager dan bij de
silage zonder toevoeging, maar dit cijfer was voor beide silages te hoog om ze geslaagd
te noemen. Ook bevatten zij veel boterzuur, terwijl ze bovendien zeer slecht door het
vee werden gegeten.
Vijf ensileringen van snijmaïs, die met de Ley-inkuilmachine zonder enige toevoeging waren verricht, bleken alle zeer goed geslaagde silages op te leveren.
Ensileringsproeven met gestoomde aardappelen hadden betrekking op twee verschillende aardappelrassen, n.1. Bintje met ± 1 9 % droge stof en Libertas met ± 2 6 %
droge stof. Beide rassen werden in dezelfde stoominrichting gestoomd en daarna heet
ingekuild in z.g. praktijk-aardappelsilo's. Deze silo's worden van betonnen delen in
elkaar gezet en met behulp van trekstangen voor uiteenpersen behoed. Zij bleken
niet ideaal van constructie, daar reeds kort na de vulling op verschillende plaatsen
hete aardappelpap naar buiten werd geperst. Mede hierdoor waren de verliezen
groot. Van de droge stof ging resp. 28 en 2 5 % verloren, hoewel de kwaliteit der uiteindelijk verkregen silages goed was.
Een proef over de bewaring van spiritusbostel in een betonnen silo onder afdekking
met een z.g. waterzeil gaf een prachtig resultaat. Het bewaarde produkt bevatte geen
boterzuur, de pH bedroeg ± 3,6, terwijl de ammoniakfractie zeer laag bleek te zijn.
Ter bestudering van het inkuilingssysteem Bonda werden in mei twee kleine betonnen silo's met gras gevuld, waarbij het gras in de ene silo licht werd gekneusd met
behulp van de Ley-machine, in de andere werd het zeer sterk gekneusd met de
machine van Bonda. Ter verhoging van het drogestofgehalte werd in beide silo's
10% gedroogde bietenpulp toegevoegd. Om ook de resultaten met herfstgras te kunnen
bestuderen werd de proef in oktober herhaald; ditmaal werd 5 % gedroogde pulp
toegevoegd.
Verder werd in mei een voordroogsilage gemaakt. Ten einde de voordroging te
versnellen en homogeen voorgedroogd materiaal te verkrijgen werd het gras tijdens
het voordragen dagelijks één- of tweemaal geschud.
Ten behoeve van de voederproef met melkvee werden begin september vier gras157

silages gemaakt onder toevoeging van melasse. Twee hiervan werden met de Leymachine bereid, de twee andere moesten door machinestoring met behulp van een
gieter van melasse voorzien worden.
Van bladkool, die als hoofdgewas was verbouwd, werden vier silages gemaakt met
behulp van de Ley-machine. Bij de eerste silage werd niets toegevoegd, bij de tweede
3 % melasse, bij de derde 4 1 en bij de vierde 6 1 verdund A.I.V.-zuur per 100 kg
materiaal.
Ten slotte werden in het begin van oktober vier silo's gevuld met verschillende
partijen snijmaïs, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de Ley-machine.
De proeven over de bewaring van hooi hadden in de eerste plaats betrekking op
de verliezen in voederwaarde, die optreden bij de hooiwinning met behulp van een
tasdroger. Hiertoe werden twee tassen in de hooischuur met koude lucht geventileerd,
de ene met een tasdroger van de firma Huiberts, de andere met een installatie, die
beschikbaar was gesteld door het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten. In het eerste geval wordt de lucht met behulp van een axiaal ventilator in de tas geblazen, waarbij een elektromotor van 2,5 pk de nodige kracht levert.
Het luchtverdeelsysteem bestaat uit een hoofdhuis, waarin dicht bij de bodem talrijke
openingen zitten, die met kleppen gesloten kunnen worden. Voor deze openingen worden lattenroosters gelegd. Aan de bovenzijde van de hoofdhuis zit midden in de tas
een grote opening, waarop een houten cylinder van ± 2 m lengte en 90 cm diameter
wordt geplaatst. Deze cylinder wordt bij het vullen van de tas geleidelijk omhoog
getrokken, zodat midden in de hooitas een verticale opening ontstaat. Wanneer de
onbezakte hooilaag ongeveer 2 ^ m dik is, worden opnieuw lattenroosters in het hooi
gelegd, uitstralend rond de middenopening. Door dit goede luchtverdeelsysteem is de
tegendruk in deze hooitas steeds laag gebleven (<C 20 mm W K ) .
In de tweede tas werd een centrifugaalventilator toegepast, aangedreven door een
elektromotor van 5 pk. Het verdeelsysteem op de bodem was vrijwel gelijk aan dat
in de eerste tas. In plaats van één centrale cylinder werden echter twee pakken in het
hooi opgetrokken, waardoor twee verticale kokers ontstonden met zijden van ± 60 cm.
Verder naar boven werden in deze tas geen lattenroosters gelegd. Hierdoor was de
tegendruk in deze tas hoger, n.1. ± 35 mm WK.
In de eerste tas kon 28150 kg hooi worden geborgen, in de tweede 26920 kg.
Voorts werd, om de verliezen bij hooibewaring in een open kapberg te bestuderen,
van twee partijen hooi een gedeelte in een dergelijke hooiberg opgetast. De rest van
de partijen werd in een tas in de hooischuur bewaard. Het hooi, dat voor deze proef
werd gebruikt, was op het hooiland gedroogd met behulp van ruiters.
De resultaten van deze hooibewaringsproeven zullen eerst in het komende jaar
beschikbaar komen.
Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Bij het onderzoek over de verwerkingskwaliteit van suikerbieten werd speciaal
aandacht besteed aan de veranderingen, die in de biet optreden bij bevriezing en aan
de factoren, die de snelheid en het effect van de sapreiniging beïnvloeden.
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Stichting Nederlandse

Vienfederatie

In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en het
Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten werd voortgegaan met de uitvoering van droogproeven, mede in
verband :met koprotbestrijding. Aan de hand van de resultaten hiervan werd een
luchttechnisch advies opgesteld.
Gebleken is, dat de ventilator bij een droging ter bestrijding van koprot, bij een
storthoogte van de uien in de bewaarplaatsen van 3 m, een capaciteit moet hebben
van 450 m3 per m 2 vloeroppervlak per uur bij een tegendruk van 40 mm waterkolom. Voor een normale luchtkoeling is deze capaciteit niet noodzakelijk, zodat in het
merendeel van de bestaande bewaarplaatsen aan deze voorwaarde niet kan worden
voldaan. Verder onderzoek zal moeten aangeven hoe een droging ter bestrijding van
koprot :in de praktijk zal kunnen worden uitgevoerd.
Bij het droogonderzoek werd ten slotte nog gevonden, dat het drogen van afgestaarte
uien moet worden ontraden.
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
Monsters van nieuwe kruisingen werden in de proefmouterij onderzocht en tevens
volgens een nieuwe, door het instituut uitgewerkte methode. Hierbij wordt 100 g gerst
in Petrischalen vermout, terwijl vervolgens het extractgehalte van het verkregen
mout bij 45 °C wordt bepaald. Dit laatste vertoonde bij de monsters van 1956 een zeer
goede correlatie met een reeks van andere brouweigenschappen.
Het onderzoek van gersten van de rassenproefvelden gaf voor de rassen Domen en
Beka het beste resultaat. Helaas geven beide rassen onvoldoende landbouwkundige
opbrengst.
Bij een onderzoek over de invloed van de temperatuur op de kiemsnelheid van
gerst werd gevonden, dat alle onderzochte brouwgerstrassen een maximum kiemsnelheid vertonen bij 20 °C. Boven deze temperatuur neemt de kiemsnelheid snel af.
Monsters gerst van verschillend vochtgehalte werden bij 12°, 8° en 4 °C bewaard,
ten einde na te gaan onder welke omstandigheden schade aan de kiemkracht optrad.
Het bleek, dat b.v. gerst met een vochtgehalte van 16% gedurende 8 maanden kon
worden bewaard zonder dat de kiemkracht schade leed; bij bewaring bij 12 °C had
dezelfde gerst reeds na vier maanden onherstelbare schade opgelopen. Dit onderzoek
wordt in 1957/1958 op uitgebreider schaal herhaald in samenwerking met het Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten.
Proefstation voor

Aardappelverwerking

Ook in het afgelopen jaar was de kwaliteit van de aan de fabriek afgeleverde
partijen aardappelen beneden normaal. In tegenstelling tot het vorig jaar liep het
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zetmeelgehalte, uitgedrukt in onderwatergewicht, tijdens de campagne sterk terug.
Dit vestigt de aandacht op de bewaring van de aardappelen tijdens de campagne.
Vast kwam te staan, dat rot, vuil en beschadiging een ongunstige invloed hebben op
de kwaliteit van het zetmeel.
In samenwerking met het Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten werd een onderzoek ingesteld naar
de bewaring van aardappelen op lange termijn. Bepaalde aspecten worden nog verder
bestudeerd. Het is gebleken, dat een bewaring bij 6 °C, in een luchtgekoelde bewaarplaats, relatief weinig verlies oplevert. Bij lagere temperaturen is de suikervorming te
groot, boven 6 °C treed kieming op. Voegt men bij hogere bewaartemperaturen kiemremmingsmiddelen toe, dan worden suikers gevormd. Tot en met mei bleek het zetmeel uit deze aardappelen geen veranderingen te hebben ondergaan. In verband met
dit onderzoek werden enige snelle, doch nauwkeurige analysemethoden voor suikers
ontwikkeld.
Er werd zeer veel tijd besteed aan onderzoek van monsters voor rassenteeltproeven.
Verbeteringen op analytisch gebied in de richting van snelle methoden van onderzoek
hebben het speurwerk van andere instellingen gestimuleerd. Zo heeft de Stichting
voor Plantenveredeling een meer systematisch veredelingsonderzoek naar korrelgrootte
en fosforgehalte van het zetmeel opgezet. Ook diverse grote kwekers zijn meer systematisch gaan zoeken. Door de formulering van de eisen, die de zetmeelverbruiker stelt,
in een aantal eenvoudige bepalingen, die snel kunnen worden uitgevoerd, werd de
mogelijkheid geschapen de grondstof zodanig te selecteren, dat behalve de hoogste
opbrengst ook de hoogste zetmeelkwaliteit wordt verkregen.
De beoordeling van rassen, waarvan het onderzoek wat verder gevorderd is, heeft
de aandacht gevestigd op Oldenburger 5148 (Maritta X Matador). Ook blijkt het
wenselijk te zijn meer zaailingen van de kruising Bloch 1256 X Libertas te onderzoeken.
Voor het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen werd een snelle
beoordeling gegeven van een reeks veelbelovende rassen met aardappelmoeheidsresistentie. Tevens werd een aantal minder gewenste rassen gesignaleerd.
Ter voorbereiding van een grote semitechnische proef over de ensilering van met
eiwit verrijkte vezel werd een groot aantal proeven uitgevoerd, die voornamelijk
betrekking hadden op de filtratiesnelheid van een aangezuurd mengsel van vezel- en
vruchtwater.
Bij het wekstofonderzoek werd op enige punten belangrijke vooruitgang geboekt.
De winning van de ruwe preparaten, die geheel automatisch geschiedt, werd verzesvoudigd. Met behulp van een nieuwe elektroforese-apparatuur gelukte het de zover
mogelijk gezuiverde preparaten in actieve en niet-actieve fracties te splitsen. Hierbij
werden preparaten verkregen, die tienmaal zo actief zijn als het uitgangsmateriaal.
Voorts werd getracht de wekstof door tegenstroomextractie te zuiveren; bij het concentreren van de fracties ging de activiteit echter verloren. Bij een onderzoek over
de invloed van zouten op de activiteit van de wekstof werd gevonden, dat bepaalde
zouten de activiteit van matig actieve fracties duidelijk kunnen verhogen.
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Nederlands Proefstation voor

Stroverwerking

Voor het Instituut voor de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten werd een onderzoek verricht over de bruikbaarheid voor
de kartonfabricage van stro, afkomstig van graan, dat met een maaidorser was behandeld en dat daarna onmiddellijk was gebaald en in de schuur gedroogd. Ter vergelijking diende stro van gezicht en daarna gedorst graan. Tussen de op deze wijze
behandelde partijen van hetzelfde stro konden geen noemenswaardige verschillen
worden geconstateerd.
De aanvulling van het chemisch en anatomisch onderzoek van acht strosoorten van
oogst 1955 met ontsluitingen met natronloog en natriumsulfiet kwam gereed, doch de
verwerking van het grote cijfermateriaal kon nog niet worden afgesloten.
In samenwerking met de Technisch-Fysische Dienst T.N.O. en T.H. en met het
Laboratorium voor Technische Biologie van de Technische Hogeschool te Delft werd
een onderzoek ter hand genomen over de submicroscopische structuur van stro met
behulp van het elektronenmicroscoop. Hoewel hierbij reeds bemoedigende resultaten
werden verkregen, verkeerde dit onderzoek aan het einde van het verslagjaar nog in
het stadium van ontwikkeling der methodiek.
Het onderzoek over de ionenbalans der monosulfietontsluiting leverde zodanige
resultaten op, dat het tot andere strosoorten werd uitgebreid. Voorts werd begonnen
aan een oriënterend onderzoek over bleken en ontsluiten van stro met volgens een
Italiaans patent geactiveerd chloraat.
Het rapport over de verwerking van strocelstof in pakpapier kwam gereed en werd
besproken met de papierafdeling van het Vezelinstituut T.N.O. Hierbij kwam vast te
staan, dat de invloed van de verwerking van ongebleekte strocelstof in pakpapier van
dien aard is, dat hier voorshands geen belangrijke afzetmogelijkheid van strocelstof
kan worden verwacht.
De in het vorige overzicht genoemde proefnemingen over continue ontsluiting van
roggestro in het op het proefstation ontwikkelde apparaat werden aangevuld met
proefnemingen met haver- en tarwestro. Tevens werden aan dit apparaat verschillende
wijzigingen aangebracht om gegevens te verzamelen voor de constructie van een groot
apparaat voor continu ontsluiten. Hiervoor werd in samenwerking met het Centraal
Technisch Instituut T.N.O. en het Instituut T.N.O. voor Werktuigkundige Constructies
een ontwerp gemaakt.
Er wend begonnen aan een reeks systematische proefnemingen over de verwerking
van kalk- en natronstrostof op de experimentele kartonmachine.
Bij een oriënterend onderzoek over de mogelijkheid om het afvalloog van de
natronkartonontsluiting aan een methaangisting te onderwerpen, bleek inderdaad,
evenals dit met kalkstrokartonafvalwater het geval is, dat uit deze afvalloog methaan
kan worden gevormd. Het was echter nodig de loog tot 1/3—2/5 van de oorspronkelijke concentratie te verdunnen.
Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

Bij het onderzoek over Jonathanbederf kwam vast te staan, dat deze ziekte een
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combinatie is van bederf ten gevolge van een te lage bewaartemperatuur en het eigenlijke Jonathanbederf. Omtrent de oorzaken van dit laatste tast men nog in het duister.
Ten aanzien van scald werd, in navolging van in het buitenland verkregen resultaten,
het effect van bepaalde chemische middelen beproefd. Deze bleken in eerste instantie
bij Bramley's Seedling en Goudreinette een gunstige werking te hebben.
Veel aandacht werd besteed aan de sortering en de verpakking van zacht fruit en
tomaten. In verband hiermede werd voor tomaten een studie gemaakt van de relatie
tussen het kleurstadium van de vruchten en de narijpingsmogelijkheden. Ook aan het
transport van tomaten overzee werd aandacht geschonken, zodat uiteindelijk een
aantal waardevolle adviezen voor de praktijk kon worden opgesteld.
In samenwerking met de Leeuwarder Papierwaren Fabriek werd onderzoek gedaan
over de verpakking van appels in pakbladen en kartonnen dozen. Deze wijze van
verpakken is veelbelovend, omdat ze economisch voordelen kan bieden en door ongeschoold personeel kan worden uitgevoerd.
Binnen het verband van het Institut International du Froid werd een studie
gemaakt van de eisen, die het te verpakken produkt stelt aan de verpakking, speciaal
wat betreft luchtverversing, voorkoeling en opslag.
In verband met de toenemende weerstand tegen het gebruik van kunstmatige kleurstoffen en andere toevoegingen aan groenten- en vruchtenconserven en de belangstelling van het bedrijfsleven voor een vervanging van ongewenste chemicaliën door zo
mogelijk minder schadelijke, werd begonnen met een onderzoek op dit terrein.
Voorts werd begonnen met een onderzoek over de bereiding van uien en augurken
in het zuur en de afwijkingen, die daarbij optreden.
Proeven over het vacuum- en absorptiedrogen van groenten brachten aan het licht,
dat laatstgenoemde werkwijze geheel nieuwe gezichtspunten opent.
Het onderzoek over een mogelijke invloed van een bespuiting met de onkruidbestrijdingsmiddelen TMTD en captan op aardbeien op de smaak van het ingeblikte produkt
leverde een negatief resultaat op.
Bij verschillende produkten in blik werd onderzocht welk verband er bestaat tussen
de sterilisatietemperatuur, de sterilisatietijd en de afstervingskromme van microorganismen. Door dezelfde bewerkingen uit te voeren met een roterende autoclaaf
bleek, dat de sterilisatietijd belangrijk kan worden verkort.
Het aantal diepvrieskluizen breidde zich regelmatig uit, waardoor thans over
ongeveer 7500 loketten wordt beschikt. Door het contact met de Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung te Karlsruhe werd de beschikking gekregen over
een grote hoeveelheid ervaring, die in Duitsland op dit gebied is verzameld. Getoetst
aan de eigen ervaring wordt deze thans verwerkt tot een handleiding voor de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Proefnemingen over de bewaring van bloemkool lieten zien, dat dit produkt zonder
bezwaar minstens een maand in een koelhuis kan worden bewaard. Voorwaarden
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hierbij zijn, dat wordt uitgegaan van een gaaf produkt en dat een zorgvuldige behandeling wordt toegepast.

Laboratorium voor Technologie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de omzetting van chlorofyl in plantaardige materialen tijdens
de verwerking werd voortgezet; in samenhang daarmede werden objectieve kleurmetingen bij diverse voedingsmiddelen uitgevoerd.
Een oriënterend onderzoek werd gedaan over de fabricage van een detergens uit
suiker en vetten.
Begonnen werd met een onderzoek over de invloed van synthetische kleurstoffen
op het vitamine-C-behoud in voedingsmiddelen.
Op fysisch-technologisch gebied werd gewerkt over onderwerpen als de toepassing
van hydrocyclonen in de landbouwnijverheid, het indampen van temperatuurgevoelige
stoffen, de warmtedoordringing in verpakte materialen, de eigenschappen van granulaire materialen in verband met stroming, de verwarming en de koeling van bedden
van granulaire materialen, het mechanisme van het drogen van vaste voedingsmiddelen en de warmteoverdracht in diverse typen van warmtewisselaars.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor

Zuivelonderzoek

De in 1957 verrichte onderzoekingen strekten zich uit over een breed gebied en
hadden betrekking op melk en de daaruit bereide produkten. Er werd eveneens aandacht besteed aan de voor dit onderzoekingswerk noodzakelijke bepalingsmethoden en
de determinering van micro-organismen.
De volgende bepalingsmethoden werden op hun bruikbaarheid onderzocht, uitgewerkt of verbeterd. Het zuurstofgehalte van melk, eventueel melkprodukten kon met
behulp van de methode van Sharp, Hand en Guthrie worden bepaald. Er wordt dan
nagegaan hoeveel ascorbinezuur door deze zuurstof in de te onderzoeken melk wordt
geoxydeerd onder invloed van het enzym ascorbinezuuroxydase uit geconcentreerd
komkommersap. Zowel opgeloste als in gasvorm aanwezige zuurstof kon aldus worden
bepaald. Bij verwerking is melk bijna voortdurend verzadigd met zuurstof.
Voor de bepaling van zwavelwaterstof in room werd de methode van Gould toegepast op room, na pasteurisatie zoals deze in de fabriek plaats heeft. Er kon tot nu toe
op deze wijze geen zwavelwaterstof in dit produkt worden aangetoond. Dit was echter
wel het geval in room, die op andere wijze was verhit.
De methode voor de bepaling van ionogeen koper in boter berust op het feit, dat
ascorbinezuur onder bepaalde omstandigheden tot dehydroascorbinezuur wordt geoxydeerd, waarbij de snelheid van deze oxydatie afhangt van de concentratie van de
vrije koperionen in het milieu. Tegen de oorspronkelijke verwachting bleek, dat in
boter nagenoeg geen ionogeen koper voorkomt, doch voornamelijk koper in gebonden
vorm.
Voor de bepaling van anti-oxydanten (gallaten en BHA) in melkpoeder werd
een verbetering uitgewerkt, die tot een hoger rendement leidt. Melkpoeder wordt geëxtraheerd met mengsels van ethylalcohol en petroleumether ; het extract wordt na
concentrering uitgetrokken met 72%'s ethanol. In de verkregen verdund alcoholische
oplossing worden de anti-oxydanten vervolgens colorimetrisch bepaald, het gallaat
met behulp van ferrotartraat en het BHA volgens Gibbs. Laatstgenoemde bepaling
ondervindt invloed van de aanwezigheid van gallaat.
Er werd een geschikte methode uitgewerkt voor het meten van temperaturen aan
metaaloppervlakken. Een in de handel zijnde oppervlaktethermometer bleek voor dit
doel geschikt te zijn.
Er werd voorts een methode ontworpen om de betrouwbaarheid van zuurselappara164

ten tegen besmetting met bacteriofagen te beproeven. Door middel van verneveling
wordt in de lucht in de omgeving van het te onderzoeken apparaat, waarin een zuursel
wordt gekweekt dat gevoelig is voor fagen, een toenemende faagconcentratie gebracht,
waarna bepaald wordt bij welke concentratie het zuursel wordt besmet.
Naast de karakterisering van betacoccen werd speciaal Lactobacillus acidophilus
bestudeerd, alsmede de samenstelling van het in Duitsland in de handel gebrachte
Bioghurt. De zuurvorming in laatstgenoemd produkt zou worden veroorzaakt door
een symbiose van Lactobacillus acidophilus met een aan hogere temperaturen gewende
stam van Str. lactis, geïsoleerd uit Noorse taette melk. Het bleek, dat een zevental
onderzochte Bioghurt culturen bestond uit een symbiose van Lactobacillus bulgaricus
met Str. thermophilus, d.w.z. uit een normale yoghurtflora.
Bij het onderzoek over melk werd o.a. geconstateerd, dat het gebruik van koperen
zeefplaatjes in melkteemzen een besmetting van melk met koper ten gevolge heeft.
Uit ontluchtingsproeven met melk bleek, dat alleen een zeer vergaande verlaging
van het zuurstofgehalte enige invloed heeft op de mate, waarin melk onder invloed
van licht oxydeert. Invloed op de kleur en de smaak na sterilisatie werd niet waargenomen.
In verband met de grote belangstelling voor een snelle bepaling van het eiwitgehalte
in melk werd de door Steinsholt aangegeven methode, die berust op het kleurstofbindend vermogen van eiwitten, vereenvoudigd en geschikt gemaakt voor het onderzoek van grote aantallen monsters.
Het spreekt vanzelf dat de bacterieflora van rauwe, zowel als van gepasteuriseerde
melk, voortdurend werd bestudeerd. Er is hiervan thans een uitgebreide kennis verkregen, die bij vele problemen te pas komt.
Veel aandacht werd besteed aan gesteriliseerde melk. De ontworpen controlemethode
van sterilisatoren werd herhaaldelijk toegepast, waarbij ook kleurmetingen werden
ingeschakeld. Er bleek een duidelijke invloed te zijn van de toegepaste tijd-temperatuurcombinaties op de kleur van de melk, ook als eenzelfde steriliserend effect werd
verkregen. Veel kennis werd verzameld omtrent de typen thermofiele, sporevormende
bacteriën, die zich kunnen ontwikkelen in vulapparaten.
Er weiden voorts talrijke proeven over de verpakking van melk in karton en de
invloed van licht hierbij genomen.
Op heit gebied van melkprodukten werd onderzoek gedaan over de factoren, die
invloed uitoefenen op de consistentie van kunstkarnemelk, yoghurt en vla. O.m. bleek,
dat de aard van het gebruikte vlapoeder een belangrijke invloed heeft op de consistentie van de vla tijdens de bereiding. Voor yoghurt hadden de uitkomsten der proeven een uitgebreid onderzoek naar de slijmstof, die wordt geproduceerd door de
yoghurtbacteriën, ten gevolge.
Verder werd de bereiding van halfroom, slagroom en consumptieijs ter hand
genomen., om uit eigen ervaring op vragen van de praktijk te kunnen antwoorden.
Met melkpoeder werd een groot aantal praktijkproeven verricht. Deze betroffen het
effect van anti-oxydanten, terwijl voorts werd getracht een snelle duurzaamheidsbepaling te vinden. Ook in bevroren toestand gedroogde melkpoeder werd onderzocht;
het gebrek „ouds" bij vollewalsenpoeder werd in studie genomen. Deze onderzoekin165

gen vorderden nog niet zover, dat definitieve conclusies kunnen worden getrokken.
Het onderzoek over koelhuisboter werd met kracht voortgezet. Bevestigd werd het
verschijnsel, dat de aanwezigheid van tweewaardige en driewaardige Fe-ionen de
opneming van zuurstof door fosfolipiden in nog grotere mate versnelt dan de aanwezigheid van Cu-ionen. Indien naast ijzerzout echter eiwit aanwezig is (melkserumeiwit), worden de metaalionen blijkbaar door dat eiwit gebonden en heeft er geen
verhoogde zuurstofabsorptie plaats. Geconcludeerd moest echter worden, dat kopereiwitcomplexen op het ontstaan van oxydatieverschijnselen van zuivelprodukten een
belangrijke invloed kunnen uitoefenen. Verschillende malen kon worden geconstateerd, dat het melkfosfatide-eiwitcomplex in de vorm van oppervlaktelaagjes sneller
zuurstof opneemt dan het geïsoleerde fosfatide.
In het kader van dit onderzoek werden ook proefnemingen over het herkamen
van koelhuisboter en de verwerking van bevroren room verricht. Bij herhaling werd
vastgesteld, dat in boter, gekarnd uit vette room, in mindere mate koelhuisgebreken
ontstaan dan in boter uit magere room.
Het bij de verdelingschromatografie op theoretische gronden te verwachten rechtlijnige verband tussen de logaritmen van de ware retentievolumen bij eluering uit een
verdelingszuil van verbindingen, behorende tot een homologe reeks en de rangnummers
van deze verbindingen in die reeks, werd ook experimenteel gevonden. De belading
van de drager met immobiele fase moet dan optimaal zijn. Dit laboratoriumonderzoek
richt zich in de eerste plaats op de identificatie van de bij oxydatie ontstaande geuren smaakstoffen. De uitwerking van deze fundamentele proeven is thans zover gevorderd, dat een daadwerkelijk onderzoek naar deze verbindingen waarschijnlijk met
vrucht ter hand kan worden genomen. Tot nu toe werd slechts oriënterend werk verricht.
Op de aromatische kwaliteit van de boter wordt door het zuursel sterke invloed
uitgeoefend. Na vele proefnemingen werd overgegaan tot de verstrekking van zuursels,
die als diacetyl producerende bacteriën Streptococcus diacetylactis bevatten.
De kaasbereiding met z.g. antibiotische zuursels werd zodanig verbeterd, dat deze
soort kaas het gehele jaar door met succes in de proeffabriek kon worden bereid.
Er was een grondige studie van de calciumbehoefte van bacteriofagen nodig om de
voor bacteriofagen zeer gevoelige antibiotische zuursels op betrouwbare wijze te kunnen
kweken. In het laboratorium werd daartoe met goed gevolg een tweede methode om
zuurselmelk te ontkalken ontwikkeld en toegepast. Aangezien de antibiotische zuursels
slechts weinig snelzurende cellen bevatten, bestond er behoefte aan een methode om
koloniën van snel en langzaam zurende cellen goed te kunnen onderscheiden. Met
behulp van een voedingsbodem, gemaakt uit agar en ontkalkte melk, bleek een goed
onderscheid te kunnen worden gemaakt.
Zowel in bacteriologisch als in chemisch opzicht werden nieuwe inzichten in de
zich bij de rijping voltrekkende eiwitafbraak verkregen. Het van nature in melk
voorkomende protease is waarschijnlijk van geen groot belang voor de vorming van
aminozuur tijdens de kaasrijping. Voorts kwam vast te staan dat Achromobacteriaceae
en Pseudomonas-soorten niet in belangrijke mate bijdragen tot de eiwithydrolyse
tijdens de kaasrijping. De indruk werd verkregen, dat Streptococcen van de Str. lactis166

Cremoris-groep van groot belang zijn voor de eiwithydrolyse tijdens de kaasrijping.
Indien culturen van lactobacilli (Lb. caseï en Lb. plantarum) aan de kaasmelk werden
toegevoegd, kon geen verhoging van de eiwithydrolyse worden waargenomen. De
invloed van Str. faecalis moet gering worden geacht.
Door middel van elektroforetische onderzoekingen bleek, dat bij het stremmen van
de kaasmelk de a-caseïne in twee fracties werd gesplitst; bij de rijping trad een
verdergaande splitsing van alle fracties van de caseïne op. Sommige van deze fracties
werden preferent afgebroken en verdwenen dus uit het elektroforesebeeld.
Ook de normale ogenvorming in kaas werd bestudeerd. In tegenstelling met
vroegere ervaringen werden enige malen ook na toevoeging van citroen-zuur aan de
kaasmelk, geen ogen verkregen, hetgeen twijfel heeft doen rijzen over de eventuele
vorming van normale ogen ten gevolge van citraatvergisting door betacoccen.
Verband met de ogenvorming hield ook de bestudering van de thermoresistentie
van propionzuurbacteriën en boekelscheurbacteriën. De aanwezigheid van propionzuurbacteriën in de kaasmelk kan worden tegengegaan door het aantal in de rauwe
melk zo laag mogelijk te houden en door de pasteurisatie zonder temperatuurschommelingen zo hoog als is toegestaan uit te voeren.
Wat de abnormale gasvorming betreft werd de invloed van mengsels van kaliumchloraat en kaliumnitraat op de boterzuurgisting nagegaan.
Wanneer gedurende de melkzuurgisting een te sterke groei optreedt van coli-aerogenesbacteriën, zullen mengsels van KC10 3 en K N 0 3 boterzuurgisting in kaas mogelijk
beter kunnen tegengaan. Laboratoriumproeven met cultuurvloeistoffen toonden aan,
dat de :mede-aanwezigheid van KC10 3 de omzetting van K N 0 3 door coli-aerogenesbacteriën remt.
Het Heek, dat toevoeging van perboraat de boterzuurgisting in Nederlandse kaas
niet tegengaat. Voorts werd waargenomen, dat de redoxpotentiaal van kaas, die is
gemaakt zonder toevoeging van enig oxyderend zout, wordt bepaald door de melkzuurgisting en de groei van coli-aerogenesbacteriën.
Gevonden werd, dat het gebruik van polyfosfaten bij de bereiding van smeltkaas
de duurzaamheid van dit produkt opmerkelijk verlengt. Smeltkaas bederft het snelst
bij een temperatuur van 37 °C, in de regel door andere aerobe sporevormers dan
boterzuurbacteriën. Hoe lager de bewaartemperatuur wordt, des te meer komen
de boterzuurbacteriën op de voorgrond als oorzaak van het bederf. In de na het
smelten optredende reductieprocessen — de eerste fase van het bederf van smeltkaas
— hebben micro-organismen waarschijnlijk een ondergeschikt aandeel. De invloed
van salpetertoevoeging aan de kaasmelk is nog te merken na het smelten van de
kaas.
Van geheel andere aard waren de onderzoekingen over de korstflora van kaas.
Het bleek dat gisten, schimmels, micrococcen en corynebacteriën op de kaaskorst
kunnen groeien. De samenstelling van deze korstflora was afhankelijk van de wijze
van bewaren van de kaas en de behandeling van het oppervlak. Bij dit onderzoek werd
ook aandacht geschonken aan plastic bedekkingsmiddelen en aan de verpakking van
kleine hoeveelheden.
Ten slotte werden enkele proeven uitgevoerd om de invloed van geverniste kaas167

planken op de korst na te gaan. Kazen, die na het pekelen op een niet vochtopnemende
kaasplank worden gelegd, schimmelen minder en krijgen een dunnere, doch gavere
korst dan kazen die op een vochtopnemende plank worden geplaatst. Kazen, die reeds
met olie zijn behandeld, kunnen daarentegen beter op vochtopnemende planken worden
gelegd.
Rest nog te vermelden dat de factoren, die op het tropenvast zijn van smeltkaas
invloed uitoefenen, met succes werden bestudeerd. Voorts werd de bereiding van
Rocquefortkaas ter hand genomen. Het onderzoek van een stuk Edammer kaas,
afkomstig van de Zuidpoolexpeditie van Scott in de jaren 1911/12, leverde interessante gegevens op. Deze kaas had een zeer kruimelige, korte structuur, de eiwit- en
vetsplitsing was zeer ver voortgeschreden en de smaak was wel zeer scherp, maar zeker
niet onaangenaam. Het vetgehalte in de droge stof bedroeg 4 1 % . Het percentage
zout, berekend op de droge stof, bedroeg 3,99 ; dit is lager dan thans gemiddeld wordt
gevonden. De kaas was bereid uit rauwe melk, er was iets anatto als kleurstof voor
het zuivel gebruikt en de korst bleek met fuchsine te zijn behandeld.

Rijkszuivelstation
De op het Rijkszuivelstation ontwikkelde methode voor het bepalen van het melkzuurgehalte van melk en melkpoeder (Venekamp, Kruisheer) werd vergeleken met
de methode, aangegeven door Davidson. Het bleek, dat bij normale handelskwaliteiten
melkpoeder de volgens beide methoden gevonden gehalten meestal minder dan 0,03%,
overeenkomend met ca 0,3 °D in melk, verschilden.
In tegenstelling met de bevindingen van Lidwell en met hetgeen bij melk werd
waargenomen, was bij Nederlandse melkpoeder de correlatie tussen oxydatiegebreken
(talkigheid) en de TBA-reactie van het stoomdestillaat vrij zwak. Opmerkelijk was,
dat de correlatie sterk uiteen liep bij de produkten van verschillende fabrieken.
Een onderzoek over het kopergehalte van laag gepasteuriseerde flessenmelk in het
westelijk consumptiemelkgebied toonde aan, dat bij gemiddeld 5 0 % der bedrijven het
gehalte kleiner was dan 65 jug per 1. Als laagst, nog frequent voorkomend kopergehalte werden waarden tussen 30 en 40 fig per 1 gevonden.
Wegens de grote belangstelling, die momenteel bestaat voor het eiwitgehalte van
melk werd nagegaan of de biureetreactie geschikt is voor een snelle bepaling hiervan.
Hoewel het mogelijk bleek te zijn redelijk nauwkeurige resultaten te verkrijgen, lijkt
het voorshands niet waarschijnlijk dat een op de biureetreactie gebaseerde bepalingsmethode voldoende voordelen zal bieden boven de colorimetrische bepalingsmethode,
waarover onlangs enkele publikaties zijn verschenen.
Een oriënterend onderzoek bracht aan het licht, dat het mogelijk is pappen en vlaas
pipetteerbaar te maken met behulp van enzym (diastase)-preparaten.
Volgens de gewijzigde Kaasmerkenbeschikking 1957 mogen kaasproducenten, die
aangesloten zijn bij een kaascontrolestation, slechts korstbehandeling van de door hen
bereide kaas toepassen met middelen, waarvan het gebruik door de Directeur-Generaal van de Landbouw is toegestaan. Een dergelijke toestemming wordt alleen ver168

leend, wanneer het korstbehandelingsmiddel geen schadelijke stoffen bevat. Het
onderzoek over eventueel schadelijke bestanddelen geschiedt op het Rijkszuivelstation;
bijzondere aandacht valt hierbij op weekmakers en conserveermiddelen. Er werden
analysemethoden zowel voor het onderzoek van korstbehandelingsmiddelen als voor
het onderzoek van de met dergelijke produkten behandelde kaas uitgewerkt. De
papierchromatografie was hierbij een onmisbaar hulpmiddel.
In het kader van het onderzoek op de „toevoegingen" valt ook het identificeren
van kleurstoffen, die op de korst van kaas worden aangebracht. De hiervoor bestaande
chromatografische methoden bleken voor verdere ontwikkeling vatbaar te zijn; het
onderzoek wordt voortgezet.
Het aantonen van plantaardig vet in dierlijk vet volgens de klassieke methode van
Bomer, waarbij gebruik wordt gemaakt van het smeltpunt van het sterolacetaat en
de kristalvorm der hieruit verkregen sterolen, biedt betrekkelijk weinig moeilijkheden
meer, mede dank zij de verbeteringen, die het Rijkszuivelstation in deze methode aanbracht. Het omgekeerde probleem, dus het aantonen van dierlijk in plantaardig vet,
was bij kleine percentages dierlijk vet veel moeilijker. De voor dit doel beproefde
chromatografische methoden leidden tot een goed resultaat, o.a. bij de controle op
de export uit Nederland van de z.g. „vegetable ghee".
Bij het onderzoek van melk wordt veel gebruik gemaakt van de z.g. reductaseproef.
Hierbij wordt de tijd bepaald, die de bacteriën in de melk nodig hebben om methyleenblauw te ontkleuren. Deze tijd is mede afhankelijk van de hoeveelheid methyleenblauw, die in de praktijk in tabletvorm aan de melk wordt toegevoegd. Het gehalte
van verschillende tabletten werd spectrofometrisch bepaald. Het bleek dat de tabletten
van een in Nederland veel gebruikt merk zeer grote variaties in kleurstofgehalte vertoonden; het ene tabletje bevatte soms driemaal zoveel methyleenblauw als het
andere. Een nieuwere partij van dit merk gaf echter betere resultaten. De meeste
merken gaven geen grotere afwijkingen van het gemiddelde kleurstofgehalte dan 5 à
1 0 % . Een dergelijke variatie wordt verwaarloosbaar geacht bij de reductaseproef. De
hoeveelheden methyleenblauw zijn verschillend al naar gelang het land van herkomst.
De Deense tabletten bevatten gemiddeld 12 à 15 mg, de Engelse 13 à 15 mg en de
Amerikaanse tabletten ca 7,5 mg methyleenblauw, alles omgerekend tot het chloride.
Bij de onderzoekingen over de spectrofotometrische bepaling van benzoëzuur en
natriumbenzoaat in margarine konden de moeilijkheden, die aanvankelijk werden
ondervonden indien het vetmengsel onverzadigde vetzuren met geconjugeerde dubbele
bindingen bevat, worden opgelost. De methode is ook bruikbaar voor het bepalen
van benzoëzuur in boter.
Soortgelijke methoden worden thans uitgewerkt voor een snelle kwantitatieve bepaling van lindaan in kaasoliën en voor de bepaling van sorbinezuur, benzoëzuur en
derivaten van fthaalzuur in kaasdekmiddelen.
In overleg met de Veeartsenijkundige Dienst werd een onderzoek verricht over
de mogelijkheden om paardevlees aan te tonen in „luncheon meat". De methode maakt
gebruik van het feit, dat paardevet doorgaans een hoog gehalte aan linolzuur en
linoleenzuur bezit, welke zuren na alkalische isomerisatie spectrofotometrisch snel
bepaald kunnen worden. Deze methode is echter alleen bruikbaar indien het voor
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de verwerking in „luncheon meat" gebruikte paardevlees voldoende vet bevat om bij
aanwezigheid van varkensvet en/of rundvet een verhoogd gehalte aan linolzuur en
linoleenzuur te kunnen vaststellen.
Voor de beoordeling van de ranzigheid van dierlijke vetten werd een onderzoek
gedaan over de bruikbaarheid van de reactie met thiobarbituurzuur in vergelijking
met de bepaling van het peroxydegetal volgens Wheeler. Er bleek slechts een zwak
verband te bestaan tussen het peroxydegetal en de intensiteit van de kleuring, die
met thiobarbituurzuur optreedt. De mogelijkheden van de reactie met thiobarbituur
worden thans nader onderzocht, mede met betrekking tot de vraag of van een geraffineerd dierlijk vet de toestand van het vet vóór de raffinage kan worden vastgesteld.
Bij het nawerken van de methode volgens Kaufmann, Thieme en Volbert voor het
aantonen van geraffineerde reuzel werd gevonden, dat de aanwezigheid van kleine
hoeveelheden rundvet in reuzel overeenkomstige verschijnselen teweeg brengt als
raffinage, ni. een verhoogde absorptie in ultraviolet licht bij een golflengte van
268 mju. Deze absorptie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van geconjugeerd
linoleenzuur of elaeostearinezuur in rundvet. Van deze bevinding kan gebruik worden
gemaakt bij het aantonen van rundvet in varkensvet in die gevallen, dat raffinage kan
worden uitgesloten en de bepaling van het Bömergetal geen aanwijzingen oplevert.
Voortgegaan werd met onderzoek over de eigenschappen van stremsel, in het bijzonder het enzym chymosine en de kwantitatieve bepaling daarvan, verschillende methoden voor een snelle eiwitbepaling en de ontwikkeling van verklikstoffen voor het
opsporen van melkvreemde vetten in zuivelprodukten.
Tot afsluiting kwamen o.a. onderzoekingen over een versnelde methode voor het
aantonen van minerale olie in kaasschraapsel, het kopergehalte van leidingwater en
boterwaswater in zuivelfabrieken, de kwantitatieve bepaling van het fosfatase-enzym
en het onderscheid tussen native melkfosfatase, gereactiveerde fosfatase en bacteriële
fosfatase, methoden voor controle op de inhoud van flessenmelk en de statistische
aspecten daarvan en statistische methoden voor de controle op overtredingen door
bedrijven.

Laboratorium voor Zuivelbereiding

en Melkkunde

van de

Landbouwhogeschool

Het reeds verzamelde cijfermateriaal over de samenstelling van melk van individuele koeien werd op verscheiden punten aangevuld. Het onderzoek over methoden
ter bepaling van het gehalte van melk aan eiwit werd afgesloten. De resultaten, die
reeds algemeen bekend zijn, zullen binnenkort uitvoerig worden gepubliceerd.
De vorenstaande onderzoekingen gaven aanleiding tot het opstellen van een nieuwe
hypothese over de samenstelling en de structuur van het caseïne-fosfaat-complex van
melk. Het bleek, dat reeds bij de pH van melk, waarbij men primair en secundair
fosfaat zou verwachten, gemakkelijk tertiair calciumfosfaat wordt gevormd. Dit fosfaat
hecht zich gemakkelijk aan de caseïnedeeltjes en destabiliseert deze tot op zekere
hoogte.
Ook nu weer bleek telkens, dat van nature in melk aanwezig koper geen invloed
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heeft os het ontstaan van koelhuisgebreken in boter. Nadat het niet gelukte toegevoegd
koper onschadelijk te maken, wordt thans getracht het van nature aanwezige, onschadelijke koper in een schadelijke vorm over te brengen.
Ter nadere bestudering van de eiwitafbraak, die bij de kaasrijping plaatsvindt,
worden in kazen die op verschillende wijze werden gemaakt, de vrijgekomen aminozuren kwantitatief bepaald volgens de chromatische methode van Stein en Moore.
Nadat in de afgelopen jaren veel ervaring met melklipase werd opgedaan, wordt
thans getracht geconcentreerde preparaten van dit enzym te bereiden.
Reeds verscheidene malen werd min of meer incidenteel een onderzoek verricht over
methoden ter bepaling van het vetgehalte van melk en van zuivelprodukten. Begonnen
werd met een meer algemeen onderzoek op dit gebied.
In de semitechnische afdeling werden de oriënterende proeven betreffende melkpoeder voortgezet, terwijl begonnen werd met de bereiding van roomijs.

Commissie Onderzoek Boerenkaas

T.N.0.

In het proefbedrijf „De Carlshoeve" te Zegveld werden in het afgelopen jaar enkele
reeksen proeven genomen over de bereiding van boerenkaas.
Het onderzoek, waarbij het verhitten van de inhoud van de kaasbak met behulp van
warm water werd vergeleken met opwarming door middel van verwarmde wei, werd
afgesloten. De opbrengst aan kaas per 100 kg melk was nagenoeg gelijk; de pH en
het vochtgehalte van de met water bereide kazen waren iets hoger dan die van de met
wei bereide kazen. De kwaliteit van de beide typen kaas bleek nagenoeg gelijk te zijn,
alleen was de doorsnede van de met wei bereide kazen iets minder fraai dan die van
de met water bereide kazen.
Een grote reeks proeven werd verricht om de resultaten van een zeer snelle bereidingsmethode van kaas te vergelijken met die van de standaardbereidingsmethode.
De eigenschappen van de op beide methoden bereide kazen verschilden zeer weinig.
De geur en de smaak van de met de snelle manier bereide kazen stonden echter nog
wat ten achter bij de op de normale wijze bereide kazen.
Ten slotte werden nog enkele series proeven uitgevoerd, waarbij het verkazen van
z.g. vermaalde melk (morgenmelk, gemengd met avondmelk van de vorige dag) met
de normale bereiding werd vergeleken. De kwaliteit van de proefkazen bleek in alle
opzichten iets ten achter te staan bij die van de controlekazen.

Onderzoekingen over de toxiciteit van boter- en kaaskleursels, bereid uit Bixa orellana
(Anatto)
Het onderzoek over de toxiciteit van Anatto boter- en kaaskleurstof, dat onder
auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.0. werd
uitgevoerd op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, werd beëindigd.
De werkzaamheden omvatten de vaststelling van de acute en de chronische orale
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toxiciteit bij ratten. De proeven in verband met het laatstgenoemde vraagstuk duurden ongeveer drie jaren. Behalve ratten werden ook muizen gebruikt. Deze dieren
kregen de stoffen gedurende het gehele leven (ongeveer twee jaar), zowel in het voer
als door subcutane inspuitingen. Het chronische toxiciteitsonderzoek met ratten en
de genoemde muizenproef werden zodanig uitgevoerd, dat een inzicht zou kunnen
worden verkregen in een eventuele carcinogene werking van de onderzochte stoffen.
Naast de proeven met knaagdieren werd ter afronding een proef met varkens
genomen om op deze wijze enige gegevens te verkrijgen over een diersoort, die dichter
bij de mens staat.
De resultaten, die nog nader worden bestudeerd, zullen in 1958 verschijnen in de
vorm van een rapport.
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LANDBOUWECONOMIE EN -SOCIOLOGIE

Landbouw-Economisch

Instituut

In het kader van het algemeen economisch onderzoek werd een begin gemaakt met
onderzoek inzake de problemen van de E.E.G. en de vrijhandelszone.
Voorts werden o.m. onderzoekingen ingesteld naar de vermogenspositie van landbouwbedrijven en het deel, dat de agrarische producent in handen krijgt van de
detailprijs van enkele voedingsmiddelen.
Bij het streekonderzoek trad het sociografisch onderzoek in de tuinbouw meer op
de voorgrond. Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkavelingen in opdracht van
de Cultuurtechnische Dienst kwam op gang. Veel werd gewerkt aan onderzoekingen
in het kader van streekverbeteringsplannen en onderzoekingen over de werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening in de landbouw. Aan de provinciale welvaartsonderzoekingen werd regelmatig aandacht besteed. Er werden twee nieuwe aspecten van
onderzoek aangepakt, n.1. een sociologisch onderzoek in een streekverbeteringsgebied,
met name in de „Zak van Zuid-Beveland" en een onderzoek over de oorzaken en de
gevolgen van de afneming van het zielental in Noord-Groningen en Noord-Friesland.
Wat het bedrijfseconomisch onderzoek betreft werd veel tijd besteed aan de bestudering van methoden van empirisch onderzoek. Zo werden ten behoeve van de traditionele bedrijfsvergelijking studies gemaakt over de bruikbaarheid van kengetallen in
de standaardoverzichten. In het centrum van het bedrijfsvergelijkend onderzoek stonden de methoden, die ten doel hebben de invloed op te sporen van de factoren, die de
rentabiliteit van de bedrijven beïnvloeden. Voor vraagstukken betreffende de ontwikkeling van nieuw in te richten gebieden werd begrotingswerk verricht. Het arbeidsen landclassificatie-onderzoek werd voortgezet. Met de bestudering van de rentabiliteit
van loonbedrijven en werktuigencoöperaties werd een begin gemaakt.
Ten behoeve van de tuinbouw werden onderzoekingen over de rentabiliteit en de
financiële positie van de tuinbouwbedrijven in de belangrijkste centra verricht. Voor
verschillende produkten van de groente-, fruit- en bloementeelt werden kostprijsberekeningen gemaakt. Een onderzoek werd ingesteld naar de kostprijs van de groveden en de produktiekosten van buitendijkse hakgrienden. Het vereenvoudigde documentatiesysteem heeft ertoe geleid, dat de omvang der bedrijfsboekhoudingen aanzienlijk kon worden teruggebracht.
Op het gebied van de visserij werden de werkzaamheden vrijwel geheel toegespitst
op het onderzoek van de grote zeevisserij.
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In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek werd een nieuwe
uitgave van de landbouw-statistische publikatie „Landbouwcijfers" verzorgd. Het
werk aan de statistieken van de verbruikersprijzen van produktiemiddelen en landen tuinbouwwerktuigen, de telersprijzen van akkerbouwprodukten en de prijzen van
vee en eieren werd normaal voortgezet. Er werden pogingen gedaan met behulp van
de wiskundige statistiek een dieper inzicht te verkrijgen in het bedrijfsgebeuren.
Afdeling Landbouw- en Voedselvoorzieningsstatistiek
de Statistiek

van het Centraal Bureau voor

Bij de jaarlijkse landbouwtelling werden naast de gebruikelijke gegevens over het
grondgebruik, de geteelde gewassen en de veestapel ook gegevens inzake de land- en
tuinbouwtractoren opgenomen.
In het kader van de steekproef „Landbouwproduktie" werd een afzonderlijk onderzoek ingesteld naar het verloop en de bestemming der aardappelvoorraden. Er werd
een begin gemaakt met een steekproefonderzoek over de verdiende lonen in de landbouw, waarbij gegevens worden verkregen over lonen in 16 gebieden. Voorts werd
een steekproefonderzoek gehouden over de teelt van groenten onder glas bij 1.000
bedrijven. Dit onderzoek betrof de teelt van sla, andijvie, bloemkool, bospeen, spinazie
en radijs. Dezelfde steekproefadressen hebben gediend voor een steekproef van
nateelten onder glas. Deze betrof de gewassen herfstsla, tomaten, komkommers, bonen,
chrysanten en freesia's. De steekproef der bedrijfsuitkomsten werd uitgebreid met
een onderzoek over de investeringen in werktuigen en installaties.
Naast de gebruikelijke overzichten ten behoeve van de visserij werden gegevens
verzameld over de bemanning van de vissersschepen; speciaal werd een onderzoek
ingesteld naar de kotterbemanning. Tevens werd de grootte van de scheepshypotheken
voor verschillende typen vissersschepen berekend. Voorts werden indexcijfers opgesteld, die betrekking hebben op de kosten van de Nederlandse visserij, niet alleen
indices betreffende visserijmaterialen als netten, touw, ijs, e.d., maar ook indices
betreffende lonen, afschrijving van vissersschepen, e.d.
Afdeling Sociologie en Sociografie van de

Landbouwhogeschool

Er werd een vergelijkende studie gemaakt over coöperatieve en niet-coöperatieve
boeren. Voorts werden aan ongeveer 300 coöperatieve verenigingen vragenlijsten
toegezonden, handelende over de belangstelling van de leden voor de coöperatie
als vereniging. Een voorlopig verslag van de uitkomsten kwam gereed.
Het onderzoek over de sociologische aspecten van de land- en tuinbouwvoorlichting
vond voortgang. Over het onderzoek over regionale verschillen in de toepassing van
moderne landbouwmethoden verscheen een mededeling. Het tweede deel van de studie
over kenmerken en eigenschappen van vooruitstrevende boeren kwam in manuscript
gereed. In de gemeenten Grootegast en Broek in Waterland werd een onderzoek
ingesteld naar de wijze, waarop nieuwe landbouwmethoden ingang vinden en naar
de reden, waarom sommige boeren deze methoden sneller toepassen dan andere.
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Ten behoeve van het onderzoek over de werking van de tuinbouwvoorlichting werd
een enquête ingesteld onder 300 tuinders en hun echtgenoten in De Streek. Het in
verband met de agrarische moeilijkheden in de gemeente Hoogeveen opgezette onderzoek te Hollandscheveld en Elim kwam gereed.
Het onderzoek over de familiehuishouding in de Gelderse Achterhoek, de Noordwest-Veluwe en de Tielerwaard werd dit jaar met een serie groepsgesprekken afgesloten. Een deel van de uitkomsten werd in voorlopige vorm gepubliceerd.
Voorts werden de uitkomsten van het onderzoek over selectieve factoren bij migratie
mechanisch verwerkt. Met de samenstelling van een verslag werd een begin gemaakt.
De resultaten van de agrarisch-planologische onderzoekingen in de Wieringermeer
en in de Noordoostpolder werden in stencilvorm gepubliceerd. Het rapport over het
welzijn ten plattelande in Nederland verscheen in druk. Medewerking werd verleend
aan een onderzoek over de bevolkingsvermindering in de dorpen van het Groninger
Hogeland, waarover eveneens een bulletin verscheen.
Nieuw geëntameerde onderzoekingen betroffen een vergelijking van de agrarische
beroepsbevolking in 1947 en 1956 op basis van de volkstelling 1947 en de woningtelling 1956, en een „case-study" over het bejaardenvraagstuk ten plattelande.

Afdeling Landbouwhuishoudkunde
van de Landbouwhogeschool
Landbouwhuishoudkundig
Onderzoek

en de

Stichting

Er werd een studie gemaakt over de ontwikkeling van de huisslacht in Nederland
en de financiële aspecten hiervan. Deze studie werd gepubliceerd.
Aan het eind van 1957 was een verslag in bewerking betreffende en peiling naar
de wijze, waarop de door het Voorlichtingsbureau voor de Voeding gepubliceerde
recepten voor gerechten ter gelegenheid van Pasen werden nagevolgd. Deze peiling
is een voorstudie voor een onderzoek over het effect van voorlichting via de pers.
Een literatuurstudie omtrent de voorziening met betaalde hulp in de huishouding werd
voortgezet.
Voorts werden oriënterende proeven gedaan over de bereiding van voedsel in een
hoogfrequente oven. De resultaten hiervan werden gepubliceerd. Met een „homefreezer"werden proeven gedaan over de bewaartijd van verschillende levensmiddelen
en de invloed van de voorbehandeling op deze bewaartijd. Bovendien werden verschillende verpakkingsmaterialen beproefd. De verzamelde gegevens zijn nog in
bewerking. Begonnen werd met de bepaling van het vitamine C-gehalte van op verschillende manieren bereide groenten, alsmede met het organoleptisch onderzoek van
voedingsmiddelen. In samenwerking met het Laboratorium voor Technologie van de
Landbouwhogeschool werd begonnen met rendementsbepalingen van grootkeukenapparatuur.
Op het gebied van onderzoekingen in verband met het wonen werd een aanvang
gemaakt met een onderzoek over de woonsituaties van Groningse boerderijen, met
de bedoeling om door verkleining van het woongedeelte een doelmatiger inrichting
te verkrijgen.
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Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Voor de planten is het van belang, dat de organische stof in de grond wordt
afgebroken en wordt vervormd tot voor de plant opneembare bestanddelen of wel tot
stabiele humus, waardoor de vochthoudendheid van de grond gunstig wordt beïnvloed.
Over de chemie van deze processen is tamelijk veel bekend. De processen geschieden
echter bijna geheel door de invloed van dieren, schimmels en bacteriën. Welke organismen hierbij een rol spelen en welke rol dit is, is echter niet bekend. Bij het hierover
verrichte onderzoek bleek, dat de fauna de organische stof verkleint, maar bijna niet
van samenstelling doet veranderen. Op deze verkleinde deeltjes werken echter schimmels en bacteriën veel sneller in, dan op de onverkleinde substantie.
De toestand, waarin de grond verkeert, en de beplanting oefenen een grote invloed
uit op de kwaliteit en kwantiteit van deze organismen. Door het milieu te beïnvloeden
kan dus fauna en flora en daardoor ook de omzetting van de organische stof worden
beïnvloed. Het onderzoek hierover werd tot dusverre in een tamelijk natuurlijk terrein
uitgevoerd. Thans kan worden overgegaan tot een parallel onderzoek in b.v. een
tuinbouwgebied.
Ten einde een combinatie mogelijk te maken tussen de intensieve landbouw en het
handhaven van de wildstand, werd onderzoek gedaan over middelen die het wild
afhouden van de gewassen. De eerste resultaten hiervan waren moedgevend. Daarnaast werd een onderzoek verricht over het voedsel van het wild, daar het toebrengen
van schade aan gewassen in vele gevallen samenhangt met het onvoldoende voorhanden zijn van bepaalde voedingsstoffen in het natuurlijke menu. Door dit laatste
te verrijken kan de schade aan cultuurgewassen aanzienlijk worden beperkt.
Bij het toenemen van de rationalisatie en vooral de mechanisatie van de landbouw mag de vraag worden gesteld, of het hooirecht om de eendenkooien kan worden
gehandhaafd. Een onderzoek leerde dat mechanische landbouw vlak onder de kooien
mogelijk is, wanneer overleg met de kooiker wordt gepleegd.
De inventarisatie van reeën onderging goede vorderingen. Er werd een methode
uitgewerkt, waarmee aan de hand van een aantal verspreid in het land gelegen proefvelden een indruk kan worden verkregen over de ontwikkeling van het wild in ons
land.
Een onderzoek naar de recreatieve beplanting van de duinen in verband met een
intensieve recreatie werd afgesloten en tot een publikatie verwerkt.
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Wat Je overige onderzoekingen van het instituut betreft, n.1. die, welke betrekking
hebben op de invloed van houtwallen op het cultuurlandschap, de biologische bestrijding van insektenplagen en insektenplagen in bossen, wordt verwezen naar resp. de
hoofdstukken Plantenteelt en Plantenfysiologie, Plantenziekten- en Onkruidbestrijding
en Bosbouw.
Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
Dit instituut, dat in 1957 werd opgericht, heeft ten doel onderzoek te verrichten
over de: toepassing van ioniserende stralen en het gebruik van isotopen en gemerkte
Verbindungen ten behoeve van de landbouw. Behalve deze taak op het gebied van het
onderzoek, zal het instituut zich bezighouden met onderwijs en voorlichting, ten einde
de onderzoekers in de verschillende onderdelen van de landbouwwetenschap vertrouwd te maken met de mogelijkheden voor de toepassing van kernenergie in de landbouw en het gebruik ervan.
In afwachting van de bouw van het instituut en de reactor, werd in het afgelopen
jaar vooral aandacht besteed aan werkzaamheden op het gebied van onderwijs en
voorlichting.
Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over warmteoverdracht aan kokende binaire vloeistofmengsels onder
drukken beneden en boven 1 atmosfeer werd voltooid; de resultaten werden gedeeltelijk gepubliceerd. Bij hogere drukken werden, bij een bepaalde samenstelling van
de mengsels, in het gebied van kern-koken (nucleate boiling) zeer hoge warmtestroomclichtheden bij kleine temperatuurverschillen tussen verhittend oppervlak en
kokend vloeistofmengsel gevonden. Deze dichtheden liggen aanzienlijk boven de
maximaal bereikbare waarde in zuivere vloeistoffen. Dit technisch belangrijke
resultaat, waarbij dus het verhittend oppervlak aanzienlijk kleiner kan zijn bij
een zelfde warmteoverdracht, terwijl ook de oppervlakte-temperatuur lager kan zijn
(wat van belang is voor thermolabiele stoffen), heeft aanleiding gegeven tot octrooiaanvragen in diverse landen.
De theorie van deze verschijnselen is zeer moeilijk. Het bleek mogelijk te zijn de
ligging van het maximum in warmteoverdracht vooruit te berekenen bij een tweecomponentensysteem, maar een theorie om het verschijnsel kwantitatief te verklaren
kon nog niet worden gegeven.
Het onderzoek of dit zelfde verschijnsel (in plaats van bij verdamping) ook bij
condensatie van mengsels optreedt, ondervindt vertraging en heeft nog niet tot de
gewenste resultaten geleid.
Het onderzoek over destillatie en extractie, waarbij dus ook warmte- en stofoverdracht tegelijkertijd plaatsvinden, werd voortgezet. Deze op zichzelf al zeer gecompliceerde verschijnselen werden verder theoretisch bekeken voor meer-componentensysternen.
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Begonnen werd met een apart onderzoek, dat ten doel heeft de fundamentele factoren te bepalen bij de mogelijkheid van een simultane chemische reactie en destillatie.
Er werd een studie opgezet van het warmte- en stoftransport ten behoeve van microklimatologisch onderzoek, waarbij de verdeling van de zonne-energie over bodem,
lucht en verdamping moet worden bepaald. Vooral het warmtegeleidingsvermogen
bij turbulente lucht, dat daarbij afhankelijk is van de windsnelheid, hoogte, bodemvorm enz., is daarbij een moeilijk punt. Verder is van belang het transport van waterdamp, koolzuur en andere gassen in de onderste luchtlagen. Dit vraagstuk is theoretisch aan het eerste verwant, maar het vraagt experimenteel een aparte opzet; voorbereidingen tot dit onderzoek zijn op gang gekomen.
Begonnen werd met een methode om uit de infrarode uitstraling oppervlaktetemperaturen te bepalen.
Het onderzoek over de warmte- en stofoverdracht nabij het aardoppervlak, waarvoor reeds vele jarrri in Wageningen waarnemingen worden gedaan, werd voortgezet.

Laboratorium voor Fysische en Kolloïdchemie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van membraan-elektroden heeft ertoe geleid, dat een eenvoudige
oplossing gevonden werd om de activiteit van calcium-ionen in oplossingen van zouten
in water potentiometrisch te bepalen. Zoals de bepaling van de pH met een glaselektrode verloopt, zo kan nu de pCa bepaald worden met een paraffinemembraan,
dat calciumoxalaat en een non-ionogene detergent bevat. De metingen zijn goed
reproduceerbaar en bij niet te hoge concentraties van andere ionen is de elektrode
specifiek voor het calcium-ion. Met deze nieuwe elektrode werd de binding van
calcium-ionen door enige kolloide systemen gemeten.
Interessante resultaten werden gevonden bij het onderzoek van de adsorptie van
kleurstoffen door macromoleculen.
Een uitvoerig theoretisch en experimenteel onderzoek werd verricht over de glaselektrode; er werden metingen hiermede uitgevoerd met verschillende moderne potentiometers, waarbij het verband tussen de vulling van de glaselektrode en de specifieke
eigenschappen van de meetapparatuur in het bijzonder van belang bleken te zijn.
De experimentele en theoretische onderzoekingen over het suspensie-effect werden
voortgezet. Ook werden metingen gedaan met verschillende membraan-elektroden.
Over de oorzaken, die bijdragen tot zoutophoping in planten, werd verder theoretisch
werk gedaan.
De pogingen tot scheiding van het enzym tyrosinase van de andere eiwitten in het
aardappel-perssap leverden door de grote overeenkomst in eigenschappen te grote
moeilijkheden op en werden gestaakt.
Begonnen werd aan een onderzoek over de normaal-redoxpotentialen van enkele
organische zuren.
Het onderzoek over het ontstaan van humusachtige stoffen werd beëindigd. De
resultaten werden verwerkt in een proefschrift.
178

Laboratorium voor Organische Chemie van de

Landbouwhogeschool

Naasl: onderzoekingen ter verhoging van het scheidend vermogen van de destillatieapparatuur werd de ervaring met het tegenstroomapparaat van Von Metzsch uitgebreid., zodat met het laatstgenoemde toestel mengsels van sterk verwante, niet vluchtige
stoffen kunnen worden ontward. Apparatuur werd ontworpen voor het uitvoeren van
analyses volgens het gas-vloeistof chromatografische principe.
Het onderzoek over het metabolisme in de tabaksplant werd voortgezet. Als gevolg
van het feit, dat in ons klimaat het voor dit onderzoek benodigde anabasine in de
plant slechts in kleine hoeveelheid wordt gevormd, werd voor de synthese van dit
alkaloid en met deze verbinding samenhangende stoffen een nieuwe weg ontwikkeld.
Bij het onderzoek van biochemisch belangrijke heterocyclische stoffen werden ook
verbindingen betrokken, waarvan men ovicide en viricide werking kan verwachten.
Er werd fundamenteel werk gedaan over de invloed op de reactiviteit van heterocyclische verbindingen van zuurstof, die semi-polair is gebonden aan een in de
kern voorkomend N-atoom en van volumineuze substituenten.
Ook dit jaar werden analyses verricht op vetzuurmengsels, gevormd door een reeks
gistsoorten. Over een merkwaardig resultaat, dat daarbij aan het einde van 1957
naar voren kwam, kan in het volgende verslag nader worden bericht.

Laboratorium voor Microbiologie van de

Landbouwhogeschool

In het afgelopen jaar werden in de eerste plaats onderzoekingen verricht, die
betrekking hadden op de stikstofwisseling van micro-organismen en op in de grond
voorkomende micro-organismen van het geslacht Arthrobacter. Voorts werd gewerkt
aan de stikstofbinding bij vlinderbloemige gewassen.
Ten behoeve van de champignoncultuur werd een onderzoek ingesteld naar de
samenstelling van de mest, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de invloed van
verschillende aminozuren.
Verdere onderzoekingen hadden betrekking op de geografische verspreiding en
de oecologie van de stikstofbindende bacteriën van het genus Beijerinckia en de
fysiologie, alsmede de minerale voeding van Azotobacter en Beijerinckia.
Bij de selectie van Rhizobiumstammen door middel van een chromatografische
methode was de aandacht gericht op stammen, die gunstig werken voor Phaseolus
vulgaris.
Er werd een oriënterend onderzoek gedaan over de repsiratie van de grond, waarbij
gebruik werd gemaakt van de door Wieringa en Kerkhof Mogot ontworpen apparatuur. Deze apparatuur werd nog enigszins gewijzigd.
Begonnen werd met een onderzoek over de biochemie van de pectinesplitsing door
Streptomyceten.
Met behulp van watercultures werd de gezamenlijke invloed van Mg en Ca op de
opname van mangaan onderzocht bij verschillende gewassen, zoals prinsessebonen,
luzerne, vlas en voederbieten.
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Ten behoeve van biochemische onderzoekingen werd aandacht besteed aan de
speciale aspecten van de vetvorming door gisten.
Voor het Centraal Stikstofverkoopkantoor werd onderzoek gedaan over de landbouwkundige aspecten van de stikstofbinding door leguminosen, de stikstofhuishouding
van grasland en over vraagstukken, die verband houden met overbemesting, langzaam werkende stikstof en verwante problemen.
Ten slotte werd nog onderzoek verricht over de symbiose van leguminosen en
Rhizobium.

Afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool
In 1957 werd aandacht besteed aan vraagstukken op het gebied van de variantieen covariantie-analyse, de theorie der proefschema's, de wiskundige statistiek in de
bosbouw en tijdstudies bij de bosarbeid. Voorts werd onderzoek gedaan ten behoeve
van de lineaire programmering in de landbouw en de statistische analyse bij de
plantenveredeling. Ten slotte werd nog gewerkt aan het programmeren van landbouwkundig rekenwerk voor elektronische rekenmachines.
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