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VOORWOORD

Het verslag van het landbouwkundig onderzoek is een der middelen om het contact
tussen de onderzoekers en hen, die de onderzoekresultaten aanwenden, tot stand te
brengen. Het nuttig effect van dit jaarlijkse verslag moet vooral worden gezocht in de
contacten binnen het onderzoek zelf en met de personen en instanties, die nauw bij
het onderzoek zijn betrokken. De onderlinge samenwerking en het wederzijds gebruik
van de resultaten wordt erdoor gestimuleerd, omdat een eerste schriftelijk contact
via dit verslag door een meer persoonlijk kan worden gevolgd.
In het verslag is ook dit jaar getracht op een overzichtelijke wijze een indruk van
het onderzoek te geven, zonder door een teveel aan details de leesbaarheid van het
geheel te verstoren. Voor een meer gedetailleerde informatie wordt een contact met
het betreffende instituut of laboratorium aanbevolen.
De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. is de instellingen
van de Landbouwhogeschool en verschillende andere, niet direct bij de T.N.O.-werkzaamheden betrokken onderzoekingsinstituten erkentelijk, dat zij door hun medewerking dit overzicht tot een zo volledig mogelijk beeld van het gehele land hebben gemaakt.
De indeling van het verslag is gelijk gebleven aan die der voorgaande jaren. Alleen
de voormalige Rijksseruminrichting en het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut zijn onder de nieuwe naam „Centraal Diergeneeskundig Instituut" opgenomen.
Ir. A. W. van de Plassche
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BODEMKUNDE EN BEMESTING

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Een belangrijke consolidatie van bemestingsschemas voor de advisering op basis
van grondonderzoek kwam tot stand. Deze ging gepaard met enkele veranderingen
in de analysetechniek en de wijze van weergeven van de resultaten.
De lang gebruikte P-citr.-methode werd na uitvoerige toetsing vervangen door de
P-AL-methode volgens Egnér-Riehm-Domingo. Hierbij wordt de grond in plaats van
met citroenzuur, met een buffermengsel geëxtraheerd, dat uit ammoniak, azijnzuur en
melkzuur is samengesteld. De methode is veel eenvoudiger en biedt ook in landbouwkundig opzicht voordeel.
Het fosfaatadvies werd vereenvoudigd en aangepast aan de behoefte der gewassen.
Het voor kleibouwland in het vorige jaar ingevoerde kaligetal werd bruikbaar gemaakt voor praktische toepassing. Het kali-advies voor fabrieksaardappelen op de
veenkoloniale gronden bleef berusten op het kaligetal, maar de hoeveelheden werden
gewijzigd.
Gereed kwamen nieuwe adviesschema's voor de bekalking van bouwland, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar het bouwplan. Ook de normen voor grasland
werden opnieuw vastgesteld.
Er werd een adviesbasis voor magnesium op zandgrond opgesteld, die voorlopig
nog overwegend is gericht op de bemesting van aardappelen.
De voorbereiding van de vervanging van de microbiologische koperbepaling op
bouwland volgens de methode met Aspergillus niger door een chemische bepaling
met verdund salpeterzuur werd vrijwel voltooid. Deze laatste is nauwkeuriger en beter geschikt voor massa-onderzoek. De methode werd landbouwkundig getoetst. Er is
nog geen bruikbare methode voor de bepaling van koper in grond op grasland, waarmee een verband tussen de kopergehalten van grond en gewas kan worden aangegeven.
Bij vele proeven wordt de hoeveelheid minerale stikstof bepaald, hetgeen vaak
leidt tot een beter inzicht in de problemen. Enkele resultaten mogen worden gememoreerd. De horizontale verspreiding van stikstof is gering, maximaal 15 cm. De
vertikale beweging gaat in de zomer bij met aardappelen beteelde zandgrond niet dieper dan 50 cm, zelfs niet in regenrijke perioden. Bij verbouw van haver wordt bij een
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normale stikstofbemesting alle oplosbare stikstof zo snel opgenomen, dat na half
juni niets meer kan worden aangetoond. Hoe dieper de ontwatering van een zware
kleigrond is, des te meer stikstof wordt gemineraliseerd, ook in de bouwvoor. In Boskoop bleek een diepere ontwatering de mineralisatie van de organische stof in de
grond sterk te stimuleren. Een veengrond bij Sloten leverde zeer hoge gehalten aan
oplosbare stikstof in het voorjaar en begin zomer, hetgeen karakteristiek is voor alle
venige en sterk humeuze gronden. Een vergelijking van de stikstofmineralisatie in
jonge en oude kassen en in het terrein buiten de kassen te Naaldwijk leverde sprekende uitkomsten: de oude kas had verreweg de hoogste stikstofrijkdom en de snelste mineralisatie, de grond buiten de laagste. Bij een vergelijking van het gras-mulchsysteem met het zwart houden van de grond in boomgaarden kwam uit de gevonden
gehalten aan oplosbare stikstof duidelijk naar voren, hoe zeer het gras de gegeven
stikstof opneemt, zodat er weinig aan de bomen ten goede komt. De praktijkervaring, dat vroeg bemesten (in januari) gunstig is, werd bevestigd. De opneming door
het gras is dan het zwakst en de inspoeling door de regen het hoogst.
De lysimeterbatterij met regelbare grondwaterstand functioneerde naar wens; er
werd beemdlangbloem ingezaaid. In het ruststadium van het winterhalfjaar blijkt
gras wel stikstof op te nemen en naar het blad te transporteren.
De door een groenbemesting met stoppel-hopperupsklaver aan de grond van de
Noordoostpolder (Lovinkhoeve) geleverde hoeveelheid stikstof (boven- en ondergrond) was zelden hoger dan 200 kg per ha. Dit onderzoek wordt uitgebreid met
andere groenbemesters en kunstweiden.
Overbemesting met stikstof op granen (behalve haver) had in alle gevallen een
gunstig effect op de opbrengst. De verschillende stikstofsoorten verhielden zich in
dit opzicht als volgt: ks : kas : ur (vl.) : ur (vast) = 1 : 0,89 : 0,88 : 0,73. Op
het moment van overbemesting was vrijwel geen oplosbare stikstof meer in de grond
aanwezig. Bespuiting met ureum kan beschadiging van het gewas veroorzaken; het is
niet zo zeer de concentratie als wel de hoeveelheid ureum, die „verbranding" veroorzaakt. Bij deling van de stikstofgift op granen moet de voorjaarsgift niet te laag
worden genomen.
Op de stikstofhoeveelhedenproefvelden werd bij haver door deling van de stikstofbemesting geen hogere opbrengst verkregen. Zowel bij een gift ineens als bij een
gedeelde toediening werd gemiddeld dezelfde maximale opbrengst bereikt, bij alleen
voorjaarsbemesting met 75 kg en bij gedeelde bemesting met 100 kg stikstof. Het
verlies in opbrengst ten gevolge van de deling was het grootst op de arme en het
kleinst op de rijke gronden.
De proeven met gespreide stikstofgiften op aardappelen gaven uiteindelijk een
negatief resultaat. Een toevoeging van ureum aan enkele anti-Phytophthorabespuitingen bij aardappelen hadden tot gevolg, dat de opbrengsten bij de lage stikstofgiften
in het voorjaar (tot 60 kg N) werden verhoogd; bij hogere giften trad een depressie op. Late overbemesting met stikstof in vaste vorm of als bespuiting had een gunstige invloed op het herstel van door nachtvorst afgevroren aardappelen, maar de opbrengstvermeerdering was gering.
De behoefte aan stikstof bleek op de meerjarige N-proefvelden bij rogge en, voor
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zover het geringe aantal waarnemingen een conclusie toelaat, ook bij haver te worden bepaald door de in de winter gevallen neerslag. Na natte winters is het effect
van stikstof groot; er ontstaan grote goed gevulde aren. Tussen de neerslag en de
opbrengst bestaat een zeer significante correlatie. Gepoogd zal worden in de toekomst een verwachting over de stikstofbehoefte te geven, op grond van de in de winter gevallen neerslag.
Behalve aan de hierboven vermelde onderzoekingen werd aandacht gegeven aan
de bepaling van het in warm water oplosbare fosfaat (P-getal). Een serie veldproeven op zandgrond bevestigde de in potten verkregen gunstige resultaten met deze
methode. Er werden ook aanwijzingen verkregen, dat het P-getal op kleigrond voldoet. Een nieuwe bewerking van vroeger op zandgrond verkregen resultaten toonde
echter aan, dat het P-getal bij dergelijke gronden geen voorkeur verdient boven Pcitr., resp. P-AL. Er werden duidelijke aanwijzingen verkregen, dat de uitkomst van
grondonderzoek na voorafgaande voorraadbemesting anders moet worden beoordeeld
dan zonder een dergelijke bemesting. Een toetsing van de elders in Europa veel gebruikte dubbellactaatmethode volgens Egnér-Riehm (in Duitsland in monsters van
onze proefvelden bepaald) toonde aan, dat deze over het algemeen de mindere is
van P-AL.
De bewerking van de resultaten der in interprovinciale samenwerking genomen serie fosfaattoestanden-hoeveelheden-proefvelden op bouwland kwam gereed. Vers toegediende fosfaat werkte gemiddeld bijna viermaal zo goed als eerder gegeven fosfaat.
In een serie van 14 proefvelden in Noord-Friesland met pootaardappelen als proefgewas. bleek, dat op kalkhoudende gronden het gebruik van fosfaatammonsalpeter
moet worden ontraden. Deze resultaten bevestigen die van vroeger onderzoek. In de
praktijk wordt hieraan te weinig aandacht besteed.
Proeven met fosfaatammonsalpeter (fas) in kleine korrels („prills") op haver lieten zien, dat dit produkt een veel betere werking vertoont dan korreifas (handelsprodukt). Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de kleinere korrelgrootte
van het geprilde produkt. In potproeven was de werking van geprilde fas vrijwel
gelijk aan die van superfosfaat.
Op ijzerhoudende madelanden werd een serie proefvelden aangelegd ter bestudering van de fosfaatfixatie van deze gronden.
De door voorraadbemesting met kali op fixerende kleigrond verkregen verbetering van de kalitoestand bleek slechts van korte duur te zijn. Door extracties van
grondmonsters met zoutzuur van stijgende sterkte werd een goed beeld verkregen
van wat er met de kali in de grond gebeurt. Dit onderzoek is van belang voor een
oordeel over de rentabiliteit van voorraadbemesting met kali.
Het z.g. kalifixatiegetal geeft weliswaar aanwijzingen over de kalibehoefte van
Heigronden, maar voor normale gevallen kon deze behoefte ook worden afgeleid
uit K-HC1 en het gehalte aan afslibbare delen. Er werd nog geen zekerheid verkregen, of aan genoemd getal een aparte waarde moet worden toegekend bij zeer kaliarme, fixerende rivierkleigronden.
Late bemesting met kali en in sterkere mate bespuiting van het bladoppervlak hadden een gunstig resultaat bij aardappelen op rivierklei en zandgronden.
15

Een statistische bewerking der resultaten van een uitgebreide potproef met gronden van verschillende kleigebieden gaf een samenhang tussen de K-, Mg- en Nagehalten van grond en gewas te zien, die over het algemeen door directe bemestingsproeven wordt bevestigd. De uitkomsten zijn van belang voor een fysiologische onderscheiding bij de ionenopname van enkele landbouwgewassen.
Het verloop van de kalitoestand van grasland werd gedurende het gehele seizoen
bestudeerd. Tegen de verwachting bleek de kalitoestand ook bij weiden te dalen.
NPK-mengmeststoffen
werden vergeleken met de bestanddelen afzonderlijk, zowel bij breedwerpig uitstrooien als bij rijenbemesting. De mengmeststof gaf het gunstigste effect bij rijenbemesting. Dit moet voor een deel worden toegeschreven aan de
plaatselijke toediening van het fosfaat, daar N en K afzonderlijk in rijen toegediend
niet gunstig werkten, en voor een ander deel aan de samenvoeging van N, P en K.
Ook bij breedwerpige bemesting was de mengmeststof iets beter.
De invloed van bemesting met stalmest op de pH-opbrengstkromme kan zeer
verschillend zijn; het pH-effect kan zowel verminderd als versterkt worden. Verse
bekalking bleek een geringer effect op bieten te hebben dan de pH-stijging zou doen
verwachten. De effecten van verschillende kalkmeststoffen (kalkmergel, cacaoafvalkalk „organo" en gemalen ongebluste kalk „lanbomakal" in twee fracties) werden in een potproef vergeleken.
In verband met de studie over de kalkverliezen uit bouwvoor en graszode bij stikstofbemesting werd een potproef uitgevoerd, waarbij o.a. verband werd gelegd tussen
het basenoverschot in het gewas en de verandering van de pH van de grond. Spinazie had een groter basenoverschot dan gras; in overeenstemming hiermee daalde de
pH van de grond sterker.
In samenwerking met andere instanties is een onderzoek gaande over de invloed
van grondsoort en kalktoestand op de houdbaarheid van aardappelen. Dit onderzoek
werd opgezet, omdat een duidelijke correlatie van de houdbaarheid met het calciumgehalte van de aardappel was gevonden, waarop in het vorige jaarverslag werd gewezen.
Bij een enquête in de Veenkoloniën bleek, dat het aantal percelen met te lage pH
afneemt, maar met te hoge pH stijgende is.
Bij geregelde mangaanbemesting leden stamslabonen bij pH-KCl < 4 , 0 aan mangaanvergiftiging. Bij gelijktijdige bemesting met magnesia waren de symptonen lichter. Bij hoge pH trad mangaangebrek op, waarbij geen duidelijk antagonisme met
magnesia werd waargenomen.
De proeven in verband met de vaststelling van de adviesbasis voor magnesiabemesting toonden aan, dat er bij aardappelen een duidelijke samenhang bestaat tussen het
magnesiumgehalte van de grond en het bemestingseffect. Bintje was iets minder
gevoelig voor magnesiumgebrek dan Voran en Libertas. De reactie op magnesia werd
bij lage pH iets groter, maar dit effect kan over het algemeen bij de waardering van
het MgO-gehalte wel verwaarloosd worden. De invloed van kali op de magnesiumreactie was niet groot, behalve bij een zeer laag MgO-gehalte van de grond. Het humusgehalte had geen betekenis voor de beoordeling van het MgO-gehalte.
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De niagnesiumwerking van fijngemalen magnesiakalkammonsalpeter was in een potproei bijna gelijk aan die van kieseriet.
Wat de sporenelementen betreft, werden bij het onderzoek over koper volgens
de salpeterzuurmethode grenswaarden vastgesteld voor haver en tarwe. Niet alleen
verschillen deze gewassen belangrijk in koperbehoefte, maar bij tarwe bestaan er ook
verschillen tussen de rassen; Peko heeft b.v. grote behoefte aan koper, terwijl Blanka
en Var. Hoek veel minder gevoelig voor kopergebrek zijn. Een kobaltkaart van Nederland, kwam gereed; de invloed van een kobaltbemesting op het gehalte van de
grond is in studie. De moeilijkheden met de bepaling van molybdeen volgens de Aspergillus-methode werden overwonnen. Bij een kort bezoek aan Duitsland bleek, dat
molybdeengebrek daar op hetzelfde type grond (rivierleem?) veel heviger optreedt
dan in Nederland; bij granen, bieten en andere gewassen werd molybdeengebrek
waargenomen. Proeven met radio-actief mangaan toonden aan, dat deze stof zich in
het blad alleen van beneden naar boven verplaatst, niet naar omlaag of zijdelings;
om bij bespuiting de gebreksverschijnselen volledig te doen verdwijnen moet de gehele plant worden geraakt. In een,reeds enkele jaren lopende potproef, waarbij een
voorraadbemestirig met mangaan wordt toegepast, blijft het gehalte aan reduceerbaar mangaan op een constant peil. Op het proefveld met bieten in de Wieringermeer heeft een voorraadbemesting met mangaansulfaat goed voldaan. Bij het onderzoek over de genese van Heigronden, waarbij mangaan als gidselement wordt gebruikt, bleek dat het gesedimenteerde materiaal vaak uit een mengsel van vers slib
en elders losgewoeld materiaal bestaat. Nieuwe aanwijzingen werden gevonden
voor een rechtstreeks slibtransport van het Delta- naar het Waddengebied en voor
de sterkere invloed van de IJssel op de wording van de Noordoostpoldergronden
dan op die van Oostelijk Flevoland. Er werden geen principiële verschillen gevonden tussen de mangaantoestanden van duinzanden en diluviale zandgronden.
Het onderzoek over de invloed van metaalchelaten werd zowel in fundamentele als
praktische richting voortgezet. De chelaatbinding van mangaan, ijzer en koper werd
polarografisch bestudeerd. Verdunde huminezuuroplossingen bleken in het alkalische
gebied de ionen van zware metalen tegen uitvlokking te beschermen. Door vervanging van tweewaardig door driewaardig mangaan in chelaten werden stabielere
complexen verkregen. Er werden methoden ontwikkeld voor de kwantitatieve bepaling van Fe-138 in grond en het gehalte aan Fe-DTPA in handelspreparaten. In een
potproef met appelonderstammen en kasrozen (Roselandia) werd gevonden, dat
het niet mogelijk is de door koolzuur bij pH-KCl 4,2 - 5,2 geïnduceerde ijzerchlorose
te bestrijden met de ijzerchelaten Fe-138 en Chel 330 Fe. Naast ijzerchlorose traden
vergiftigingsverschijnselen op, in mindere mate bij toenemende stabiliteit van het
chelaat. Op proefvelden in Zuid-Limburg, waar wordt onderzocht of ijzergebrek bij
appels en peren kan worden bestreden door een bemesting met ijzerchelaten, bleek
het Fe-138 na een half jaar grotendeels te zijn verdwenen.
In verband met het „blauwen" van Hortensia's werd de opneming van aluminium
door de plant bestudeerd. Bij haver werd geen verschil in opneming van aluminium
waargenomen, of nu aluin, kryolieth of Al-EDTA werd gebruikt. De groei werd door
de eerste verbinding matig, door de laatste sterk geremd.
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Er werd een begin gemaakt met een biochemisch onderzoek over de ijzerhuishouding in de plant, speciaal in verband met de toediening van kunstmatige ijzerchelaten. Als proefplant werd de roos gekozen, terwijl voor oriënterende experimenten
Hortensia wordt gekweekt. Er werd een methode uitgewerkt om zeer kleine hoeveelheden ferro- en ferri-ionen semi-kwantitatief van elkaar en van ijzer in chelaten
te scheiden met behulp van papierelektroforese.
Een verdere analyse der gegevens van het vruchtbaarheidsonderzoek
in de Friese Wouden bracht tot uiting, dat vooral de kali- en de fosfaattoestand van de grond,
het humusgehalte en de grondwaterstand van belang zijn voor de bruto grasproduktie. De keileemlaag van 40 cm beneden maaiveld en dieper oefende geen of weinig
invloed uit. Uit het rendementsonderzoek bleek, dat het gemiddelde rendement van
de jaarproduktie aan gras (1955-1957) bij 6 3 % lag; natte jaren reageerden ongunstig. De gemiddelde netto zw-opbrengst was 3800 kg per ha.
De factor „gevoeligheid van de zode voor vertrapping" bleek vrijwel altijd groot
te zijn op percelen met een gemiddelde grondwaterstand (mei - november) kleiner
dan 40 cm beneden het maaiveld en meestal klein bij grondwaterstanden dieper dan
80 cm, terwijl daartussen vooral de factoren totaal zand- en humusgehalte hun invloed deden gelden.
Evenals in de Gelderse Vallei werd ook in de Friese Wouden het hoogste kaligehalte in het gras gevonden bij een grondwaterstand van 80 cm. Dit gehalte is
slechts zwak positief gecorreleerd met het kaligehalte in de grond, doch sterk positief met het stikstofgehalte en sterk negatief met het magnesiumgehalte van het
gras.
Volgens de resultaten van de 36 stikstofhoeveelheden-proefvelden van het internationale bodemvruchtbaarheidsonderzoek was in 1958 de stikstofreactie (verschil in
opbrengst tussen optimale bemesting met stikstof en geen stikstof) van haver groot
op de rivierleemgronden van Noord-Limburg, n.1. gemiddeld 1400 kg korrel per
ha (spreiding 240-2800). Vermoedelijk wordt de grootte van de reactie voornamelijk
bepaald door de hoeveelheid stikstof, die de grond zelf levert. Dit blijkt o.a. uit het
feit, dat er een nauwe correlatie bestaat tussen de stikstofreactie en de opbrengst,
zonder stikstof verkregen. Dit geldt echter niet voor de graad van stikstofmineralisatie in de grond.
Wat het onderzoek over bemestingswijzen betreft, werd bij stamslabonen, die
in verband met de mechanische pluk op een grote rijafstand waren verbouwd, gevonden, dat het effect van rijenbemesting zevenmaal beter was dan dat van een breedwerpige bemesting, terwijl bovendien met rijenbemesting een belangrijk hoger produktieniveau werd verkregen (bij laag en normaal P-AL-getal en bij laag P-getal).
In tegenstelling met deze gunstige resultaten gaf toediening van fosfaat of kali in
rijen bij sla en andijvie geen of slechts weinig voordeel ten opzichte van breedwerpig
uitstrooien van de meststof.
Een onderzoek over de strooiregelmaat van kunstmeststrooiers, dat in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd uitgevoerd, liet
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zien, dat een centrifugaalstrooier onder voor deze machine gunstige omstandigheden
goede resultaten kan geven. Bij de schotelstrooier is nauwkeurige afstelling belangrijk. Oneffenheden in het terrein hebben een ongunstige invloed op de regelmaat.
Het onderzoek over de organische-stofhuishouding van de grond betrof de waardering van de nevenbestanddelen, die in de organische meststoffen voorkomen, de bestudering van zowel het korteduur- als het veeljarig effect van de organische bemesting op grond en gewas en de hoedanigheid van de organische stof in de verschillende meststoffen en in de grond.
De proeven over het tempo van de opneming van stikstof uit stalmest en kalkammonsalpeter, resp. andere stikstofmeststofsoorten en de invloed daarvan op de
aardappel werden beëindigd. Vermeldenswaard is, dat de werking van stalmest
niet in alle opzichten door periodiek gegeven kunstmest kan worden nagebootst.
Met de publicering der resultaten is een begin gemaakt.
In 1958 vertoonden de beide proeven over het gebruik van papierpulp als organische meststof — een materiaal dat zelf geen stikstof bevat — fraaie effecten. De
ene proef met aardappelen als derde gewas na de toediening van de pulp bleek
reeds in het stikstofleverende stadium te verkeren, zodat het object met de hoogste
pulpgift de beste stand vertoonde. In de andere proef, met aardappelen als tweede
gewas, waarbij door de omzettingen in de grond nog stikstofbinding plaatsgreep,
was het omgekeerde het geval.
Een publikatie over de invloed van stadsvuilcompost op de grond kwam in concept gereed. Deze is het vervolg op de reeds verschenen publikatie, die over de invloed van deze compost op de gewassen handelde. In de oudste potproef met stadsvuilcompost (11e proefjaar) treedt nog steeds een sterke reactie van rode klaver
op compost op; in de andere pot- en bakkenproeven was dit niet of in mindere mate het geval. In de proef met mengsels van stadsvuilcompost en rioolslib gaf rioolslib aan de compost een hogere waarde, hetgeen zich uitte in een 20% hogere opbrengst. Rioolslib alleen gaf de hoogste opbrengst. De verschillen konden door extra bemesting met stikstof worden opgeheven.
Het boekje, dat een samenvatting zal geven van alle facetten van de stalmest- en
gierhuishouding, is nagenoeg gereed.
Uit een oriënterend onderzoek over de invloed van afvalwater van een aardappelmeelfabriek op grond en gewas bleek, dat de gebruikers werken met een produkt,
waarvan de bemestende waarde van de verschillende bestanddelen niet of slechts ten
dele bekend is. In 1958 bedroeg de werkingsgraad van de stikstof in het vruchtwater 60%.
Het onderzoek over de gewenste intensiteit van organische bemesting in bedrijfsverband werd voortgezet op 19 proefpercelen, 5 proefbedrijven en 4 proefvelden. De resultaten van negen proefjaren van het bodemvruchtbaarheidsproefperceel
op de proefboerderij „De Kooyenburg" te Rolde leren o.a. dat, in geld uitgedrukt,
de besparing aan kunstmest vermeerderd met de opbrengstverhoging van de gewassen, per ton stalmest f 9,— heeft bedragen. Het onderploegen van de stoppelgewassen gaf uit een oogpunt van bemesting en opbrengsten der gewassen een voordeel
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van f 180,- per ha. Dit bedrag is echter lager dan de waarde als veevoer, zodat het
niet verantwoord is de stoppelgewassen onder te ploegen, als men ze kan benutten
als veevoer. In dit laatste geval zijn de ondergrondse delen nog van betekenis voor
de bodemvruchtbaarheid.
De drie organische-stofbedrijven te Nagele in de Noordoostpolder vertoonden geen
opvallende verschillen. De piasvorming op de kunstweiden van „de Wisselweide"
berokkent in natte zomers veel schade. Naar dit probleem, dat zich op vele bedrijven in de Noordoostpolder voordoet, wordt een onderzoek ingesteld.
Bij de proefvelden met vlinderbloemige groenbemesters op de proefboerderij Dr.
H. J. Lovink-hoeve valt het telkens weer op, dat van de na de groenbemesting verbouwde proefgewassen suikerbieten verreweg het meest profiteren van de vlinderbloemige stikstof. Het is wel zeker, dat men in de praktijk het stikstofeffect van
ondergeploegde klavers, in het bijzonder van hopperupsklaver, voor suikerbieten onderschat, waardoor te grote giften kunstmeststikstof worden gegeven.
De op het graanvruchtwisselingsproefveld van de Dr. H. J. Lovink-hoeve gesignaleerde Paratylenchusaaltjes oefenden bij zomergerst geen nadelige invloed uit op
de opbrengst. Dit was waarschijnlijk wel het geval wat betreft de invloed van Pratylenchusaaltjes op de strolengte en de opbrengst van de wintertarwe.
Bij alle vier hoofdgewassen van bovengenoemd proefveld kwamen de verschillen
in voorvrucht in belangrijke mate tot uiting als verschillen in de stikstoftoestand van
de grond.
Bij het onderzoek over de kwaliteit van de organische stof in grondmonsters van
het oude stalmeststoppelgewassenproefveld op oude esgrond te Heino bleek, dat
een toediening van stalmest op den duur resulteert in een verlaging van de koolstof-stikstofverhouding en in een verhoging van het gehalte aan huminezuren, het
vochtbindend vermogen en ook van de koolzuurproduktie en de stikstofmineralisatie.
Het doorvriezen van huminezuren gaf een verhoging van de waterdampsorptie; deze sorptie nam eveneens toe door verhoging van de temperatuur. De voorlopige resultaten van het onderzoek over de bruikbaarheid van zwartveen voor de tuinbouw
waren gunstig. Het doorvriezen van dit veen, waarbij het z.g. smoesdveen ontstaat, is
hierbij een belangrijke factor.
Bij het bodemfysisch onderzoek wordt het belang van de z.g. vochtkarakteristiek
(het verband tussen het vochtgehalte en de binding van het vocht in de grond)
steeds meer onderkend. Men denke hierbij aan de bepaling van de voor de plant
beschikbare hoeveelheid vocht en aan de vochtbeweging in de grond. Tevens wordt
deze kromme, waarvan de vorm wordt bepaald door de verdeling van de poriëngrootte, als een karakteristiek voor de bodemstructuur gebruikt. De bepaling van
het vochtgehalte bij pF-waarden t / m 2 werd verbeterd door het gebruik van een bak
zeer fijn zand met regelbare „waterstand". Grotere onderdrukken, die voor metingen
in het traject p F 2-3 nodig zijn, werden verkregen door een laag kaolien op het
zand aan te brengen.
Bij zware gronden bleek een in bodemkundig opzicht slechte structuur gepaard
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te gaan met een minder goede groei der gewassen, terwijl op zavelgrond een sterke
verbetering van de structuur in vele gevallen een minder gunstige invloed had. Zo
werd in 1958 op zavel met zomertarwe (evenals met koolrapen in 1957) de hoogste opbrengst verkregen op de dichtste structuur. Dit laatste houdt waarschijnlijk verband met gelijktijdig plaatsgrijpende veranderingen in de vocht- en stikstoftoestand
van de grond. Bij de zwaardere gronden bleek de concentratie van Ca-ionen in de
bodemoplossing van grote betekenis te zijn voor de fysische eigenschappen van de
klei. De structuurverslechtering van ontkalkte Heigronden moet in hoofdzaak aan
een sterke afname van de hoeveelheid oplosbare Ca-ionen worden toegeschreven.
Op zware humusarme zeeklei werd de structuur door grote giften stadsvuilcompost en zuiveringsslibcompost verbeterd; dit had een gunstige invloed op de opbrengst aan witte kool. In een oriënterende proef werd eveneens een verbetering
verkregen met gemalen, doorgevroren zwartveen (smoesdveen) en turfmolm; de
toediening van ruw zwartveen gaf geen resultaat.
De structuurregelaars Krilium en Aerotil en in mindere mate Agrilon hadden ook
in het zesde jaar na toediening nog een duidelijke invloed op de structuur van verschillende slibhoudende gronden. Flotal gaf, evenals gips, het eerste halfjaar een
structuurverbetering door verhoging van de hoeveelheid oplosbare zouten. Schuimaarde werkte in dit opzicht minder sterk, maar langer (de concentratie van de bodemoplossing aan Ca-ionen is na toediening van schuimaarde hoger dan na de bekalking
met kalkmergel). Zeer grote stalmestgiften waren echter, door sterke verhoging
der K-ionenconcentratie, ongunstig voor de structuur van kleigrond.
Een onderzoek over het verband tussen de voor de plant in de bodem beschikbare
hoeveelheid vocht en enkele elementaire eigenschappen van zandgronden uit de
Gelderse Vallei en Noord-Brabant liet zien, dat het U-cijfer van het zand en het gehalte aan organische stof een belangrijke invloed hebben. Het is (nog) niet mogelijk voor alle zandgebieden met behulp van één algemeen geldende formule de hoeveelheid beschikbaar vocht uit de mechanische samenstelling af te leiden. Soortgelijke onderzoekingen vonden plaats bij Limburgse en mariene zandgronden.
De resultaten van vochtmetingen met behulp van nylonelementen waren nog niet
bevredigend. Aan het eind van het jaar werd in de Rottegatspolder een proef genomen met nucleaire vochtmeting, waarvoor de Grontmij met haar neutronenapparatuur medewerking verleende. De resultaten stemden hoopvol.
Het verstuivingsonderzoek kreeg betere mogelijkheden, doordat eind februari de
windtunnel in gebruik kon worden genomen. In tegenstelling tot de ervaringen in
Limburg leverde de toepassing van Stabilose op bollengrond bij de eerste proeven
geen succes op. Naar de oorzaken wordt een onderzoek ingesteld.
Bij het grondbewerkingsonderzoek werd o.a. getracht door samendrukkingsmetingen in het laboratorium en op het veld de verdichting van de grond door het rijden
van landbouwmachines en haar afhankelijkheid van verschillende eigenschappen van
de grond te bepalen. Er werden zekere wetmatigheden gevonden. De draagkracht van
de grond bij p F 1,9 bleek bij 3 5 % slib een minimum te bezitten, hetgeen in overeenstemming is met ten behoeve van het structuur-onderzoek verrichte metingen van
de consistentie. De verdichting door landbouwmachines beperkte zich doorgaans tot
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de bovenste 10 cm; de daaronder liggende grond is reeds zo dicht, dat geen verdere
verdichting kan worden verwacht. Het ploegen onder goede en slechte omstandigheden gaf geen duidelijk verschil in oppervlakteruwheid. Er werden metingen verricht
op drie paarden- en drie overigens vergelijkbare gemechaniseerde bedrijven; de verschillen in dichtheid lijken niet groot. Bij een proef over de natuurlijke regeneratie van kunstmatig verdichte grond was na één jaar nog geen sprake van herstel.
Ploegen van zware zeekleigrond in de herfst met eggen in het voorjaar gaf
voor het aanslaan van geplante rode kool de gunstigste omstandigheden in vergelijking met drie andere grondbewerkingen. Ploegen in het voorjaar, gevolgd door eggen, was het slechtste.
Bij het wortelonderzoek wordt thans beschikt over de wortelbeelden van ongeveer zestig tuinbouwgewassen op zandgrond; van een groot aantal werd de beworteling in verschillende groeistadia vastgesteld. Groei en wortelontwikkeling van vier
grassoorten (Engels raai, veldbeemd, ruwbeemd en timothee) werden in gresbuizen
met vijf grondsoorten bestudeerd (zware klei, zavel, loss, humeus zand en glaszand).
De morfologie van het wortelstelsel van vijftien bonenrassen werd periodiek onderzocht in verband met het probleem van de invloed van mechanisch schoffelen op
de beschadiging der wortels.
Uit een proef met zomertarwe, Engels raaigras, veld- en ruwbeemdgras, die op dezelfde profielen en onder gelijke omstandigheden werden gekweekt, bleek dat de
vochtonttrekking uit de grond in het beginstadium van de groei duidelijk verschilt. Bij zomertarwe was de vochtonttrekking op 25 juni reeds duidelijk merkbaar
tot een diepte van 70 cm, terwijl toen de invloed van Engels raaigras tot 50 cm
ging. Bij veldbeemd- en ruwbeemdgras was op 10 juli nog nauwelijks sprake van
vochtonttrekking uit de grond.
Met behulp van betonnen ringen werd studie gemaakt van de invloed van bemesting van de ondergrond op de groei van zomertarwe en Engels raaigras, en op de
wortelontwikkeling en de vochtonttrekking in de verschillende lagen. Er werd een
aanwijzing verkregen, dat bemesting van de ondergrond vooral een voordeel is voor
de voedselvoorziening van het gewas, wanneer de bovengrond aan uitdroging onderhevig is.
In samenwerking met het Bodemkundig Laboratorium van de Noordoostpolderwerken te Kampen en de Landaanwinningswerken van de Rijkswaterstaat te Baflo
is een onderzoek lopende over de landbouwkundige waardering van bodemprofielen.
Het onderzoek van enkele factoren, die de vertakking van wortels kunnen induceren, werd afgesloten. Van de afzonderlijke ionen was nitraat het sterkst werkzaam.
Hierop volgden kalium en fosfaat, terwijl calcium en magnesium bij het induceren
van zijwortelvorming minder effectief waren en sulfaat het minst werkzaam was. Zowel klei als humus oefenden een stimulerende invloed uit op de vertakking.
Enkele oriënterende metingen betreffende de kationenuitwisselingscapaciteit van
wortels gaven uitkomsten, die met elders verkregen waarden overeenstemden. Bij
wortels van verschillende soorten planten werd gevonden, dat het deel van het
wortelstelsel dat kali-ionen moet opnemen uit een milieu waarin deze grotendeels
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adsorptief gebonden voorkomen, steeds een hogere uitwisselingscapaciteit heeft dan
het deel, dat alleen anionen in geadsorbeerde toestand aangeboden krijgt. Het hiermee aangetoonde adaptief-zijn van dit uitwisselingsvermogen biedt steun aan de opvatting;, dat deze eigenschap een wezenlijke betekenis heeft bij het reguleren van
de opneming van ionen.
De veronderstelling, dat zelfs een zeer dichte beworteling nog maar met een gering percentage van de grond in voldoende innig contact is om hieruit de geadsorbeerde voedingsionen te kunnen gebruiken, kreeg steun in een oriënterende proef.
In met fosfaat genomen proeven over de ionenabsorptie door afgesneden wortels,
waarbij met radio-actief fosfaat wordt gewerkt, bleek, dat in verschillende gronden
zeer veel fosfaat moet worden toegevoegd, voordat men een opneming ervan kan
constateren.
De apparatuur voor de meting van de aanvoerdiffusie van zuurstof in de grond
kwam gereed; met oriënterende metingen werden hoopvolle resultaten verkregen.
Bij het microbiologisch onderzoek werd de selectie van de meest effectieve Rhizobiumstammen voor erwten en Vicia-bonen afgesloten. De verschillen in deze groep
waren niet groot. De vijf beste stammen worden in reine cultuur aangehouden en als
mengcultuur afgeleverd in de entstof voor de praktijk.
Bij de veldproeven met bovengenoemde stammen trad op kalkhoudende Heigronden ook zonder enting een volledige knolletjesbezetting op de wortels op. Op
diluviale zandgrond ontwikkelden de wortelknolletjes zich zonder enting slechts
langzaam. In de opbrengst was echter geen nadeel van het weglaten der enting op
deze rnatig zure, goede zandgrond te zien.
Het resultaat van 1957, dat een vers ontgonnen heidegrond een nog onbekende,
in water oplosbare stof zou bevatten, die de lupine-Rhizobia onderdrukt en de vorming van wortelknolletjes verhindert, werd bevestigd. Na ontginning spoelt deze stof
binnen een jaar uit. In potproeven kon de schadelijke stof ineens worden uitgewassen; daarna vormden de knolletjes zich zelfs zonder enting gemakkelijk op de
lupinewortels.
Ter bepaling van het vermogen cellulose te ontleden, werden methoden uitgewerkt,
waarbij massieve cellulosedraden (z.g. Hermansdraden) en ook cellofaanvellen
worden gebruikt. Beide werkwijzen geven goed reproduceerbare en duidelijke uitkomsten.
Er werd begonnen met een onderzoek over de activiteit van de microflora in de
rhizosfeer van plantenwortels. Dit onderzoek staat in verband met de organische stofen stikstofhuishouding van de grond.
Ten behoeve van het tuinbouwkundig onderzoek werd aandacht geschonken aan
analysemethoden. Voor een snelle destillatie van microhoeveelheden ammoniak werd
een apparatuur ontworpen, die goed voldoet. De storing van de vlamfotometrische
natriumbepaling in met HCl verkregen gewasextracten, die een gevolg was van verontreinigingen met natrium, werd opgeheven door gebruik te maken van Thermaxglas of poly-ethyleen, dat met salpeterzuur is gereinigd. Een toevoeging van com23

plexon III elimineerde de storing door CaC0 3 in de mangaanbepaling met formaldoxime. Het bleek mogelijk te zijn calcium complexometrisch in hoeveelheden van
2,10-~8 millival te bepalen met een reproduceerbaarheid van ± 3 % .
Op het gebied van de bloementeelt werden bij anjers in het eerste teeltjaar de
beste resultaten verkregen met een druppelbevloeiing met een osmotische concentratie van 1 atmosfeer. In het tweede jaar echter werden geen verschillen gevonden tussen gieten en druppelbevloeiing met oplossingen van resp. 0,5, 1,0 en 2,0
atmosfeer. Een bemestingsproef bij anjers toonde aan, dat deze gunstig reageerden
op hoge stikstofgiften. De daling van grondanalysecijfers tijdens de teelt door uitspoelingsverliezen was groot.
Het door toediening van kalk kunstmatig opgewekte ijzergebrek in rozenzaailingen, var. Roselandia, was drie weken na de toevoeging van drie soorten chelaat geheel verdwenen. Er werd geen verschil in werking waargenomen tussen deze chelaten.
In een proef met Cyclamen over de samenstelling van potgrondmengsels bleek de
gunstige werking van de gebruikte bestanddelen in de hierna genoemde volgorde
af te nemen: molm uit de Westeinder plas, Haarlemmermeerklei, turfstrooisel, zwartveen en bladaarde. In hoeverre deze volgorde een gevolg is van het pH-effect (de
Cyclamen groeiden het beste bij de hoogst voorkomende pH van 7,0) moet nader
worden onderzocht.
Wat de fruitteelt betreft, trad in een N-K-Ca-Mg bemestingsproef op zandgrond
ernstig Mg-gebrek op. Kalibemesting verergerde de kwaal, bemesting met bitterzout
onderdrukte het gebreksverschijnsel niet geheel. Er kon met schattingscijfers geen
invloed van stikstofbemesting en bekalking resp. bemesting met gips worden aangetoond. Het percentage „boomstip" bij Cox's Orange Pippin nam toe met de stikstof
en de kalibemesting. Het percentage stip verminderde bij de objecten kalkmergel
en gips.
Een literatuurstudie gaf geen aanwijzingen, dat een bespuiting met een ureumoplossing een hogere opbrengst geeft dan bemesting alleen. Eigen proeven stemden
evenmin hoopvol.
In Zuid-Limburg werd door toediening van chelaat een duidelijke onderdrukking
van ijzergebrek verkregen. In Zeeland gelukte dit niet.
Op het gebied van de groenteteelt werden op humushoudende, slibhoudende zandgrond te Venlo de hoogste opbrengst en de beste kwaliteit knolselderij verkregen bij
de hoogste pH-trap (pH-KCl 5,9), indien de pH-verhoging gedeeltelijk of geheel
met magnesiet tot stand werd gebracht.
Voor voorjaarssla onder glas werd bij fosfaatbemestingsproeven op zandgrond als
kritieke grenswaarde gemiddeld een P-AL-cijfer van 150 gevonden. In aansluiting op
deze proef werd de fosfaatwerking van stalmest bestudeerd. De werkingscoëfficiënt
van het fosfaat in koemest met stro bleek 5 0 % te bedragen. Bij het gebruik van
champignonmest heeft sla daarentegen een versterkte behoefte aan kunstmest-fosfaat ;
hieraan moet voldaan zijn om de gunstige werking van de champignonmest volledig
tot zijn recht te doen komen. Op de humushoudende, slibhoudende zandgrond te Venlo gaf augurk de grootste reactie op fosfaatbemesting.
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Vooi een goede kwaliteitsopbrengst van tomaat was een hogere kalibemesting
noodzakelijk dan voor de maximale opbrengst in kg. In een met chloorpicrine ontsmette kas werd met zwavelzure kali ondanks de daarmee gepaard gaande gloeireststijging van de grond een hogere opbrengst verkregen dan met tertiair kaliumfosfaat.
Op de veldjes zonder kali was de opbrengst aan kwaliteitsprodukt duidelijk lager.
Vroege aardappelen reageerden op lichte kleigrond duidelijk gunstig op een bemesting; met kali, wanneer het kaligehalte van de grond beneden 0,025% was gedaald.
Bij hogere kaliniveaus van de grond werkte een kalibemesting in 1957 niet, maar in
1958 wel opbrengstverhogend.
Bij de verwerking van de gegevens van het proefplekkenonderzoek bij aardbei te
Zundert werd een interactie gevonden tussen het vochtbergend vermogen van het
profiel en de grondwaterstand in juli in hun invloed op de opbrengst.
Op een geestgrond nam de opbrengst aan bloemkool toe met toenemende giften
stalmest en stikstofmeststof, maar de kwaliteit werd minder. De beste resultaten
werden verkregen met 0,7 - 1,1 ton stalmest per are, in combinatie met 3 kg kas
per are, later gevolgd door twee overbemestingen met stikstof. Voor andijvie was een
iets hogere stalmestgift beter.
Stadsvuilcompost op veengrond gaf bij spinazie en bloemkool geen beter resultaat
dan de kunstmestgift alleen, en bij andijvie zelfs een slechter resultaat, waarschijnlijk
als gevolg van een verminderde beschikbaarheid van het fosfaat. Van de andere organische meststoffen, verteerde stalmest, koemest zonder stro en kippenmest was
laatstgenoemde de beste.
Met zwavel behandelde stadsvuilcompost gaf op veengrond nog slechtere resultaten
dan onbehandelde compost. Een extra fosfaatgift van 10 kg superfosfaat per are
compenseerde de slechtere werking.
Op zure geestgrond werkte cacao-afvalkalk, gelet op de invloed daarvan op de pH
van de grond, bij peen niet beter dan kalkmergel, terwijl de afvalkalk als organische meststof sterk achter bleef bij de dubbele hoeveelheid stalmest.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Het lutumgehalte van de jonge mariene afzettingen in het IJsselmeer bleek met
voldoende nauwkeurigheid te kunnen worden berekend uit de adsorbtiecapaciteit.
Een onderzoek over de nauwkeurigheid van het grondonderzoek leerde, dat de
homogeniteit van de verse sedimenten vrij groot is en dat, behoudens voor de CaC0 3 -bepaling, de betrouwbaarheid van de analysen in het laboratorium ook aan redelijke eisen voldoet.
In een sterk gescheurde, zware zavelgrond (25 tot 3 0 % lutum) in de Noordoostpolder werd een vergelijkend doorlatendheidsonderzoek verricht, waarbij duidelijk de
mening werd bevestigd, dat in dergelijke gronden met de boorgatenmethode geen
representatieve waarde voor de doorlaatfactor wordt verkregen. Behalve met de boorgatenmethode werden doorlatendheidsmetingen verricht met behulp van een nieuw
geconstrueerde apparatuur, waarmee het mogelijk is de doorlaatfactor van een vrij
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groot volume grond (40 x 30 x 50 cm) in situ te meten. Bovendien werd de doorlaatfactor berekend uit de Q/Y-lijn (d.i. het verband tussen de grondwaterstand midden tussen de drains en de afvoer van de drains) met behulp van de formule van
Hooghoudt. Voor de laag van 50 tot 100 cm beneden maaiveld (beneden 100 cm
onder maaiveld was de grond niet gescheurd en daardoor ondoorlatend) gaf de boorgatenmethode bij een 40-tal waarnemingen een spreiding in de gegevens van 4 tot
80 m per etmaal. Bij een vijftal waarnemingen steeg het water in het boorgat zo snel,
dat geen betrouwbare gegevens konden worden verkregen. Voor dezelfde laag werd
met de nieuw ontwikkelde methode een doorlaatfactor bepaald van 110 m per etmaal. De uit de Q/Y-lijn berekende doorlaatfactor stemde goed overeen met de
laatstgenoemde waarde.
In Oostelijk Flevoland werd ten behoeve van te geven drainage-adviezen in een
profiel, bestaande uit ca 50 cm zware bovengrond op pleistoceenzand, de doorlatendheid van de zandige ondergrond gemeten. Het betreffende gebied was besloot op een
afstand van ca 300 m en een diepte van 1,10 m, terwijl de kavels begreppeld waren
op een diepte van 60 cm. Voor drie naast elkaar gelegen kavels werd een Q/Y-lijn
geconstrueerd uit waarnemingen van de grondwaterstanden midden op de kavels
en de afvoeren van de twee tussengelegen kavelsloten. Uit de helling van de Q/Ylijn tussen 1,10 en 0,60 m beneden maaiveld werd met behulp van de formule van
Hooghoudt voor een diepe stroming naar de ontwateringsgangen een Kd-waarde van
39 m 2 per etmaal berekend. Na een diepe boring werd vastgesteld, dat op een diepte van 12 m beneden slootbodem een afsluitende kleilaag (Eem-afzetting) voorkwam; hieruit volgde, dat de doorlaatfactor van het pleistocene zand ter plaatse ca
4 m per etmaal bedraagt.
In Oostelijk Flevoland werd een aantal met de hand en met de frees begreppelde
objecten met elkaar vergeleken. De greppelfrees laat ter weerszijden van de greppel soms diepe sporen achter, die de nog ondiepe scheurvorming ter plaatse kunnen
vernietigen. Ook wordt de uitkomende greppelgrond met geweld op het midden der
akkers gedeponeerd. Dit zou de structuur nadelig kunnen beïnvloeden en aanleiding
geven tot een relatief minder goede ontwateringstoestand. Inderdaad bleek dat de
grondwaterstanden op de met de frees begreppelde objecten in de eerste winter
wat hoger waren dan op de met de hand begreppelde akkers, terwijl de structuur
van de grond in het eerste geval ook slechter was. Een en ander kwam tot uiting
in de ontwikkeling van het gewas in het voorjaar; deze bleef in het eerste geval duidelijk achter. De waargenomen verschillen openbaarden zich echter niet in de opbrengst; deze was in beide gevallen nagenoeg gelijk en zeer hoog. Een dergelijke
onverschilligheid van het gewas in het eerste cultuurjaar ten opzichte van de groeiomstandigheden, speciaal wat betreft de ontwateringstoestand, gepaard gaande met
zeer hoge opbrengsten is ook in de Noordoostpolder en de Wieringermeer geconstateerd; het staat bekend als het „eerstej aarseffect".
Uit de analyseresultaten van een groot aantal grondmonsters bleek, dat de minerale stikstof zeer ongelijkmatig verdeeld in de grond voorkomt. Voordat een stikstofbemesting aan het betreffende proefperceel werd toegediend, varieerden de gehalten
van 3,1 tot 17,6 mg N per kg droge grond; na toediening van de kunstmest was de
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strooiing nog veel groter, n.1. van 19,3 tot 170,8 mg. De mengmonsters waren daarentegen «eer gelijkmatig. Ze varieerden resp. van 6,9 tot 7,9 en van 54,7 tot 57,8 mg.
Hierui: blijkt wel, dat bij de onderzochte grond (lichte zavel) mengfouten van weinig
betekenis zijn. Verder volgt eruit, dat na toediening van een bemesting een groter
aantal boringen per monster genomen moet worden om eenzelfde betrouwbaarheid
van het gemiddelde te verkrijgen. Voorts werd nog gevonden, dat de strooiing tussen
de uitkomsten een maand later niet was afgenomen, ondanks de in deze periode gevallen regen.
Bij een ander onderzoek werd nagegaan hoe de stikstofmineralisatie van de grond
wordt beïnvloed als de grond wordt gemengd met verschillende hoeveelheden gemalen dennenaalden, met petroleumether geëxtraheerde en gemalen dennenaalden
en met. petroleumether verkregen extract van dennenaalden. In al deze gevallen werd
de stikstofmineralisatie gedurende lange tijd sterk geremd. Hiervoor waren zowel de
hoge C/N verhouding van de naalden als de harsprodukten, die met petroleumether
uit de naalden werden verkregen, verantwoordelijk.
In een potproef met maïs werd nagegaan in hoeverre de aan het groeisubstraat toegevoegde microben stikstof kunnen vastleggen. De planten werden zowel steriel als
niet steriel gekweekt met gevarieerde hoeveelheden stikstof, terwijl aan sommige series stro werd toegediend. De chemische analyse van de planten wees uit, dat de
microben beslag legden op een deel van de toegediende stikstof en wel het sterkst
bij aanwezigheid van stro.
In een andere potproef werd nagegaan in hoeverre Azotobacter chroococcum de
plant van stikstof uit de lucht kan voorzien wanneer geen stikstof wordt toegediend
aan het groeisubstraat. Van een stimulerende invloed op de groei door de Azotobacters was niets te bespeuren, hoewel deze in grote aantallen aanwezig bleken te
zijn bij het einde van de proef. De chemische analyse der planten toonde evenmin
aan, dat bij aanwezigheid van Azotobacter meer stikstof was opgenomen.
Bij een onderzoek over het voorkomen van verschillende Rhizobiumsoorten in
Oostelijk Flevoland werd gevonden, dat de verspreiding van de Rhizobiumsoorten
van erwten en klaver sterker is dan die van luzernehopperups.
De onvoldoende ontwikkeling van groene erwten en klavers op maagdelijke grond
in Oostelijk Flevoland kon worden opgeheven door enting met wortelknolletjesbacteriën en een zware bemesting met superfosfaat. Een zware bemesting met superfosfaat en stikstof was niet voldoende om vlas een normale ontwikkeling te geven. Granen, bieten en koolzaad reageerden niet op een fosfaatbemesting, indien er een voldoende hoeveelheid in de grond was. Aardappelen reageerden wel op een fosfaatbemesting.
De behoefte aan stikstofbemesting bleek overeen te komen met die in de Noordoostpolder. Wel was de ontwikkeling van de granen zwaarder dan op grond van de
gegeven bemesting kon worden verwacht; bij normale giften trad geen legering van
het gewas op.
Het gedrag en de eigenschappen van de verschillende rassen der granen weken
niet af van hetgeen op het „oude land" werd waargenomen.
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Commissie Landaanwinning

T.N.O.

Onder auspiciën en soms met steun van de commissie worden door verschillende instituten onderzoekingen uitgevoerd, die voor landaanwinning van belang zijn.
Het onderzoek over de invloed van de dikte van de zavellaag en van de zomergrondwaterstanden op de opbrengst van gewassen, verbouwd op profielen van zavel
op zand, werd voortgezet. Het is wel duidelijk, dat deze proeven, die door drie op
dit punt samenwerkende instellingen (het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,
de Bodemkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer en Studie-afdeling
C van de Dienst Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen) worden genomen, gedurende verscheidene jaren zullen moeten worden voortgezet, alvorens voldoend vaststaande resultaten te verwachten zijn.
Met een verslag over de kalkhuishouding van verse mariene sedimenten werd
een begin gemaakt. Het onderzoek betreffende de bedrijfseconomische resultaten van
gemengde bedrijven op mariene zandgronden werd voorlopig afgesloten.

Laboratorium voor Landbouwscheikunde

van de

Landbouwhogeschool

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 voortgezet. 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 beschikbaarheid van fosfaat voor het gewas, werd in kleine veldproeven 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
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produk.t van de email-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.

Stichting voor

Bodemkartering

De kartering van Nederland (nieuwe bodemkaart, schaal 1 : 200.000) kwam voor
de druk gereed. Deze kaart zal, vergezeld van een wetenschappelijke publikatie van
de hand van Prof. Dr. C. H. Edelman, in de loop van 1960 verschijnen. Het is voorts
de bedoeling deze 1 : 200.000 kartering daarna provinciegewijs uit te geven.
Ten behoeve van de systematische landelijke kartering (kaartbladenkartering,
schaal 1 : 50.000) werd veel voorbereidend werk verricht. Zo werden voorstellen
gedaan om te komen tot een systeem van bodemclassificatie in ons land. Deze voorstellen werden in het veld getoetst, terwijl een 2000-tal profielbeschrijvingen werd
vervaardigd. De binnengekomen gegevens werden verwerkt, zodat het ontwerp bodemclassificatie medio 1958 definitief kon worden. De classificatie beoogt een basis te geven voor de legenda van de 50.000-kaart. De oplossing van het vraagstuk
van de weergave van de waterhuishouding op de 1 : 50.000-kaart vorderde goed.
Na het tot standkomen van de definitieve bodemclassificatie werd de nomenclatuur van de in het systeem ingedeelde eenheden bestudeerd. Bij een bespreking betreffende de nieuwe Amerikaanse bodemclassificatie te Washington werden verschillende Nederlandse voorstellen voor de indeling van de alluviale en organische
gronden en van de lage humuspodzolen overgenomen, terwijl voorstellen tot wijziging
der horizontbenamingen werden gecritiseerd. Op basis van de ontworpen classificatie werd een kaart voor Nederland (schaal 1 : 1.000.000) gemaakt ten behoeve van
een in internationaal verband te vervaardigen bodemkaart van Europa op deze
schaal.
Ook het hydrologisch onderzoek was gericht op de 50.000-kartering. Met name
stonden de toepassingsmogelijkheden van de indeling in grondwatertrappen in het
brandpunt van de belangstelling. Uit proefkarteringen zullen deze mogelijkheden
nader moeten blijken. In dit verband kreeg het onderwerp schattingen van de ligging
van het bodemprofiel ten opzichte van het grondwater uit de grondwaterkenmerken
veel aandacht. Een moeilijkheid hierbij is, dat in sommige streken deze kenmerken
onduidelijk zijn.
Bij het mineralogisch onderzoek van verschillende monsters uit de grofzandige opduikingen bij Made (Preglaciaal, ouder dan Hoogterras) bleek dit zand ongeveer
van Mindelouderdom te zijn. Via het elektrisch geleidingsvermogen van mineralen
in waterige oplossingen werd getracht gradaties tussen „rijk" en „arm" zand vast te
stellen. Een maat voor de beschikbare reservemineralen is de ionenafgifte van het
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kristalrooster. Secundaire ionenafgifte (glaswand, ijzerhuidjes, silicagelverweringshuidjes) kunnen evenwel het beeld vertroebelen.
De in het veld gemaakte onderscheiding tussen „bruine" en „witte" zanden
bleek reëel te zijn. Een onderzoek van een drietal podzolprofielen (Neede) wees
uit, dat de A-horizont ten opzichte van de B- en C-horizont een verarming had ondergaan aan gemakkelijk verweerbare mineralen.
In verband met een afwijkende bodemvorming en herkomst van de kalk werden
de harde, door kalk verkitte zandsteenplaten uit het Gestuwd Preglaciaal onderzocht.
Het onderzoek aan de Dollardsedimenten wees uit, dat deze duidelijk verschillen
van de eerder onderzochte Eemsbodemmonsters.
Het micropedologisch werk kreeg veel belangstelling. Het onderzoek viel ten dele
in de sfeer van de bodemclassificatie, zoals de veraarding van veen (classificatie
veengronden) en de humusindeling (classificatie podzolen). De bestudering van de
humusvormen van A-C profielen werd gestaakt tot een beter faunistisch inzicht in
deze profielen is verkregen. Mede door belangstelling van tuinbouwzijde werden verschillende tuinbouwgronden micromorfologisch onderzocht. Het gaat er bij dit onderzoek om een inzicht te krijgen in de verschillen in structuren en humusvormen en
in de factoren, die deze verschillen veroorzaken.
Er werd een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de vervaardiging van slijpplaatjes
(impregnatie met vloeibare plastic), die als seriewerk kan worden toegepast.
Door de Afdeling Chemische Bodemkunde werden in samenwerking met het
consulentschap aldaar, verschillende gronden in Zuid-Limburg op verweringsstadia
(sesquioxyde quotiënten) en voedingsstoffen (Mg, K, Na, P) onderzocht. Voorts
werd aandacht geschonken aan de nawerking van kaligiften op kalifixerende gronden. Er werd studie gemaakt van de invoering van ethyl- en fenylgroepen in montmorilloniet, en van de eigenschappen van chlorietachtige kleimineralen, die o.a.
veel in de verweerde lemen van Zuid-Limburg voorkomen. Ook werden de mogelijkheden nagegaan voor de identificatie van kleimineralen door middel van elektronenmicroscopie.
Bij de studies over akkeronkruidvegetaties werden berekeningen uitgevoerd ter
bepaling van de verbanden tussen levensvorm en standplaats. Tussen de vochthuishouding en de vegetatie bleek een redelijke correlatie te bestaan. Ook de chemische
rijkdom, die wellicht samenhangt met een hoger silicaat-gehalte van het zand, bleek
invloed te hebben op de onkruidvegetaties.
Op het gebied van de bodemgeschiktheidsbeoordeling werd veel aandacht geschonken aan de landelijke karteringen. De landclassificatie bij de kartering 1 :
200.000 kwam gereed, terwijl de landclassificatie voor de 1 : 50.000-kartering in
studie werd genomen. Het ziet ernaar uit dat, indien de proeven over een aantal jaren
kunnen worden voortgezet, uit de verrichte proefoogsten en taxaties onder meer
in de Veenkoloniën, de Rivierleem en Rivierklei interessante gegevens zullen worden verkregen wat betreft de opbrengsten van een aantal gewassen op verschillende
bodemtypen. De opdracht tot het maken van een bodemgeschiktheidskaart van het
rivierkleigebied (1 : 200.000), ingedeeld naar geschiktheid voor akkerbouw, weidebouw, fruitteelt, groenteteelt en bloementeelt werd uitgevoerd. De mogelijkheden
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voor de teelt van stooktomaten op veengronden rondom Rotterdam en oude zeekleigronden in de B-driehoek werden geïnventariseerd in samenwerking met hél
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas. De globale bodemgeschikt
heidskaart voor de tuinbouw van de provincie Gelderland kwam gereed. Afgeleverd
werden de bodemkaarten en de bodemgeschiktheidskaarten voor de bosbouw van de
boswachterij Kootwijk.
In hel kader van de proefkarteringen voor de 1 : 50.000-kaart werd aandacht geschonken aan de definiëring van verschillende verschijnselen, zoals rijping, veraarding, zout in de ondergrond, katteklei, knippigheid, profielverlopen, leemgronden
zonder textuur B, enz. Met behulp van kationenwaarde, kationenbezetting en basenverzadiging werd getracht een indeling van de kleigronden te maken. Andere problemen, die meestal ook reeds bij de bodemclassificatie een rol speelden, zoals textuurverloop, invloed van grondwater, kalkverloop, heterogene gronden, e.d. kwamen
opnieuw onder de aandacht.

Laboratorium voor Regionale Bodemkunde,
bouwhogeschool

Geologie en Mineralogie van de Land-

In het kader van het onderzoek over de totale mineralogische samenstelling van
de bodem werden met behulp van de in het vorige verslagjaar ontwikkelde methode
de mineralen van een aantal typische gronden gescheiden in groepen, die voor microscopische determinatie geschikt zijn. Deze groepen werden onderzocht om te komen tot een methode, die bruikbaar is voor routinebepalingen.
Bij het onderzoek naar sporen van een Romeinse landindeling in Zuid-Limburg
werd een kaart geconstrueerd, waarop bestaande wegen, gemeentegrenzen en perceelsscheidingen in een vierkanten-systeem voorkomen. De ligging van de resten van
zeventig Romeinse villa's kan hiermede gedeeltelijk worden verklaard.
Aan de detailkartering van het Betuwse rivierkleigebied werd 1500 ha toegevoegd.
Bovendien werd de collectie standaardprofielen van de rivierkleigronden uitgebreid.
Zeer instructief zijn de lakprofielen, waar naast de verticale gronddoorsneden ook de
onder elkaar gelegen horizontale doorsneden worden gedemonstreerd.
De perforatiegraad bleek een maat te zijn om de invloed van verschillende bodemgebruikswijzen op hetzelfde profiel in cijfers vast te leggen. Ook kan de perforatiegraad aanwijzingen geven voor de waterhuishouding van het bodemprofiel.
Bij het palynologisch onderzoek van vegetatieprofielen in zand werd de invloed
van verschillende bodemkundige hoogteligging, van overigens overeenkomstige
bodemprofielen, op het pollenprofiel bestudeerd.
Het onderzoek van het Uddelermeer naderde de voltooiing. De diagrammen lopen
van oude Dryastijd tot historische tijd en zijn geheel in sediment afgezet; hierdoor
werd een zuiverder beeld verkregen dan mogelijk is met pollendiagrammen in veenafzettingen. In de jongere lagen werd een grote invloed van de mens op de vegetatie waargenomen; de heidevelden bleken hun definitieve uitbreiding pas te hebben
gekregen in laat-historische tijd.
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Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
In het bemestingswarenhuis op de tuin te Naaldwijk werd begonnen met een
meerjarige proef, waarbij enkele organische materialen worden vergeleken.
Het bleek gevaarlijk te zijn aan potgrondmengsels grote hoeveelheden meststoffen (stikstof en calcium) toe te voegen, in het bijzonder wanneer het materiaal onvoldoende wordt gemengd.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
De wintergrasmat als bodembegroeiing voldeed goed. Een nieuwe methode van
bodembehandeling, waarbij de concurrentie van een blijvende grasmat over de gehele oppervlakte wordt vermeden en de voordelen van een grasbegroeiing werden
gecombineerd, gaf bemoedigende resultaten.
De analyse van de bodembehandelingsproefvelden leerde, dat de grasmat onder
vruchtbomen een zeer grote stikstofconsumptie heeft. Voorts bleek dat de nitraatopname sterk verbeterd wordt in een goed vochtig gehouden bovengrond en dat er
grote verschillen bestaan in het „natuurlijke" stikstof leverende vermogen van gronden.
De bomen in blijvend gras vertoonden een slechte stand, ook al werd er 400 kg
stikstof per ha toegediend. Op het proefveld te Heiningen oefende het een- of tweemaal per maand maaien weinig invloed op de stand en de produktie van de bomen
uit.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Het gebruik van compost leverde op veengrond geen enkel gunstig en in sommige gevallen zelfs een negatief resultaat op. Toegediend op zware zeekleigrond
werkten enkele compostsoorten structuurverbeterend, waarbij tevens de opbrengst van
de proefgewassen werd verhoogd.

Werkgroep Onderzoek

Zwartveen

Deze in 1958 onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. opgerichte werkgroep, waarin een samenwerking tot stand is gebracht tussen de zwartveen verwerkende industrie en verschillende instituten, proefstations en andere instellingen, die zich bezighouden met bodemkundig onderzoek
ten behoeve van de tuinbouw, heeft ten doel na te gaan in hoeverre zwartveen na
bewerking geschikt kan worden gemaakt als vervanger van de schaars wordende
veenaarde. Deze veenaarde wordt vooral in de tuinbouw gebruikt, enerzijds voor ophoging en afdekking, anderzijds in grondmengsels, die gebruikt worden voor de opkweek of de teelt van vele gewassen.
32

Met de werkzaamheden, waarbij het vraagstuk van microbiologische, faunistische
microJTiorfologische en fysisch-chemische zijde wordt bekeken, terwijl tevens de geschiktheid als cultuurmedium wordt onderzocht, werd een begin gemaakt.

Bedrijj'slaboratorium

voor Grond- en Geivasonderzoek

In 1958 werden naar de laboratoria te Oosterbeek, Groningen, Geldrop en Goes
155.170 grondmonsters ingezonden, 46.481 gewasmonsters, 2.019 bloedmonsters, 977
urinemonsters, 93 stalmestmonsters en 2.906 grondmonsters voor aaltjesonderzoek.
In totaal werden 2.338.000 bepalingen verricht. Het was een verheugend feit, dat
van de individuele landbouwers belangrijk meer grond- en gewasmonsters werden
ontvangen dan in het voorgaande jaar.
Het onderzoek over een nieuwe methode bij het fosfaatonderzoek van de grond
werd afgesloten. De invoering van deze methode, waarbij 1% citroenzuur werd vervangen door am. lact. azijnzuur, betekende een arbeidsbesparing en een verkorting
van de onderzoekduur.
Aan de bepaling van koper werd een uitvoerige studie gewijd. De microbiologische
methode (met behulp van de schimmel Aspergillus niger) zal vervangen worden
door een colorimetrisch chemische methode (extractie met 0.4 n salpeterzuur).
Deze laatste methode is nauwkeuriger en sneller in uitvoering. Veel onderzoek werd
verricht over de bepaling van sporenelementen, o.a. borium en cobalt, waarbij, wat
de laatste betreft, een eenvoudiger uitvoering werd uitgewerkt. De invoering van het
onderzoek van stalmest en giermonsters eiste vooraf een onderzoek over de juiste
bemonsteringswijze en de bepalingsmethodiek in het laboratorium.
Het onderzoek over het voorkomen van aaltjes in de grond wordt ontwikkeld in
samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst. Het betreft zowel de methodiek in het laboratorium, waarbij verschillende verbeteringen werden ingevoerd, als
de problemen over het voorkomen van aaltjes in de praktijk.

Rijkslandbouwpr oefstation voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

Het aantal monsters meststoffen, dat in 1958 werd onderzocht, bedroeg 5.984 (vorig jaar 6.473) ; het aantal analyses, dat hierin werd uitgevoerd bedroeg 13.821 (vorig jaar 14.992).
Bijzondere aandacht werd besteed aan de uitwerking van een nieuwe totaal-stikstofbepaling (universele methode) en aan een verbeterde klaringsmethode bij de
chloride-bepaling.
Voorts werd in bewerking genomen een gravimetrische kaliumbepaling met behulp van TFBN en werd aanvullend onderzoek verricht wat de zinkbepaling betreft.
Omvangrijk onderzoek werd uitgevoerd om te komen tot een bevredigende bepalingsmethode van nitraat, ammoniak en ureum bij gelijktijdige aanwezigheid in meststoffen. Dit onderzoek werd verricht in verband met de O.E.E.C.-voorstellen en het
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daarmee gepaard gaand overleg inzake uniformering van analysemethoden voor
meststoffen ten behoeve van de internationale handel.
Ook werd aandacht besteed aan de bepaling van resten synthetische wasmiddelen
in slibcomposten en aan het bepalen van calcium naast barium en strontium.
In samenwerking met de Algemene Inspectiedienst werden bemonsteringsproblemen bestudeerd. Daartoe werden groepen monsters thomasmeel, mengmeststoffen
en kalizouten onderzocht.
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CULTUURTECHNIEK

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
Het onderzoek over de fundamentele aspecten van de stroming van water in verzadigde en onverzadigde grond werd voortgezet. Wat betreft de relatie tussen neerslag, afvoer en grondwaterstand bij drainage bleek, dat het verband tussen grondwaterdiepte en afvoer bij stijgende grondwaterstand zeer variabel is als gevolg van het
niet-stationaire karakter van de drainage. Het ontwikkelen van niet-stationaire stromingsvergelijkingen werd dan ook voortgezet.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden van waterbeheersing op komgronden
werden tijdens en kort na regenval afwijkingen waargenomen wat betreft het verband tussen drainafvoer en grondwaterstand. In gevallen met een regenintensiteit
van ongeveer 1 mm per uur konden deze afwijkingen door het niet-stationair zijn van
de ontwatering worden verklaard. Thans is een onderzoek gaande naar het bergend
vermogen en de indringingssnelheid van het water in de grond, die voor de toepassing van de niet-stationaire stroming van belang zijn.
Er werd een nader onderzoek ingesteld naar de invloed van een getijbeweging
op de grondwaterstand. Gevonden werd, dat de samendrukbaarheid van het watervoerend pakket en het zich daarin bevindende water bij de voortplanting van een
getij in het grondwater van grote betekenis is.
Een samenvatting van.de jarenlange waarnemingen op het grondwaterstandsproefveld te Nieuw-Beerta, waar een onderzoek over de invloed van de grondwaterstand
op het gewas en de bodem werd ingesteld, werd gepubliceerd.
Het onderzoek over de waterbalans richtte zich op een grafisch-statistische analyse
van grondwaterstandsgegevens. Hierbij werd een duidelijker inzicht verkregen in de
fysische relatie tussen grondwaterdiepte, neerslag, verdamping en capillaire naïeveling.
Het fundamentele onderzoek over de stroming van water in onverzadigde toestand
werd toegespitst op de bepaling van het capillair geleidingsvermogen van de grond
en op de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de pF-bepaling.
De toepassing van pF-curven voor de lucht- en vochthuishouding van de grond
werd verder onderzocht.
De waarnemingen op het lysimeterstation te Wageningen werden voortgezet. Een
vergelijkend onderzoek werd ingesteld naar de verschillen tussen enkele methoden voor de berekening van de verdamping. Met alle ontwikkelde vergelijkingen bleek
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voor Nederland de optimale verdamping van een gewas met goede benadering te
kunnen worden vastgesteld.
Met behulp van potproeven in kassen en in de volle grond werd de invloed van
de beschikbaarheid van het water, de aëratie, de temperatuur en de zoutconcentratie
van het bodemvocht op de verdamping van de plant nagegaan.
Ten behoeve van de bij beregening en infiltratie benodigde wateraanvoer werden
frequentieberekeningen uitgevoerd voor de bepaling van de waarschijnlijkheid van
het optreden van een neerslagtekort.
Op een aantal proefbedrijven in Limburg werd beregening toegepast. Met behulp
van vochtkarakteristieken werd de hoeveelheid water in de grond bepaald; deze
varieerde in de wortelzone van 70-130 mm. Aan de hand hiervan kon het tijdstip
van beregening en het waterverbruik worden vastgesteld. Bij sterk drogend weer
bedroegen bij giften van 20 mm de verliezen door directe verdamping ongeveer
4-6 mm.
Door middel van een opbrengstonderzoek werd de invloed van de vochttoestand
van de grond op de arbeidsbehoefte van de bedrijven nagegaan.
In verschillende gebieden werden geo-hydrologische onderzoekingen ingesteld. In
het Lollebeekgebied werden voor het vaststellen van de mogelijkheid tot het verhogen
van de grondwaterstand door middel van infiltratie hydrologische constanten bepaald uit pompproeven, boringen, afvoeren en grondwaterstanden. Laboratoriumonderzoek aan geroerde monsters, die bij deze boringen waren verkregen, toonde
aan, dat de doorlatendheid van zanden met een slibgehalte groter dan 6 % te verwaarlozen is, terwijl lemen en kleien met slibgehalten groter dan 19% praktisch geheel ondoorlatend zijn. Om te hoge grondwaterstanden te voorkomen bleek een bergend
vermogen van ten minste 50 mm nodig te zijn. Uit de gegevens van tot 40 m diepte
reikende puls- en spoelboringen kon een tektonische kaart van Noord- en MiddenLimburg worden samengesteld, die als basis voor verdere hydrologische onderzoekingen kan dienen.
Voor een waterbeheersingsplan in het proefgebied Deurne werden grondwaterstandskaarten vervaardigd. Voor een tweetal infiltratieplannen voor de Vredepeel
werden ontwerpen opgesteld.
Op het proefbedrijf Oost-Ketelaar te Lewedorp (Zld.) is een proef opgezet voor
waterwinning uit de dunne zoetwaterlagen in mariene sedimenten. Zout en zoet
water werden afzonderlijk opgepompt in een verhouding 1 : 5. Het zoete water wordt
voor beregening gebruikt; het zoute wordt afgevoerd.
Op Schouwen zijn ten behoeve van het Deltaplan geo-hydrologische boringen
uitgevoerd; in de Wilhelminapolder werd daarmede een begin gemaakt. Voorts is
de zoutinhoud van het bodemprofiel in de Prunjepolder bepaald. Een apparatuur
voor de meting van afvoer, neerslag en grondwaterstand werd ontwikkeld en opgesteld. De verwerking van afvoer- en zoutmetingen van enkele kleine polders op Walcheren werd voortgezet.
In het kader van het grondverbeteringsonderzoek werd de invloed van ingesloten
laagten, egalisatie en storende lagen bestudeerd. Nagegaan werd welke invloed sto36

rende lagen uitoefenen op de doorlatendheid, de beworteling en de vochtopname.
Er werden proeven aangelegd, waarbij verschillende methoden van grondverzet, n.1.
met dragline, bulldozer of diepploeg dan wel in handwerk, vergeleken kunnen worden.
In heit Boven-Dommelgebied en het Lollebeekgebied werd een onderzoek ingesteld naar de betekenis van de verkaveling voor het arbeidseffect, de arbeidsbehoefte en de arbeidsbezetting.
Een studie over de ontsluiting in het gebied van de grote rivieren werd opgezet.
Hiervoor werden gegevens verzameld omtrent bedrijfsgrootte, verkaveling en wegennet.

Internationaal Instituut voor Landaanwinning

en

Cultuurtechniek

Het onderzoek op dit instituut heeft uit de aard der zaak voornamelijk het karakter van vergelijkende en compilerende studies en literatuursamenvattingen ten
aanzien van de toepasbaarheid van reeds bekende methodieken ten behoeve van andere landen en het geven van advies bij buitenlandse onderzoekingen. Een groot deel
van de tijd der medewerkers werd dan ook in het verslagjaar door deze redactionele
en voorlichtingswerkzaamheden in beslag genomen.
Een compilerende studie over het gebruik van de boorgatenmethode voor doorlatendheidsonderzoek van grond werd met een publikatie afgesloten.
Er werd een vergelijkend klimatologisch onderzoek uitgevoerd wat betreft de behoefte aan aanvullende watervoorziening in de landbouw van Europa; de resultaten ervan zullen worden gepubliceerd.
Met een aantal geïnteresseerde instellingen werd overleg gepleegd inzake een onderzoek tot verbetering van de kwaliteit van bronwater voor irrigatiedoeleinden door
middel van een gewijzigde inrichting der pompinstallaties.
In samenwerking met het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek werden
watercultures ingericht, met het doel aanwijzingen te verkrijgen omtrent het gebruik
van zouthoudend irrigatiewater bij verschillende ionenverhoudingen.
In studiereizen naar Spanje, Italië, Ceylon, India en Pakistan werd interessant materiaal bijeengebracht inzake systemen van landhervorming en de uiteenlopende principes van landinrichtingspatronen en kolonisatie.
Ten slotte werden nog adviezen uitgebracht over proefpolderprojecten in India
en Griekenland.

Onderzoekafdelingen

bij de provinciale directies van de Cultuurtechnische

Dienst

Zeer veel aandacht werd besteed aan de kavelinrichtingsproblematiek in enkele
in voorbereiding zijnde ruilverkavelingsgebieden. In een aantal representatieve proefblokken in deze gebieden werden voor de verschillende mogelijkheden van grondverbetering en kavelindeling alternatieve plannen opgesteld, waarbij de kosten van
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uitvoering tegen het te verwachten landbouwkundig resultaat werden afgewogen.
Ter afsluiting van het drainage-onderzoek, zoals dat bij de Cultuurtechnische
Dienst tot ontwikkeling is gekomen, werd een samenvattend rapport opgesteld. Verder
werd de ontwikkeling van de machinale drainage op de voet gevolgd en een overzicht samengesteld van de thans in Nederland en in het buitenland gebruikte draineermachines. De mogelijkheden van moldrainage werden opnieuw onder de aandacht gebracht, omdat deze wijze van detailontwatering van betekenis kan zijn als
tijdelijke voorziening bij de uitvoering van de ruilverkaveling ter verbetering van de
draagkracht van de grond, dan wel als blijvende maatregel voor de ontwatering van
gebieden, waar buisdrainage te duur of niet mogelijk is. Aangezien vooral ten aanzien
van de duurzaamheid van de molgangen nog onvoldoende gegevens bekend zijn, werd
een aantal praktijkproeven met moldrainages aangelegd.

Afdeling Cultuurtechniek

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over het verband tussen neerslag en afvoer werd voortgezet.
Voor de niet-stationaire ontwateringsstroming werden op theoretische grondslag formules ontwikkeld. In deze formules wordt het waterafvoerend vermogen van de grond
gekarakteriseerd door een reservoircoëfficiënt, waarin zijn verenigd de doorlaatfactor
en de dikte van de doorstroomde grondlaag, de onderlinge afstand van de sloten of
buizenreeksen en de mate, waarin de grond overtollig water in zijn poriën kan bergen. Met een apparatuur op laboratoriumschaal werden ter toetsing van de ontwikkelde analysemethode enige oriënterende proefnemingen gedaan.
In het onderzoek over de uitgebreidheid van zware neerslag werd voor een aantal
grote dagregenvallen de frequentie, waarmee in Nederland oppervlakten van verschillende grootte worden getroffen, uit beschikbare regengegevens berekend en geanalyseerd.
Voortgang vond het experimentele onderzoek over de verdeling over de tijd van
de zakwatertoevoer van regenwater naar de grondwaterspiegel.
In het kader van ruilverkavelingsonderzoek werd het verband tussen schaalvergroting en dichtheid en tracering van het wegenstelsel onderzocht.
Op basis van een enquête bij waterschapsdeskundigen werd een vergelijkende studie gemaakt van de waterschapsorganisatie in verschillende Europese landen. Nagegaan werd aan welke eisen een waterschap dient te voldoen, wil de waterbeheersing
ten behoeve van de landbouw op doeltreffende wijze tot stand komen.

Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding

Nederland

(C.O.L.N.)

De werkzaamheden betreffende het onderzoek naar de waterhuishouding van het
landbouwareaal in Nederland van de C.O.L.N. naderen in snel tempo hun einde. In
de loop van 1958 werden kaarten en tekeningen voor de drukker gereed gemaakt,
de tekst van de rapporten opgesteld en de drukproeven gereed gemaakt.
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Hiermede komt een samenwerking tussen vele diensten en vele individuele personen tot een einde, die in 1951 een aanvang nam. De eerste activiteit kreeg slechts
geleidelijk wat vaart. Toen echter einde 1952 in negen provincies een ingenieur
speciaal voor dit onderzoek werd aangesteld en in 1953 in deze provincies provinciale commissies in het leven werden geroepen, terwijl in Limburg en Zeeland met
reeds bestaande commissies een samenwerking werd verkregen, begon het werk goed
op gang te komen.
Over geheel Nederland werden waterstandsbuizen geplaatst tot een totaal van
25.0(10. Op vele plaatsen werden watermonsters voor zoutonderzoek genomen. De
praktische ervaring over verdroging of wateroverlast van de landbouwgronden, zoals
de boer die waarneemt, werd op kaarten vastgelegd. Verder werd een bodemkaart
vervaardigd, werden hoogtecijfers verzameld en kwam velerlei toetsingsmateriaal ter
beschikking, zodat na de vooraf vastgestelde tijd van drie jaar veldwerk een schat van
gegevens op tafel lag, die op uitwerking wachtte. Deze bewerking van de gegevens
heeft eveneens drie jaar gevergd en zal zijn afsluiting vinden in een twaalftal rapporten, die in gedrukte vorm zullen verschijnen in 1959.
In deze rapporten vindt men naast een overzicht van de verzamelde waarnemingen,
toegelicht met tabellen en kaarten, een beschrijving van de algemene waterhuishoudkundige toestand van de landbouwgronden van elke provincie, een indruk van de
oppervlakten, waar onderzoek en praktijk te natte of te droge toestanden constateerden en tevens een berekening van de opbrengstderving, die deze ontregeling van de
waterhuishouding veroorzaakte. Zo heeft 5 0 % van Nederland in de winter een grondwaterstand van minder dan 40 cm diep, 4 0 % in de zomer een waterstand dieper dan
140 cm, terwijl 2 0 % van het land meer dan 1 0 % opbrengstdaling blijkt te bezitten
door te natte, en 4 0 % eenzelfde opbrengstdaling door te droge toestanden. Friesland
is onze natste provincie, Limburg de droogste, terwijl in Zuid-Holland het grootste
oppervlak aan goed ontwaterde gronden voorkomt.
Nederland is een land, waar de toepassingen van de hydrologie de grond bewoonbaar en de waterschapsorganisatie vermaard hebben gemaakt. Vele jaren hebben
praktijk en empirie bij deze werkzaamheden overwogen. Een overzicht van de ontwateringsdiepten en de reactie van de gewassen daarop ontbrak tot dusverre. De
werkzaamheden van de C.O.L.N. hebben thans dit overzicht doen ontstaan, waarin de
polderdeskundigen in ons land veel omtrent eigen gebied zullen kunnen vinden,
dat tot dusverre niet in getalmaat was vastgelegd. Het resultaat van vele maatregelen
tot afvoer of behoud van het water is thans vastgesteld.
Met het verschijnen van de rapporten in het voorjaar van 1959 zal dit omvangrijke
project zijn afsluiting vinden.

Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Op het waterstandsproefveld „De Lucht" op de proefboerderij „De Vlierd" kostte het veel moeite om de grasmat regelmatig en in goede conditie te houden. De
opbrengsten aan droge stof waren — voor het eerst — erg onregelmatig en laten
39

nog weinig conclusies toe. Op het akkerbouwgedeelte werden vroege aardappelen,
groene erwten en wintergerst geteeld. De aardappelen reageerden weinig op de
grondwaterstand. Bij de erwten werd de hoogste opbrengst verkregen bij de hoogste grondwaterstand, de gerst bracht het meest op bij de laagste grondwaterstand.
Bij de gerst gelukte het om door middel van gewone en late overbemestingen met
stikstof, de bij hoge grondwaterstanden optredende opbrengstdepressie geheel te
compenseren.
Het onderzoek over het effect van beregening op verschillende gewassen werd
voortgezet op een droogtegevoelige bruine bosgrond te Alphen (bij Tilburg) en op
een droogtegevoelige kleigrond te Cothen ( U . ) . De gewasopbrengsten, die op beide bedrijven werden verkregen, waren in het algemeen bevredigend. Door de hoge
regenval en de gunstige regenverdeling in 1958 behoefde er weinig te worden beregend. Een beregening van de bieten en het grasland gedurende de droogteperiode
in het begin van september had, wat de bietenopbrengst betreft, praktisch geen effect; op grasland werd hierdoor een opbrengstverhoging van ruim 2 0 % aan vers gras
verkregen.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het waterhuishoudingonderzoek was gericht op het vinden van gevoelige perioden in de groei van de gewassen. Zowel in veld- als in potproeven met aardbeien
en frambozen bleek, dat vooral in de tijd vlak voor en tijdens de pluk een goede
vochtigheid van de bodem van belang is. Uit beregeningsproeven bij de aardbeirassen Deutsch Evern en Regina werd een aanwijzing verkregen, dat een te vroeg
ingezette besproeiing een negatieve reactie op de opbrengst kan hebben. Besproeiing in 1957 van het frambozenras Mailing Promise gaf in 1958 een 2 5 % hogere opbrengst.
Op het proefveld te Alphen was het effect van de besproeiing op de appelproduktie niet van betekenis. Op de perenpercelen werd door beregening een 20 3 0 % grotere opbrengst verkregen; deze was waarschijnlijk een gevolg van de nawerking van de besproeiing in 1957.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Het nieuwe waterstands- en herontginningsproefveld in het Geestmerambacht
kwam gereed. Dit proefveld zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren wat betreft
de inzichten in verkaveling, juiste grondwaterstand, beregeningskwesties en grondverbetering.
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PLANTENTEELTENPLANTENFYSIOLOGIE

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Uit proeven met het aardappelras Alpha kwam weer duidelijk naar voren, dat de
sortering in de oogst bijna uitsluitend wordt bepaald door het aantal hoofdstengels
per ha. Een limiet of maximum werd ook bij hoge aantallen planten per ha niet
gevonden. Bij een gelijk aantal stengels werd op zware grond een grovere sortering
verkregen dan op lichte. In de Wieringermeer gaf zware grond zowel minder stengels per ha als minder knollen per stengel dan lichte grond.
Bij een onderzoek over de invloed van systemische middelen op de opbrengst
en de kwaliteit van aardappelen leerde een beoordeling van de nateelt van in 1957
tienmaal tegen A-virus bespoten aardappelen, dat met systox weinig effect wordt
verkregen. De proeven werden in 1958 uitgebreid, doch in dat jaar trad weinig besmetting met bladrol op. Inmiddels kwam een middel beschikbaar (meta-iso-systox),
dat dezelfde systemische werking heeft en een sterker contact-insekticide is, tewijl hel: voor de mens veel minder giftig is.
Een bezwaar van de huidige middelen voor het doodspuiten van aardappelloof is
de hernieuwde groei van de knoppen in de oksels van de stengels. Bij Libertas werd
nagegaan welke invloed groeistoffen hebben op dit uitlopen. Het bleek, dat bepaalde groeistoffen (o.a. 2,4,5-T en derivaten hiervan) de uitloop bijna geheel kunnen
remmen. De nawerking op het pootgoed en op de grond zal nog worden onderzocht.
Aangezien de Plantenziektenkundige Dienst overweegt percelen, die in sterke mate bezet zijn met opslag van aardappelen, aan te merken als aardappelpercelen in
de zin van de Wet op de Aardappelmoeheid, werd nagegaaan hoé deze opslag kan
worden voorkomen. Reeds is gebleken, dat niet alleen vorstperioden, maar ook de
hoeveelheid water in de grond van invloed is op het doodvriezen van achtergebleven
aardappelmateriaal.
Bij een onderzoek over de invloed van de velddroogmethode op de kwaliteit van
erwten werd gevonden, dat in gebieden met minder goede droogomstandigheden daken hekruiters waarschijnlijk beter voldoen en ook veiliger zijn dan driepootruiters.
Hekruiters zijn gemakkelijker te plaatsen dan dakruiters.
Een onderzoek over de samenhang tussen de zaaidiepte en de opbrengst van erwten, waarbij zaaidiepten van 3, 6, 9, 12 en 15 cm met elkaar werden vergeleken, toonde aan, dat zaai op 6 cm diepte de hoogste opbrengst geeft. Bij ondiep zaaien komt
de basale vertakking (uitstoeling) het meest tot zijn recht.
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Het antibioticum pimaricine bleek de groei van de erwten te remmen, terwijl het
geen bescherming gaf tegen in de grond aanwezige schimmels en bacteriën, wat
TMTD wel doet. Opvallende opbrengst- en kwaliteitsverschillen kwamen niet voor.
Het onderzoek over de gunstigste standruimte voor conservendoperwten gaf te
zien, dat de opbrengst in de regel toeneemt bij meer planten per m 2 . In 1958 was
deze toename bij verschillende rassen echter gering (Gloire de Quimper, Elf, Mansholt's X 2117, Finette, Celsior) of ontbrak geheel (Kelvedon Wonder). Bij de sterk
uitstoelende Conserva VIII werd bij dichte stand (90 planten per m 2 of meer) de
opbrengst 20-25% lager; Juwel reageerde op dezelfde wijze.
Wat de stikstofbemesting bij stambonen (Phaseolus) betreft, hierbij lag in een
drietal proeven de optimale N-gift bij 40 à 50 kg per ha; bij meer stikstof neemt de
kans op een latere oogst en kwaliteitsderving toe. Dit laatste beperkt de voor een
maximale opbrengst toelaatbare N-gift. In een N-bemestingsproef in het Oldambt
nam de opbrengst toe tot aan een gift van 90 kg stikstof per ha.
In tegenstelling tot erwten werd de groei van stambonen (kievitsboon) niet geremd door behandeling van het zaad met antibiotica. De combinaties met TMTD
deden het veelal beter dan de afzonderlijke behandelingen.
De stambonenrassen Favorit en Dubbele witte, die qua groeihabitus nogal uiteen
lopen, reageerden vrijwel op dezelfde wijze op verandering van de standruimte. Uit
proeven, die door het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond werden
genomen, bleek, dat de rijenafstand des te ruimer kan zijn, naarmate de grond vruchtbaarder is; soms werd nog bij 80 cm rijenafstand een optimale opbrengst verkregen.
Voor landbouwbedrijven zal veelal 60 cm als uiterste moeten worden aangehouden.
Bij het onderzoek over lupine werden de rassen Neven en Martini vergeleken bij
vijf zaaitijden. De op 6 maart, eerste zaaitijd, gezaaide lupine kwam niet op; de vierde zaaitijd, 19 april, gaf de hoogste opbrengst. Neven was produktiever dan Martini;
de hoogste opbrengst was 30,7 kg per are ( 1 6 % vocht). Een rijenafstand van 50 cm
beïnvloedde de opbrengst niet nadelig. Door het lupinegewas dood te spuiten (in
dit geval eind augustus en begin september) kan het vochtgehalte van het zaad worden verlaagd.
Het onderzoek, dat verband houdt met de consumptiewaarde van droge peulvruchten, kwam gereed. Het optreden van spatters kon worden beperkt door een goede
fosfaattoestand van de grond, zoals in de Noordoostpolder bleek. De indruk bestaat, dat een soms optredende bittere smaak bij bewaring in zekere mate kan verdwijnen.
De droge peulvruchten van oogstmethodenproeven vertoonden slechts geringe
verschillen. Kunstmatig drogen was bij de vroege en normale oogsttijd beter dan op
het veld drogen.
Wat de teelt van graszaad betreft, werd bij de eerstejaars gewassen gevonden, dat
ruwbeemd en Engels raaigras de beste resultaten geven bij de vroegste zaaidata.
Maaien in de herfst van het jaar van inzaai bleek bij beemdlangbloem mogelijk
te zijn, mits direct na het maaien nog stikstof wordt gegeven. Bij uitlopervormend
roodzwenk was maaien niet gunstig, daar de zaadopbrengst hierdoor werd geschaad.
Bij de langzaam groeiende grassen, die onder een dekvrucht vandaan komen, is
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een spoedige stikstofbemesting gewenst om het gras door de „sukkelperiode", die
optreedt na het oogsten van de dekvrucht, heen te helpen; de onkruidbestrijding wordt
hierdoor effectiever. De toediening van stikstof in de herfst bleek meer een indirecte dar een directe invloed op de zaadopbrengst uit te oefenen. Bij de snel groeiende
grassen is een N-bemesting in de herfst over het algemeen niet nodig. De stikstofbe(nesting in het voorjaar was bij alle grassen bepalend voor de zaadopbrengst;
deze gift moet in één keer vroeg, in februari, worden gegeven.
De proeven met de tweedejaarsgrasgewassen waren erop gericht de beste behandeling voor deze gewassen te vinden. Over het algemeen was het niveau van de
tweede oogst niet veel lager dan dat van de eerste oogst. Een grondbewerking tussen
de rijen direct na de eerste oogst had bij veldbeemd, beemdlangbloem en kropaar geen
effect. Het maaien van de hergroei in de tweede helft van september had alleen bij
veldbeemd een duidelijk gunstige werking. Bij uitlopervormend roodzwenk, fijnbladig schapegras, kropaar en beemdlangbloem was dit effect uiterst gering. Het
werkte wel gunstig tegen een eventuele luizenplaag en vermoedelijk ook tegen het
optreden van wit-arigheid. Een stikstofgift in de vorm van 200-400 kg kalkammonsalpeter per ha in oktober gaf goede resultaten; een gift van 300 kg kalkstikstof in
dezelfde periode had praktisch geen effect. De stikstofgift in het voorjaar bleek, evenals bij de eerstejaars gewassen, vroeg te moeten worden gegeven.
Een proefveld met witte cultuurklaver in de Haarlemmermeer vertoonde een enorme vegetatieve groei, waardoor de zaadzetting slecht was, terwijl er veel zaad door
schot verloren ging. De opbrengsten varieerden van 30 tot 90 kg ongeschoond zaad
per ha. Een proefveld met rode klaver moest voor het dorsen kunstmatig worden gedroogd; de opbrengsten van de beste objecten lagen tussen 300 en 330 kg schoon
zaad per h a ; de kwaliteit was goed. De beste opbrengst van rode klaver werd verkregen bij voormaaien op 6 juni, bij een rijenafstand van 20 cm.
Te velde overwinterde zaadbieten leverden 12% meer zaad op dan bij de normale
methode; bovendien waren de bieten een week eerder rijp. Het viel echter niet mee
de pootbietjes in het eerste geval goed door de winter te krijgen; van de eerste zaai
vroor 6 0 % dood, van de tweede 4 0 % .
Een N-bemesting in de herfst op sluitkool voor zaadwinning beïnvloedde noch het
schieten, noch de zaadopbrengst. Bij de ruimste plantafstand (30 cm in de rij) waren het percentage schieters en de zaadopbrengst het hoogst.
Aanaarden van radijszaad gaf een meeropbrengst van 2 0 % . Bovendien werd het gewas minder door Sclerotinia aangetast, waardoor de zaadkwaliteit beter was.
Bij blauwmaanzaad werd met aanaarden 2 0 % meer zaad verkregen, terwijl legeren
werd voorkomen. Gebruik van 2 à 3 kg zaaizaad bij blauwmaanzaad bleek, als er
niet gedund wordt, reeds te veel te kunnen zijn.
Gemengde uitzaai met diverse ondervruchten maakte, bij gebruik van 1,5 kg zaaizaad, dunnen overbodig. In sommige gebieden werd gemengde uitzaai met hopperups een tegenvaller, omdat de hopperups te veel in het gewas opgroeide. Mengteelt
van spinazie en erwten viel tegen.
De resultaten met stikstofbemesting van zaadgewassen kwamen in grote lijnen met
die van vorige jaren overeen. Op gedeelde N-giften reageerden sterk positief radijs43

zaad en blauwmaanzaad; karwij en spinaziezaad reageerden positief; koolzaad vertoonde geen reactie, terwijl kanariezaad en zomergerst negatief reageerden.
Blauwmaanzaad reageerde zeer snel op een ureumbespuiting; misschien heeft dit
perspectieven voor de praktijk.
Bij de ontsmetting van zaailijnzaad bleken „vluchtige" kwikverbindingen betere resultaten te geven dan middelen op TMTD-basis. De ontsmetting kan geruime tijd
voor de uitzaai plaatshebben.
Het onderzoek over oogstmethoden bij vezelvlas betrof een vergelijking van
„Vlaamse" mijten, schelven op de grond en ruiteren, bij grote en kleine schoven, met
een hoge (luzerne) en een lage (timothee) ondervrucht. Er trad iets schimmel op
in de grote schoven met luzerne, in hoofdzaak in de mijten en de schelven op de
grond; hetzelfde werd gevonden bij de ruiters op de kruispunten van de stokken.
Een hoog opgroeiende ondervrucht (luzerne of rode klaver) bij vezelvlas had een
nadelige invloed op de opbrengst, het lintgehalte en de kwaliteit van het lint; het
zaad bevatte een hoger ziekte-infectie-percentage. Hoog opschietende ondervruchten
dienen derhalve niet gelijktijdig met het vlas uitgezaaid te worden, maar enkele weken later.
De toepassing van gibberellazuur bij hennep op een tijdstip, dat het gewas ongeveer 1,70 m lang was, deed de lengte met 30-50 cm toenemen.
Ter ontbladering van bindteen werden met succes chloraten gebruikt. Een vergelijking van uitsluitend stikstofbemesting met volledige bemesting gaf geen verschillen te zien wat betreft de hoeveelheden opgenomen voedingsstoffen; ook de opbrengsten aan teenhout liepen niet uiteen. Een kalkbemesting leverde evenmin
iets op.
Met het stekken van riet werden fraaie resultaten bereikt.
Het onderzoek op het gebied van de weide- en voederbouw had in de eerste plaats
betrekking op de kartering van graslanden. Van alle gebieden, waarvan in 1957 het
veldwerk klaar kwam, werden verslagen gereedgemaakt. Opvallend was in het gebied Elburg-Hattem-Zalk het voorkomen van 3 5 % te nat grasland; in het gebied Harderwijk was dit 1 8 % , in de Oostelijke Langstraat 1 3 % , in de Haskerveenpolder 1 1 %
en in het Kromme-Rijngebied slechts 1,5%.
In 1958 werd karteringsveldwerk verricht op ± 16000 ha, gelegen in Elslo, Koningsdiep, Kolderveen-Nijeveen, Schuinesloot, Gendringen, Echteld-Lienden en Maurikse Wetering, Ravenstein en Bossche Broek. In het gebied Maurikse Wetering,
waarvan de ruilverkaveling ongeveer in 1953 werd afgesloten, werd de in 1951 uitgevoerde graslandkartering in 1958 aangevuld door opnieuw een aantal complexen
te onderzoeken. Hieruit bleek, dat de botanische toestand aanzienlijk was vooruit gegaan. Dit kwam echter niet geheel op rekening van de ruilverkaveling, maar deze
laatste en de betere ontsluiting hebben wel meer mogelijkheden voor de graslandexploitatie gegeven. In overleg met de Cultuurtechnische Dienst werden in het
gebied Ade de karteringswerkzaamheden stopgezet, in verband met de geringe geneigdheid van een deel van de ingelanden om de karteerders op hun land toe te laten.
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Voor het onderzoek ten behoeve van graslandkarteringen werd in de proefpolder
bij Coevorden een twintigtal proefplekken nauwkeurig beschreven. Het doel is na
te gaan hoe snel de botanische samenstelling zal reageren op een waterstandsdaling.
Voorts werd bijzondere aandacht besteed aan de sukkelperiode en de bekalking
van grasland, waaraan meer geld wordt besteed dan verantwoord lijkt.
Bij de verwerking van de resultaten, verkregen op een graslandstikstofbemestingsproefveld op zandgrond, waarbij twee N-hoeveelheden (80 en 200 kg N per ha per
jaar) werden vergeleken bij verschillende gebruikswijzen van het grasland (gelijke
P- en K-bemesting), werd gevonden, dat de verschillen in bruto- en netto-opbrengst tussen de N-giften in de loop der jaren kleiner werden. De opbrengsten
bij 80 kg N bleven op ongeveer hetzelfde niveau, terwijl die bij 200 kg N daalden.
Onder invloed van het verschil in N-gift traden ook verschillen op in de analysecijfers van de grond en het gewas. De invloed van de gebruikswijze was hierbij
groter dan die van de N-bemesting. Duidelijk was het lagere Cu-gehalte van het gewas bij hogere N-bemesting.
Tevens werden de resultaten bewerkt van de in 1947 en 1948 op verschillende
grondsoorten aangelegde proefvelden, waarbij 60 en 200 kg N per ha per jaar, zonder Variatie in gebruikswijze, werden vergeleken. Hieruit kwam het in de loop der
jaren lager worden van het effect van de zware N-bemesting niet duidelijk naar
voren, doch deze proefvelden waren ook een kleiner aantal jaren in gebruik. Wel
bleek, dat het N-effect op veengrasland lager lag dan op klei en zand; hierbij dient te
worden opgemerkt, dat het opbrengstniveau op veen in het algemeen hoger was.
Verder was ook bij deze proefvelden het Cu-gehalte van het gewas bij 200 kg N in
het algemeen lager dan bij 80 kg N.
Op het wisselbouwproefveld te Emmercompascuum gaf de twee-, drie- of vierjarige kunstweide gemiddeld een kleine opbrengstverhoging bij het eerste proefgewas,
n.1. aardappelen, terwijl er een behoorlijke nawerking van de stikstof was. De gemiddelde droge stof- en zetmeelopbrengst werden door kunstweiden niet verhoogd.
Bij het tweede proefgewas, rogge, was de nalevering van stikstof zeer gering bij een
kleine verhoging van het opbrengstniveau. Het eerste proefgewas (aardappelen)
op het proefveld te Maarheeze gaf gemiddeld een hoge opbrengst. In de zomer was
aan het loof duidelijk de invloed te zien van de diverse N- en K-giften; dit kwam
niet tot uitdrukking in de knolopbrengsten. Wisselbouw gaf op dit laatste proefveld
geen verhoging van de knolopbrengsten.
Op een stoppelknollenproefveld werden twee rijenafstanden vergeleken met breedwerpig zaaien bij drie ploegdiepten. Er werd vrijwel geen verschil in opbrengst aan
verse massa gevonden.
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Het al of niet isoleren van de wortelstelsels van de agressiefste grassoort met
behulp van glasbuizen gaf grote verschillen in de botanische samenstelling van
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het grasland te zien. De ondergrondse delen spelen een min of meer grote rol bij
de onderlinge concurrentie tussen de verschillende plantensoorten.
Veldbeemdgras bleek zeer gevoelig te zijn voor de zaaidiepte. Deze soort gaf
onder gunstige omstandigheden een goede opkomst, hoewel dit in de praktijk zelden het geval is.
Vorstperioden kort voor de opkomst hebben bij diverse grassoorten een zeer schadelijke invloed op de opkomst. De kiemrust bij uitlopervormend roodzwenkgras
werd opgeheven, wanneer het in de grond gebrachte zaad enkele weken werd blootgesteld aan temperaturen even boven het vriespunt.
Voor de zaadproduktie van Engels raaigras weidetype moet de herfstbemesting met
stikstof niet te vroeg worden gegeven; door sterke spruitvorming wordt de stand
dan spoedig te dicht. De stikstofbemesting in het voorjaar dient juist wel vroeg
plaats te hebben; indien te laat wordt bemest, blijft bij te veel spruiten de halmvorming achterwege.
Bij grassoorten, die in het voorjaar of de voorzomer moeten worden gezaaid om in
het jaar daarop een goede zaadopbrengst te krijgen, was niet de ouderdom voor
de winter, maar de ontwikkeling de beslissende factor. De milieu-omstandigheden
in de herfst hebben nog invloed op de samenstelling van de bloeiwijze, die in het
voorjaar wordt aangelegd.
Na enige jaren zeer intensief rollen van het grasland trad nog geen duidelijke invloed op het klavergehalte op. Elke dag rollen schaadde echter wel de opbrengst.
Bij een vergelijking van de groei van Engels raaigras bij verschillende temperaturen (25° en 15° C) werd gevonden, dat de gewichtstoeneming van een goed bebladerd gewas weinig afhankelijk is van de temperatuur. Dit stemt overeen met de ervaring, dat de assimilatie als zodanig weinig temperatuurgevoelig is. Bij 25° C wordt
echter veel meer nieuw blad gevormd, bij 15° C daarentegen wordt de koolhydraatreserve beter aangevuld, ook reeds bij lage nachttemperatuur. Hieruit valt het gedrag
na afsnijden ook te verklaren. Na eenmaal afsnijden dalen de reserves sterker bij de
hoogste temperatuur, maar dank zij een sneller herstel van bladoppervlak neemt de
produktie ook sterker toe. Bij herhaaldelijk afknippen wordt echter de produktie bij
25° C geleidelijk lager dan bij 15° C, waar de reserves beter op peil blijven en veel
meer korte vlakke spruiten ontstaan. De stikstofvoeding heeft voorts een grote invloed. In het algemeen zijn de gehalten aan vrij nitraat en oplosbare koolhydraten
in de plant omgekeerd evenredig. In een veldproef werd vastgesteld, dat in april, na
zware N-bemesting in de vorige zomer, de koolhydraatreserves en vooral het aantal spruiten lager waren dan bij de controles.
Gebleken is, dat de uitlopers van Engels raaigras botanisch geen stolonen of rhizomen zijn, daar zij niet extra, maar intravaginaal ontspruiten. Deze „spruitheffers"
worden vooral in de nazomer aangetroffen in het te dichte, viltige grasgewas van
echte weiden, ook wel bij andere bosjesvormers, zoals kropaar en timothee.
Het bleek zeer goed mogelijk te zijn op snelle wijze een indruk te krijgen van
allerlei milieu-eigenschappen van grasland door middel van botanische analyse, wanneer gebruik wordt gemaakt van de berekende relatieve veelvuldigheden der aangetroffen plantensoorten voor de diverse milieuklassen. Echter wat de bemestings46

toestand betreft bestaat de mogelijkheid, dat een wat te lage waarde wordt gevonden
doordai; een andere milieufactor, die in het minimum verkeert, al te zeer beperkend
werkt voor de ontwikkeling van een goede zode.
De toepassing van bi- en trifactoranalyses bij het naspeuren van het verband tussen hoedanigheidsgraad en milieu draagt o.a. het zijne bij tot de herziening van het
bekalkingsadvies.
Het chemisch onderzoek van minnende en mijdende planten ter verklaring van het
wezen der indicatie had ten doel grotere zekerheid te verkrijgen, dat het gras zich
in vegetatieve toestand bevond. Als verrassend nevenresultaat kwam naar voren, dat
echte „blauwgrassen" een aanmerkelijk hoger Cu-gehalte vertoonden dan andere
grassen, die op dezelfde plaats groeiden.
Uit de snede-opbrengsten van een potproef met de „kaliminner" timothee en de
„kalimljder" witbol bleek, dat deze grassoorten evenveel kalium uit een zandgrond
opnem€:n, weliswaar in verschillend tempo, maar dat witbol in tegenstelling tot timothee bij herhaald knippen sterk in produktie daalt. Dit wijst er dus op, dat de
zogenaamde voorkeur van timothee voor standplaatsen met een goede K-toestand niet
zo zeer wordt veroorzaakt door kalium, maar dat door de sterke koppeling van
K-rijkdom en gebruik als weiland de resistentie van timothee tegen beweiding hierbij van primaire betekenis kan zijn.
In een veeljarige veldproef werd het resultaat van het vorige jaar bevestigd, dat
op een mineralenarm grasland van slechte botanische kwaliteit, gekoppeld aan een
extensieve beweidingsmethode, pinken in dezelfde tijd aanzienlijk meer in gewicht
toenemen dan op een goed bemest grasland van betere botanische kwaliteit, gekoppeld aan een veel intensievere beweidingsmethode. Vanzelfsprekend is op het eerstgenoemde grasland de opbrengst per ha veel lager.
Door middel van potproeven werd een onderzoek gedaan over de kationenselectiviteit en de kation-anionbalans bij de opname door kropaar, Engels raaigras, zuring, witte klaver en weegbree. De grotere selectiviteit van de grassen, tot uiting
komend in een voorkeur voor éénwaardige kationen, nam af in de genoemde volgorde en maakte bij weegbree plaats voor een voorkeur voor calcium. De kationanionverhouding in het gewas werd bij alle soorten op ongeveer dezelfde wijze door
bemestingen beïnvloed.
Engels raaigras bleek de kali uit de bodem moeilijker te kunnen opnemen dan
kropaar. De droge-stofvermeerdering, veroorzaakt door een kalibemesting en uitgedrukt in procenten van de opbrengst van het nulobject, was onafhankelijk van het
aantal groeidagen, mits zich geen droge-stofvermeerderingen voordeden van groter
dan ca 1 0 % .
Uit potproeven is gebleken, dat tarwe, rogge, gerst en haver alle ongeveer gelijk
reageren op een late overbemesting met stikstof na het begin van het schieten. De
plant wordt niet groter maar het blad blijft langer groen. Maanzaad (papaver) reageert op extra stikstof tijdens het schieten geheel anders: de afmetingen, zelfs van
reeds volgroeid blad, worden sterk vergroot.
Bij granen wordt na een late overbemesting een opbrengstverhoging verkregen, die
zolang geen legering optreedt, ligt beneden het effect van een gelijke vroege be47

mesting. De verhouding van korrel en stro wordt echter zo gunstig beïnvloed, dat
een late overbemesting veelal een hogere korrelopbrengst levert. Uit potproeven
bleek, dat de vochtvoorziening deze verhouding niet beïnvloedt. In veldproeven wordt
het effect van een late overbemesting sterker gedrukt door de natuurlijke stikstofproduktie van de grond dan het effect van een vroege bemesting, als de grond nog koud
is. De late overbemesting heeft bij rogge een gunstige invloed op de stevigheid der
onderste stengeneden. Haver levert een zeer laag rendement van de late overbemesting; uit een potproef bleek, dat een veel groter deel van de na de bloei gevormde
droge stof naar de wortels wordt vervoerd dan bij andere granen.
Door de Na- en/of K-bemesting aan voederbieten niet als chloriden, maar als sulfaten te geven, verminderde de loofopbrengst belangrijk, maar werd de bietenopbrengst verhoogd. Sulfaten gaven donkerder en minder welig groeiend loof met minder necrotische verschijnselen.
Het bleek mogelijk te zijn, bij aardappelen door bespuiting van het volle gewas
met 2, 4, 5-T of butylester van 2, 4-D het uitgroeien van zijspruiten sterk te remmen,
terwijl het oude blad blijft functioneren. Dit is belangrijk in verband met de vondst,
dat speciaal in het jonge blad een vermeerdering van virus optreedt. Dit opent de mogelijkheid, om door onderdrukking van de vorming van jong blad de produktie van
virus zodanig te remmen, dat de rooidatum van pootgoed zou kunnen worden verlaat.
Bij een vergelijking van gerst en maïs in het fytotron werd gevonden, dat de assimilatie per cm 2 groen bladoppervlak van deze gewassen gelijk is, terwijl gerst echter een dubbele hoeveelheid water verbruikt. De droogteresistentie van maïs vloeit
voort uit een zuinig waterverbruik. De oorzaak hiervan wordt verder onderzocht.
De bij het lysimeteronderzoek gevonden formule voor de potentiële evapotranspiratie vormde een goed uitgangspunt voor de berekening van het werkelijke waterverbruik van gewassen te velde op klei.
Bij een watercultuur van gras in de open lucht werd een maximale produktie
van 186 kg droge stof per ha per dag gevonden, wat gelijk staat met 0,73 kg droge
stof per ha per dag per effectieve calorie per cm 2 . Dit was nog niet geheel volgens
het hoogste niveau, dat mogelijk moet worden geacht; waarschijnlijk was de mineralenvoorziening (met name van Fe) nog niet ideaal.
Dank zij het gereedkomen van de klimaatkamers was het mogelijk, de invloed
van de lichtsterkte op de plantengroei in het onderzoek op te nemen. Met zeer hoge
lichthoeveelheden werd bij verschillende gewassen (granen, erwten, klavers) bij
24° C nog geen duidelijk optimum in de groeisnelheid gevonden, wel echter bij aardappelen. Er zijn aanwijzingen, dat bij de toegepaste belichtingsduur van 17 uur per
etmaal bij dit sterke licht de afvoer van zetmeel uit het aardappelblad stagneert.
Wanneer licht en temperatuur constant worden gehouden, neemt de lengte van
de hoofdwortel van een jonge erwteplant in grond met een constante snelheid toe.
Waargenomen werd een diepte van 1,50 m in 50 dagen. De ontwikkeling van de
wortel en de bovengrondse delen kunnen echter niet los van elkaar worden gezien.
Zodra de bloei intreedt, wordt de wortelontwikkeling geremd. De temperatuur beïnvloedt het moment van overgang van de vegetatieve in de generatieve fase sterk.
Deze overgang heeft grote invloed op de groeisnelheid van zowel wortel als spruit.
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Het gevolg is, dat de indruk ontstaat, dat de optimale temperatuur voor de groei
daalt naarmate de plant ouder wordt. Dit wordt twijfelachtig, wanneer de formatieve invloed van de temperatuur in de redenering wordt betrokken.
Tot r u toe verkregen gegevens wijzen erop, dat de groeisnelheden van zowel boven- als ondergrondse delen van de erwt tussen 10 en 24° C gelijk op de temperatuur
reageren. Vooral bij de hogere temperaturen moet het wortelmilieu dan echter voldoende geaëreerd worden. Wanneer bij jonge planten de assimilatie wordt uitgeschakeld en dus op de reserves moet worden geleefd, wordt vooral bij lagere temperaturen het wortelstelsel bevoordeeld bij de verdeling van de beschikbare droge stof.
Wanneer bij zeer jonge planten de temperatuur van het wortelmilieu veel lager
is dan die van de bovengrondse delen, wordt ook de groei van deze laatste duidelijk
geremd. Blijkbaar is en blijft het wortelstelsel dan te klein van omvang om voldoende opname te verzekeren. Het effect treedt niet meer op, wanneer zowel wortel
als spruit reeds een zekere omvang hebben voordat de lage temperatuur van het
wortelmilieu intreedt.
Bij de voortzetting van het onderzoek over de invloed van de temperatuur op de
daglengtereactie werd gevonden, dat deze invloed bij de granen veel zwakker is dan
bij klavers. Maïs stelt hogere eisen aan de lengte van de nacht naarmate de temperatuur lager is, hetgeen de urgentie van het kweken van dagneutrale rassen weer eens
in het licht stelt. Inmiddels bleek, dat in de rassencollectie van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen zich dagneutrale vormen bevinden.
Bij het chemisch onderzoek werden, in verband met de verschillen, die werden
geconstateerd bij de uitwisseling van monsters, vooral met buitenlandse laboratoria,
de bepalingen van nitraat en caroteen in gewasmonsters nader bestudeerd. Er werd
een goede overeenstemming gevonden met de tot dusver door het instituut gevolgde
werkwijze. Voorts werd voor de bepaling van nitraat overgegaan tot de methode met
behulp van 1, 3, 4-xylenol in plaats van 1, 2, 4-xylenol. De nieuwe methode kostte
minder tijd en gaf geen andere uitkomsten.
Van monsters witte klaver, verkregen uit 6 klonen, werd het blauwzuurgehalte bepaald op verschillende tijden van het seizoen. Er bleek een tendens te bestaan tot toeneming van het blauwzuurgehalte bij het voortschrijden van het seizoen. In diverse
verschillende nieuwe rassen witte klaver uit het buitenland werd een zeer hoog blauwzuurgehalte gevonden.
Er werden op grote schaal proeven opgezet om de invloed van verschillende veensoorten op de bodemfauna na te gaan. De uitspoeling van organisch en anorganisch
materiaal uit de grond blijkt bij turfstrooisel belangrijk sterker te zijn dan bij doorgevroren zwartveen (smoesdveen). Geen van deze materialen vormt tot nu toe zonder toevoeging van andere organische stoffen een geschikt milieu voor regenwormen.

Laboratorium

voor Landbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Een snijroggeproef, waarin herfstmaai werd vergeleken met maaien in het voor49

jaar, leverde de meest rendabele uitkomst wanneer uitsluitend in het najaar, n.L in
december, werd gemaaid. Naderhand werd, behalve een flinke hoeveelheid groenvoeder, nog een ruime zaadopbrengst verkregen. Na voorjaarsmaai was de zaadopbrengst van geen betekenis, zodat het gewas dan beter kan worden ondergeploegd.
De hoogste groenvoederopbrengst werd verkregen bij maaien in najaar èn voorjaar.
Een tweetal proeven, resp. met rogge en haver, waarbij systematisch variërende
rijafstanden voor een deel waren gecombineerd met een oppervlakkige grondbewerking ter bestrijding van onkruid, gaf voor rogge de hoogste zaadopbrengst bij afwisselende rijafstand van 15 en 25 cm en voor haver van 5 en 35 cm. Schoffelen had
een gunstig effect op de opbrengst bij de ruimste rijafstand ( 5 / 3 5 ) .
De voortzetting van een proef met zomertarwe, waarin monsters van een groot
aantal partijen zaad van verschillende herkomst en van uiteenlopende kiemkracht
werden vergeleken in ontwikkeling en opbrengst, gaf als resultaat, dat bij dalende
kiemkracht van het zaad de opkomst te velde en de opbrengst aan zaad en stro in
nog sterkere mate terugliep.
Een proef met wintertarwe, waarbij een viertal verschillende zaadontsmettingsmiddelen werd vergeleken in hun uitwerking op de opbrengst, leverde bij de sterkst
door fusarium besmette partij de hoogste zaadopbrengst op, wanneer het ontsmettingsmiddel TMTD, een fungicide waarmede vooral bodemschimmels worden bestreden, werd gebruikt.
De uitwerking van verschillende methoden van grondbewerking op de opbrengst
en het gehalte van suikerbieten en voederbieten was in een veldproef tegengesteld
aan de verwachting ten aanzien van het wortelgewicht van de suikerbieten; dit vertoonde een negatieve correlatie met de diepte van de bewerking. Bij de voederbieten
was deze tendens minder duidelijk. Bij beide gewassen werd de grootste opbrengst
aan wortel en blad samen verkregen, wanneer op normale diepte werd geploegd.
Diepere bewerkingen hadden voor de suikerbieten een hoger gehalte tengevolge,
doch ook een stijging van het tarrapercentage door aanhangende grond, ondanks het
feit dat het aantal vertakte bieten verminderde.
Op een zevental plaatsen in ons land werd zaad van rode Maasklaver uitgezaaid
onder uiteenlopende omstandigheden van bodem en klimaat, ter beoordeling van de
mate van hardschaligheid van de zaadopbrengst. In deze voorlopige proef nam de
hardschaligheid toe bij afnemende kiemkracht van het zaad. Dit houdt vermoedelijk verband met een minder goede rijping van het zaad, vooral op de zwaardere
gronden.
Zowel bij erwten als.stambonen werden opbrengstverhogingen (resp. 36 en 38,6%)
verkregen door enting van het zaad met Rhizobiumbacteriën. Bij erwten had gebruik van de praktijkentstof geen resultaat, bij bonen wel; een in 1957 ineffectief
bevonden stam gaf ook nu geen opbrengstverhoging. De resultaten stemden overeen met die van de potproeven, die op het Laboratorium voor Microbiologie van de
Landbouwhogeschool werden genomen. De erwten werden op jonge heide-ontginningsgrond gezaaid, de bonen op hoge grindrijke zandgrond. Indien stifstof werd
gegeven, was de opbrengstverhoging door enting met de goede stammen voor erwten en bonen resp. 20 en 2 1 % . Het stikstofeffect was bij de erwten in tegenstelling
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met 1957 echter zowel bij niet enten als wel enten negatief. Bij de bonen werd in
1958 daarentegen zowel bij niet als wel enten een gunstige invloed van een stikstofbemestóg gevonden, terwijl deze invloed in 1957 (behalve bij één stam) zeer gering was.
Variantie-analyses van een proef met twee aardappelrassen, vier potermaten en
vier plantafstanden, waarbij het verloop van de opbrengst in het groeiseizoen werd
bepaald, toonde aan, dat vooral de interacties zelden significant waren, terwijl ook de
meestal toch zeer significante hoofdeffecten met het groeiseizoen sterk varieerden.
Een behandeling van pootaardappelen met gibberellazuur gaf de hieruit op het
veld groeiende planten geen zichtbare voorsprong, hoewel de groeistof een stimulerend effect had op de kieming van bij kamertemperatuur bewaarde knollen.
Bij een onderzoek over de invloed van verschillende methoden van ruiteren op de
kwaliteit van erwten werd gevonden, dat het gebruik van dakruiters beter is dan
dat van driepootruiters. Licht beladen dakruiters genieten de voorkeur boven zwaar
beladen, terwijl de kwaliteit van het zaad ook beter is naarmate het materiaal rijper en droger op de ruiter komt.
Tegen de verwachting in leverde een stikstofbemestingsproef bij blauwmaanzaad
geen betrouwbaar opbrengstverschil op. Wel werd een duidelijk effect van plantafstanden verkregen.
Blauwmaanzaad als voorvrucht bleek het optreden van virusziekten bij aardappelen te bevorderen. Hoe meer maanzaadresten waren ondergeploegd, hoe meer zieke
planten werden geteld.
Het reeds enige jaren lopende wortelonderzoek met behulp van radioactief fosfaat
(P-32) werd beperkt tot enige proeven over de invloed van profielopbouw, vruchtbaarheidstoestand en vochtgehalte van de bodem op de ontwikkeling en de verdeling
van de activiteit van de wortels over boven- en ondergrond.
Een proef over de vochtonttrekking door een zestal groenvoeder/bemestingsgewassen op een hoge arme zandgrond leverde vanwege de vrij natte zomer geen duidelijke resultaten op. Wel werden aanzienlijke verschillen in beworteling, vooral dieptèontwikkeling, waargenomen.
Op een één- en driejarige kunstweide (uitgezaaid met dezelfde mengsels) op
een vochthoudende oude zandontginningsgrond werd in het najaar de verdeling van
de fosfaatopname over 0-40 cm vergeleken. Hierbij werd het reeds eerder geconstateerde feit bevestigd, dat bij de oudere kunstweide de fosfaatopname, die als maat
voor de wortelactiviteit geldt, aanzienlijk sterker in de zodelaag is geconcentreerd
dan bij de éénjarige. De ondergrond speelt bij grasland blijkbaar slechts gedurende
korte tijd een rol van betekenis voor de voedselopname.

Afdeling Graslandcultuur van de

Landbouwhogeschool

Ten einde iets meer te weten te komen over de bijdrage van witte klaver in de
stikstofvoorziening van jong en oud grasland onder Nederlandse omstandigheden,
werden in een 3 jaar en 32 jaar oud klaverrijk weiland oriënterende proefveld]es
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aangelegd, waarin objekten met variërende hoeveelheden klaver werden verkregen
door het in meer of mindere mate verwijderen van klaverplanten. Nadat de zode zich
in de loop van het seizoen enigszins van deze handeling had hersteld, werden stikstoftrappen aangebracht, ten einde in volgende jaren te kunnen nagaan, hoe groot
het aandeel is van verschillende hoeveelheden klaver in de stikstofvoorziening bij
verschillende stikstofbemestingen. De negatieve correlatie tussen stikstofbemesting
en klaverpercentage maakt het gewenst een beter inzicht te krijgen in de vraag op
welk niveau de stikstofbemesting dient te worden gebracht voor de handhaving van
een maximale hoeveelheid klaver in de zode.
Tot nu toe werd de indruk verkregen dat klaver in de zode zonder stikstofbemesting een hogere opbrengst geeft, zowel aan droge stof als aan ruw eiwit. Het ruw eiwitgehalte in het gras (zonder klaver) toont een duidelijk positieve correlatie met
het percentage klaver in de zode, in die zin, dat de opbrengst aan ruw eiwit van
het gras (zonder klaver) eveneens toeneemt met toenemend percentage klaver. Uit
het laatste kan worden opgemaakt, dat het gras direct of indirect door de klaver wordt
begunstigd.
Voor hetzelfde doel werden bakkenproeven buiten aangelegd, waarbij eveneens
enige stikstoftrappen werden aangebracht. In de bakken zonder stikstof leek op het
oog het gras duidelijk te profiteren van de meegroeiende klaver. Dit kwam niet tot
uiting in de cijfers voor ruw eiwitgehalte en de opbrengst aan droge stof en ruw
eiwit van het gras (zonder klaver). De totale droge stof en ruw eiwitopbrengst steeg
met toename van het percentage klaver tot een zeker optimum, dat ongeveer lag bij
4 0 % klaver; na dit optimum was er weinig of geen stijging meer aanwezig.
Gedurende het seizoen werd in twee klaverrijke graspercelen nagegaan de fluctuatie van het percentage klaver met de tijd en de kwantitatieve verdeling van de
klaver over de hoogte van het gewas. Zoals te verwachten was, toonde de klavergroei
een maximum in de zomer (in beide gevallen een top in augustus) en een minimum
in voor- en najaar. Bovendien bleek, dat de grootste hoeveelheid klaver aanwezig
was in de middelste etages van het gewas.
Bij dezelfde proef kwam tot uiting, dat het vee de klaver en het gras in een ruimere
verhouding afgraast dan voorhanden is, m.a.w. het vee toont een duidelijke voorkeur voor klaverrijke plekken. In de rustperiode tussen twee beweidingen in groeide
de klaver relatief sneller dan het gras.
Bij bovengenoemde proef werd tevens een bevestiging verkregen van het feit, dat
bij een bossige grasmat het percentage klaver, gevonden door middel van een botanische analyse, te laag kan uitvallen, doordat er grote kans bestaat, dat de klaverarme
bossen letterlijk te veel gewicht in het botanische monster gaan leggen.
Bij enige van bovengenoemde proeven werden opbrengsten bepaald door het uitmaaien van vakken en door het bepalen van de dichtheid van de zode en de lengte
van het gewas. Het produkt van laatstgenoemde grootheden kan worden opgevat
als een maat voor de drogestofopbrengst, maar de correlatie tussen deze twee was
niet zodanig, dat via het gemiddelde van schattingen van zodedichtheid en -lengte,
de gemiddelde drogestofopbrengst van een perceel kan worden afgelezen.
In een potproef werd de invloed van een droogteperiode op de chemische samen52

Stelling van de grassen Lolium perenne en Dactylis glomerata nagegaan. Bij beide
grassen gaf een droogteperiode een duidelijke verhoging van het ruw eiwitgehalte
en het nitraatgehalte in de droge stof te zien; deze verhoging was ook na een week
verder kweken op normaal vochtgehalte nog duidelijk waar te nemen.
In samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen werd een proef aangelegd op twee belendende percelen grasland, waarbij twee uiteenlopende gebruikswijzen werden ingevoerd, nl. altijd weiden
en altijd hooien, terwijl de hooi-objecten zwaar en de weide-objecten licht werden
bemest met proefbemestingen van 0 , P, K, PK, NPK, en Ca. Gehoopt wordt op deze
wijze twee faktoren, die in de praktijk altijd samengaan, te scheiden, nl. weiden en
een goede bemestingstoestand enerzijds en hooien en een slechte bemestingstoestand
anderzijds. Daarnaast zal de invloed van de bemestingselementen afzonderlijk en in
combinatie worden nagegaan.
Van de Stichting voor Plantenveredeling werden 124 driejarige witte klaverklonen overgenomen van zeer verschillend ras en herkomst. Deze klonen hadden in 1957
blootgestaan aan een besmetting met het vergroeningsvirus, dat zich dan ook in 1958
bij verschillende klonen manifesteerde in heksenbezemverschijnselen. Bepaalde
klonen bleven onaangetast, zodat het mogelijk is in de komende jaren aan te geven
welke rassen resistent zijn. Dit is van belang, daar in een naburig land deze ziekte
belangrijke schade in klaver veroorzaakt en met de mogelijkheid rekening moet worden gehouden, dat dit ook in Nederland het geval kan worden.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Bij het onderzoek over de factoren bij bietenzaad, die van belang zijn als basis
voor uitzaai-adviezen, werd speciale aandacht besteed aan de afwijkingen, die zich bij
polyploid zaad voordoen.
Begonnen werd met een vergelijkend onderzoek over de verschillen in groeiverloop van de suikerbiet in het noorden en het zuiden van Nederland, in verband met
klimaatfactoren.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
Er werden geen betrouwbare verschillen waargenomen tussen de objecten van een
proefveld, waar de invloed van de herkomst van zaaizaden werd onderzocht.
Ten einde na te gaan, welke invloed het licht heeft op de morfologische ontwikkeling, de opbrengst en de kwaliteit werden in een praktijkperceel Balder beschaduwingsproeven uitgevoerd. Ofschoon bleek, dat door de beschaduwing ook de factoren temperatuur en vochtigheid werden beïnvloed, werd een duidelijke invloed
van de factor licht waargenomen. Iedere beschaduwing heeft een nadelige invloed
op de opbrengst. Verduistering in de periode van uitstoelen remt de uitstoeling,
maar bevordert het aantal korrels, dat zich per aar vormt. Beschaduwing in de periode
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van korrelvulling werkt ongunstig op de korrelgrootte en geeft een hoger eiwitgehalte in het geschoonde produkt. Beschaduwing geeft bovendien een langer en slapper gewas met bredere bladeren. Een onderzoek over de invloed van het legeren op
de kwaliteit van het gewas toonde wederom aan, dat legeren een nadelige invloed
heeft op de korrelgrootte en het eiwitgehalte van de korrel. De veronderstelling,
dat Proctor bij legeren naar verhouding ongunstiger zou reageren dan andere rassen,
werd niet bevestigd.
Proeven, waarbij aan een normaal gewas op de zuidwestelijke zeekleigronden een
late overbemesting werd gegeven, leidden tot de conclusie dat de rentabiliteit van
de late stikstofgift op deze gronden te betwijfelen valt. Door de grote variatie in de
cijfers van het eiwitgehalte van de korrel laat deze proef geen conclusie toe wat
betreft de invloed van een late overbemesting met stikstof op de kwaliteit van de
korrel.
Met het doel meer inzicht te verkrijgen in de processen, die zich afspelen bij het
zich vullen van de gerstkorrel, werd begonnen met proefnemingen met het brouwgerstras Domen en het voergerstras Vada.

Nederlands

Graancentrum

Aangezien gebleken is, dat grote behoefte bestaat aan een klimaatatlas voor de
verschillende landbouwgewassen, werden voorbereidingen getroffen voor het samenstellen van een ontwerp van een dergelijke atlas voor de granen. Voorts werd begonnen met het verrichten van een literatuurrecherche op het gebied van de fenologie
der granen.

Rijksproefstation

voor

Zaadcontrole

Wat betreft de bestudering van de methodiek van het gezondheidsonderzoek
werd aandacht besteed aan de factor „licht". Ook werden proeven aangezet om de
weerstand van zaaizaad te meten; het bleek hierbij, dat het begrip weerstand zeer
complex is.
Begonnen werd met een vrij uitgebreid onderzoek over de variaties in de eigenschappen van het zaad van soorten en rassen van de groep cultuurgrassen. Ook aan
het onderzoek over de polyploïdie van bietenrassen werd veel tijd besteed; het was
hierbij moeilijk een methodiek te ontwikkelen, die tegelijkertijd voldoende betrouwbaar en niet te tijdrovend is.
Er werd een determinatie-tabel ontworpen teneinde Rumex-zaden aan de hand van
kwantitatieve kenmerken te kunnen onderscheiden. Ook werden gegevens verzameld
en verwerkt over de geografische verspreiding van onkruidsoorten ten behoeve van
een nauwkeuriger herkomstbepaling van zaadmonsters.
Op het gebied van de schoning van zaden werd een onderzoek ingesteld naar het
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homogeniseren van partijen zaad door toepassing van verschillende mengmachines
en -methoden.
Ten behoeve van het kiemkrachtsonderzoek werden verbeteringen uitgewerkt voor
de techniek van het fotograferen van kiemplanten. Een belichtingsgrafiek werd opgesteld, waarin bij een gegeven voorwerpgrootte en een gewenste vergroting direct de
instelling van het fototoestel en de juiste belichtingstijd kunnen worden afgelezen.
Op deze wijze werd in korte tijd een collectie van ca. 500 dia's vervaardigd. Voor de
interpretatie van de internationale voorschriften ten aanzien van abnormale kiemen
is dit waardevol materiaal.
Ten slotte werd nog een studie gemaakt van de invloed van uitwendig aan het
niet gekiemde zaad waarneembare factoren, zoals beschadiging, verwering, schot,
broei, e.d., op de veldopkomst. Dit onderzoek werd aangevat op verzoek van de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed. in verband met wijzigingen in het waarderingssysteem van zaaizaden.

Laboratorium

voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Bij de onderzoekingen over fotoperiodiciteit en vernalisatie werd gevonden, dat
bij de korte-dag plant Perilla crispa in het licht een remming optreedt, die in de duisternis verdwijnt. Bij Salvia splendens werd de bloei bevorderd door korte dag, doch
geremd door geringe lichthoeveelheden. Bij Chrysanthemum bleek de temperatuur,
waarbij het stek aan de moederplant was gevormd, bij verscheidene rassen van grote
invloed te zijn op de strekking en de bloei van de uit dit stek voortgekomen planten.
Bij andijvie werd gevonden, dat planten uit gevernaliseerde zaden eerder schieten
en minder bloemen maken dan planten uit niet-gevernaliseerde zaden. Naarmate
— voornamelijk in het voorjaar — meer vocht in de bodem is, schieten de planten
later en neemt het aantal bladeren toe. Kunstmatig belichte planten uit niet-gevernaliseerd zaad werden in het voorjaar zwaarder en schoten later dan de controle zonder belichting. Het effect van koude op de bloei kon bij andijvie tot op zekere hoogte door korte dag worden vervangen.
Onderzoekingen met gibberellazuur leverden het volgende resultaat op. Een toediening van deze stof bij Cyclamen om de bloei te vervroegen had succes, doch er
traden vaak vervormingen van de bloem op. Proeven over de invloed van verschillende concentraties en het tijdstip van behandelen leverden duidelijke resultaten,
maar de waarnemingen zijn nog niet geëindigd. Bij de éénjarige aster (Callistephus)
bleek de bloemaanleg door lange dag en in mindere mate ook door gibberellazuur
te worden versneld. Het uitgroeien van de bloeiwijze daarentegen geschiedde sneller
in korte dag. Bij twee spinazierassen werd de invloed van daglengte, gibberellazuur
en zaadvernalisatie nagegaan. Lange dag had een zeer sterke invloed op het schieten,
doch in lange dag hadden zaadvernalisatie en gibberellazuur geen effect. In korte
dag werd er een sterk vernalisatie- en een nog sterker gibberellazuureffect waargenomen; gecombineerd was het effect nog groter. In korte dag werd met gibberellazuur een gewichtsvermeerdering gevonden van 2 5 %; dit wordt nader bestudeerd. Bij
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appel werden aanwijzingen verkregen, dat gibberellazuur de parthenocarpie bevordert; ook dit onderzoek wordt voortgezet. Bij verschillende planten werd nagegaan of
er verband bestaat tussen stengelstrekking als gevolg van gibberellazuur en bloei;
dit kon niet worden aangetoond.
Bij het zoeken naar een toetsmethode, die specifiek is voor gibberellazuur, bleek
dat deze kan worden gebaseerd op het feit, dat geïsoleerde stengelfragmenten van
verschillende erwtenrassen kwantitatief verschillend reageren en wel zodanig, dat
het meest uitgesproken dwergras het minst sterk reageert. Deze reactie is omgekeerd
bij intacte planten. Gibberellazuur alléén heeft op de groei van stengelfragmenten
geen invloed, wèl in aanwezigheid van /?-indolylazijnzuur en saccharose en maximaal
bij pH = 5,2.
Enkele resultaten van proeven van uiteenlopende aard waren als volgt. Gladiolenkralen van verschillende rassen werden na het oogsten bij verschillende temperaturen geplaatst. Het kiemen na 15°C was slechter dan na lage temperaturen ( 3 ° , 6 ° ,
9 ° C ) , maar beter dan na hoge temperaturen (20°, 23°, 2 7 ° , 30°,
33°C). Zowel
in een abscissie- als in een wortelvormingstoets, resp. bij Coleus en Phaseolus vulgaris, bleken 2.3.5-trijoodbenzoëzuur en de analoge broom- en chloorbenzoëzuren als
auxinen te werken. De volgorde van sterkste werkzaamheid was: trichloorbenzoëzuur > triboombenzoëzuur > trijoodbenzoëzuur. Bij het bewortelen van stekken gaf
indol een synergetische werking met /Mndolylazijnzuur (vermeerdering van het
aantal wortels met 3 0 0 % ) .

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij de teelt van tomaten werden, bij een goede lichtvoorziening, gunstige resultaten
verkregen met het aanhouden van meer dan één stengel of van één of twee trossen
aan dieven. Als stimulans voor de vruchtzetting van tomaten bleek het groeistofpreparaat Duraset de nadelen te missen van andere groeistoffen, zoals verminderde
vruchtkwaliteit en Botrytis-aantasting via de kroontjes.
Een veeljarig onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Tuinbouwprodukten, waarbij een goed inzicht werd verkregen in de
aan koeldruiven te stellen eisen en de beste bewaaromstandigheden, werd afgesloten.
Tot slot werd een uitgebreide praktijkproef opgezet.
Het onderzoek over de invloed van de groei-omstandigheden in de grond op het
optreden van bittere vruchten bij komkommers leverde nog geen duidelijk resultaat
op. In de toekomst zal het onderzoek zich meer richten op de klimatologische omstandigheden. Het onderzoek betreffende zaadkoppen bij komkommers werd vrijwel afgesloten.
Bij platglaskomkommers werden door middel van druppelbevloeiing zeer hoge opbrengsten verkregen. Een vervanging van calciumnitraat door magnesiumnitraat in
de voedingsoplossing maakte, dat het optreden van entchlorose geheel achterwege

bleef.
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De resultaten bij de teelt van komkommers zonder aarde in de praktijk waren
teleurstellend. Bij tomaten werd een belangrijke vervroeging verkregen.
Vanaf maart werden van Amerikaanse leeuwebekken bloemen van goede kwaliteit
geoogst.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het onderzoek over de invloed van windschermen op de produktiviteit van fruitgewassen werd afgesloten. Een overzicht van de in 1952 t/m 1958 verkregen resultaten toont een sterke wisselwerking tussen het beschuttingseffect en de grootte van
de oogst. In ongunstige jaren is het effect groter dan in goede fruitjaren; in goed
beschutte bomen is vooral de vruchtzetting aanmerkelijk beter. Bij aardbeien en
vroege aardappelen werd een opbrengstverhoging en een vervroegde ontwikkeling
van het gewas verkregen.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
De teelt van augurken bleek op de zwaardere gronden in het noordwesten van
Noord-Holland zeer goed mogelijk te zijn. Er kwam naar voren, dat het in een winderig en vlak gebied noodzakelijk is een goed windscherm aan te brengen. Beschutting door voor dit doel geschikte graangewassen voldeed zeer goed. De oogst van het
late augurkenras Guntruud werd vervroegd door onder glas te zaaien en daarna te
verspenen in pers- en stenen potten. Deze oogstvervroeging had een aanzienlijke meeropbrengst tot gevolg.

Proefstation voor de Bloembollencultuur
Het voortkweken van Ornithogalum thursoïdes in Nederland door middel van
„broed" bleek mogelijkheden te bieden. Daar naast de bewaartemperatuur van de
bolletjes ook de weersomstandigheden tijdens de groei te velde een rol kunnen
spelen, zullen de proeven nog enkele jaren moeten worden voortgezet alvorens een
praktijk-advies kan worden gegeven.
Bij Ixia's werd een vervroeging van de bloei verkregen door de knollen in december voor te kiemen en daarna in een matig verwarmd warenhuis uit te planten. Dit
onderzoek wordt voortgezet.
Getracht werd het verschijnsel van bruine wortels bij tulpen en hyacinten op te
wekken door toediening van zware kunstmestgiften. Deze proeven hebben ten doel
een indruk te krijgen van het juiste beeld van wortelverbranding en het tijdstip, waarop deze verbranding optreedt.
Het beregeningsonderzoek te Bovenkarspel heeft nog steeds geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag of het beregenen de broei beïnvloedt.
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Opnieuw werd vastgesteld, dat het tijdelijk koel bewaren van tulpenplantgoed een
mogelijkheid is om met Kerstmis over bloeiende tulpen te beschikken. Het koel bewaren geeft weliswaar een oogstvermindering, doch deze kan door het nemen van
de juiste teeltmaatregelen tot een minimum worden beperkt.

Laboratorium

voor Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Het fysiologisch onderzoek hield zich, behalve met enige fysiologische ziekten,
zoals het „blauwgroeien" van de tulpen, vooral bezig met het onderzoek naar de fundamentele processen, die een rol spelen bij de vele temperatuurbehandelingen, die
op de bloembollen worden toegepast om ze geschikt te maken voor bepaalde doeleinden, zoals vervroegde of verlate bloei.
Naast de reeds vele bekende methoden voor bloeivervroeging en -verlating werd
een methode ontwikkeld, waardoor bloembollen, in het bijzonder tulpen, als tuinplant kunnen worden gebruikt in gebieden, waar de te hoge grondtemperaturen dit
tot nu toe onmogelijk maakten. Deze werkwijze, waarbij de droge bollen ongeveer
6-8 weken op een bepaald tijdstip worden gekoeld bij 5°C, bleek vooral van belang
te zijn voor de afzet naar de zuidelijke staten van Noord-Amerika.
Het onderzoek over de beste methode om geremde irisbollen geschikt te maken
voor bloei in september, oktober en november toonde aan, dat voor enige variëteiten
een remmingstemperatuur van 30°C geschikter is dan 251^°.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Bij de landelijke rozenonderstammenproef kwamen vooral de edelcanina's inermis,
Heinsohns en Pollmers als goede onderstammen naar voren. Voor de botanische roos
„Persian Yellow" bleek de Boskoopse Rosa rugosa de beste onderstam te zijn.
In de herfst was het mogelijk een grote koel- en forceerproef met Forsythiatakken te nemen, waarbij o.a. werd gevonden dat voor een vroege trek gedurende 6
weken bij -1°C moet worden gekoeld. Bij een dergelijke koeling is het gewenst de
takken in plastic te verpakken.

Proefstation voor de Bloemisterij
Hoewel de verschillen minder groot waren dan in het eerste jaar, werd bij anjers
met behulp van druppelbevloeiing ook dit jaar een hogere opbrengst en een kwaliteitsverbetering verkregen. De toepassing van dit systeem in de praktijk leverde
ten dele een teleurstelling op, omdat het welwater zoveel ijzer bevat, dat de druppeldoppen verstoppen. Nieuwe proeven zullen ten doel hebben de optimale voedingsconcentraties in de verschillende seizoenen te vinden.
Potgrondproeven met Gloxinia en Cyclamen toonden aan, dat potgrond met Aals58

meerse molm als hoofdbestaanddeel betere resultaten gaf dan wanneer deze grondsoort werd vervangen door klei, bladgrond of veen. Bij Azalea's bleek een teelt geheel in turf goed mogelijk te zijn, doch bij de toekomstige proeven zullen nog
hogere kunstmestgiften moeten worden gegeven.
De resultaten met grindculturen bij Anthurium andreanum waren zo gunstig dat,
grotere proeven werden opgezet, waarbij tevens lavaliet en het gewone grondmengsel, alsmede verschillende temperaturen van lucht en medium werden ingeschakeld.
Toepassing van gibberellienen leidde bij verschillende gewassen tot een sterke
lengtegroei. Een bespuiting van Helleborus met dit middel tijdens het trekken had
een dusdanig goed resultaat, dat een aantal kwekers direct al hun planten, die te laat
dreigden te bloeien, heeft bespoten. Voorzichtigheid blijft echter geboden.
Vooral de proeven met rozennieuwigheden trokken, zowel van de zijde der inzenders als van de snijbloemenkwekers, steeds meer belangstelling. Hoewel de deelname
aan de opplantingen van anjers nog niet algemeen was, was de toestand niet onbevredigend; dit in tegenstelling met de opplanting van chrysantennieuwigheden. Het
aantal opgeplante nieuwe Dahlia's was weer groot. Zeer fraai was de opplanting van
het gehele sortiment Begonia semperflorens.
Van het overige onderzoek kan nog worden genoemd onderstammenproeven bij
rozen, een drainage proef, trekproeven met lelies en Israëlische bolgewassen, teeltproeven bij Azalea's en de vegetatieve vermenigvuldiging van Gerbera's.
Proefstation voor de

Champignoncultuur

Het onderzoek beperkte zich, in afwachting van de gereedkoming van de in aanbouw zijnde proefruimten, voornamelijk tot een analyse van de mestfermentatie. De
fermentatie van de mest is een dringend vraagstuk geworden, omdat de in de praktijk
van oudsher toegepaste methode niet meer geheel voldoet in verband met het feit,
dat de samenstelling van de mest, die de champignonkwekers ter beschikking staat,
in de loop der tijden is veranderd. Het onderzoek bestond voornamelijk uit het uitwerken van een methodiek.
Voorts werd begonnen met het onderzoek van dekaarde.
Onderzoekingen

over de plantenteelt zonder aarde

Deze werkzaamheden, die geschieden onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., worden uitgevoerd op het Proefstation voor
de Groente- en Fruitteelt onder glas, het Proefstation voor de Bloemisterij en enkele
particuliere kwekers.
De verkregen resultaten worden medegedeeld in de verslagen van de genoemde
proefstations.
Commissie

Aspergeteelt

In deze commissie, die tot taak heeft steun en richting te geven aan het onder59

zoek over de teelt, de ziektebestrijding, de veredeling e.d. van asperges, werken verschillende Wageningse instituten en andere instellingen, die zich met asperge-onderzoek bezighouden, samen.
Er werden vele praktijkwaarnemingen gedaan wat betreft het optreden van voetziekten, waarbij werd gevonden, dat vooral in de oude asperge-centra van het Limburgse stuifzandgebied Fusarium culmorum voorkomt; Fusarium oxysporum treedt
algemener op. Gezocht wordt naar een mogelijk verband tussen het optreden van
voetziekten en verschillende bodemfactoren en cultuurmaatregelen.
De bestrijding van winderosie door de aspergebedden direct na het opploegen
met een 4 % Stabilon-oplossing (60 kg per ha) te bespuiten leverde gunstige resultaten.

Centrum voor Plantenfysiologisch

Onderzoek

Onderzoek werd verricht over de wijze, waarop enige insekticiden door tomaten
en komkommerplanten kunnen worden opgenomen en vervoerd, waarbij tevens het
effect van deze verbindingen op enkele stofwisselingsprocessen werd nagegaan. De
bladeren van de genoemde planten bleken de insekticiden Dipterex, DDVP en
R6199 (I.C.I.) wel op niet afwasbare wijze vast te leggen, doch deze stoffen konden
hieruit echter niet aantoonbaar worden afgevoerd. In ieder geval was de concentratie
van de insekticiden in niet-behandelde plantendelen steeds geringer dan 0,1 tot 0,01
deel per millioen. De wortels van potplanten namen de insekticiden snel op; zij
werden via de transpiratiestroom naar alle delen van de plant vervoerd. De onderzochte stoffen hadden geen zichtbare invloed op de tomaten en komkommerplanten.
Een zeer gevoelig fysiologisch proces als de bloeding van wortels, bleef onbeïnvloed.
Ook de samenstelling van het bloedingssap veranderde niet nadat 100 delen per millioen insekticide aan de potgrond waren toegevoegd.
Er werd enig onderzoek verricht over de kiemingsfysiologie bij bonen. Bonen
(Phaseolus) kiemen onder water niet en gaan dood nadat zij zich ca. 24 uur onder
water hebben bevonden, tenzij koolzuur wordt doorgeleid of waterstofperoxyde
wordt toegevoegd. Het doorleiden van zuurstof verminderde de kiemkracht. Voorts
werd gevonden, dat de ademhaling van de bonen, of hun kiempjes, na het doorleiden van koolzuur of de toevoeging van waterstofperoxyde, hoger was dan wanneer
deze behandelingen niet hadden plaatsgevonden.
Begonnen werd met een onderzoek over de omzettingen en het transport van opgenomen stikstofverbindingen bij tomatenplanten. In het bloedingssap, dat uit afgesneden stengels kan worden verkregen, komen aminozuren voor, die met een 24
uur-ritme door de wortels worden afgegeven. De samenstelling van de aminozuren in
het bloedingssap varieerde met de samenstelling van de voedingsoplossing, terwijl de
hoeveelheden aminozuren die aan de houtvaten worden afgegeven, in relatie stonden met het type stikstofmeststof, dat is gebruikt en met de koolhydraat-reserves
van de plant.
Ten slotte werd nog begonnen met een onderzoek over het verloop van fysiolo60

gische processen in witlofwortels gedurende de bewaring (in samenwerking met het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten, het Instituut voor
Veredeling van Tuinbouwgewassen en het Rijkstuinbouwconsulentschap te Barendrecht), een onderzoek over een mogelijke directe gunstige werking van organische
spuitmiddelen op de plant, waarbij vooral de invloed van het herbicide DNC wordt
nagegaan, en een onderzoek over een mogelijk gunstig effect van een kaliumbemesting op' planten, die aan hoge keukenzoutconcentraties zijn blootgesteld.

Laboratorium voor Plantenfysiologisch

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

Bij het fotosyntheseonderzoek bij micro-organismen werd de overdracht van de
lichtenergie nader bestudeerd aan de hand van spectrale absorptie veranderingen, die
in de pigmentssystemen plaatsvinden tengevolge van de belichting. Sommige van
deze veranderingen bleken specifiek te zijn voor één of enkele organismen, andere
kwamen meer algemeen voor; laatstgenoemde veranderingen werden voornamelijk in
het rode en in het blauwe gebied van het spectrum gevonden. Er werden aanwijzingen verkregen, dat tijdelijk anaëroob gehouden algen gedurende de eerste ogenblikken van belichting Kfe en 0 2 ontwikkelen in de verhouding 2 : 1, zonder dat CO2
werd opgenomen. De produktie van H 2 hield op zodra de opname van C 0 2 begon.
Een berekening leerde, dat bij normaal aëroob gehouden algen gedurende de eerste seconden van de belichting voldoende energierijke fosfaten worden gevormd om
in de behoefte van de fotosynthese-kringloop gedurende de inductiefase te voorzien. Dezelfde produktie zou niet toereikend zijn voor de behoefte aan energierijke
fosfaten tijdens de stationaire fotosynthese, waarbij de waterstofoverdracht drie- à
viermaal sneller plaatsvindt dan in de inductiefase.
Bij voortzetting van het onderzoek over het rendement, waarmee bij de fotosynthese lichtenergie in chemische energie wordt omgezet, bleek bij groenwieren, dat
tijdens de levenscyclus het fotosynthetisch vermogen nagenoeg gelijk blijft, zodat er
nauwelijks sprake kan zijn van celveroudering. Tevens werd het lichtrendement van
de nitraatreductie onderzocht; dit was ongeveer één derde van het lichtrendement der
koolzuurreductie. Onder buitenomstandigheden werd het rendement van het natuurlijke daglicht onderzocht, zowel in een algensuspensie, waarin de dichtheid door groei
steeds toenam, als in een suspensie, waarin langs foto-elektrische weg een bepaalde
dichtheid werd gehandhaafd. Een nieuwe cultuurmethode op grote schaal werd ingevoerd, welke in het algemeen even hoge rendementen opleverde als eerder alleen
in kleinere culturen werd verkregen (ca. 8 % ) .
Het onderzoek over de fotosynthese van cultuurgewassen toonde aan, dat de openingstoestand van de stomata bij lage lichtintensiteit en voldoende watervoorziening
van het blad weinig of niet de fotosynthese beïnvloedt. Bij hoge lichtintensiteiten
(die lichtverzadiging teweegbrengen) en een normaal C0 2 -gehalte (0,03%)
werd de fotosynthese bepaald door de diffusiecapaciteit van het blad. Het aandeel
van de stomata hierin bleek betrekkelijk gering te zijn, daar de diffusieweerstand
voor CO2 in andere delen van de diffusieweg groter was dan die in de stomata. Even61

min werd een belangrijke remming der fotosynthese waargenomen, wanneer door
verhoging van het CGVgehalte de stomata zich gedeeltelijk sloten.
Bij gerst en voederbiet werd het onderzoek over het rendement van de ingestraalde zonne-energie (per eenheid van beteeld oppervlak) onder veldcondities voortgezet. Bij gerst werd een tijdens de ontwikkeling toenemend rendement gevonden,
dat een maximum bereikte in de periode van 52-66 dagen na het zaaien. Bij kunstmatig verlaagde lichtintensiteiten werden geen hogere maximum-rendementen gevonden. Gedurende de ontwikkelingsperiode vertoonde het rendement een minder
uitgesproken maximum. Grotere dichtheid van het gewas leidde tot een geringe
verhoging van het maximum-rendement. De morfogenetische effecten van de veranderde condities werden tevens in het onderzoek betrokken, evenals een vergelijking van de rendementen per plant en per eenheid van oppervlak.
Ten aanzien van de adaptatie van het fotosynthese-apparaat van bladeren aan de
lichtintensiteit, waaronder ze zich ontwikkelden, werd bij esdoorn en boon gevonden,
dat bij toenemende lichtintensiteit dikkere bladeren worden gevormd met grotere
maximale fotosynthese. Bij de boon bleek een vrijwel lineair verband te bestaan tussen maximale fotosynthese en intensiteit van het kweeklicht.
Bij de voortzetting van het onderzoek over de oorzaken van de lagere fotosynthese-activiteit van bladrolziekte aardappelbladeren werd gevonden, dat een relatief
lager gehalte aan anorganisch fosfaat bij de zieke bladeren voorkomt, hetgeen een gebrek aan voor de fotosynthese beschikbaar fosfaat kan betekenen. Zieke bladeren
hadden bovendien een aanzienlijk hoger fructosegehalte en een overeenkomstig lager
saccharosegehalte dan gezonde bladeren.
Bij het onderzoek over de invloed van lage lichtintensiteiten op de groei van op
suiker gekweekte reinculturen van Lemna minor, onder welke omstandigheden men
voor de groei van de plant dus weinig van de fotosynthese afhankelijk is, werd de
wisselwerking tussen licht, suiker en groeifactoren (o.a. kinetine) nader geanalyseerd.
Een onderzoek over de invloed van de daglengte op de knolvorming van aardappelen leverde bij het ras Alpha een bevestiging op van het vroeger vermelde resultaat aangaande de intensiteit van de aanvullende belichting. Tevens werd de invloed
van dagverlenging met nabij infrarode straling in het onderzoek betrokken. Daarnaast werd de daglengte-gevoeligheid van het Peruaanse ras Chatablanca onderzocht.
In een proef met kunstmatige lichtverzwakking bleek in 1958, in tegenstelling tot
1957, dat het natuurlijke daglicht bij onverkorte dag geen lichtverzadiging voor de
knolproduktie betekent.
Bij het onderzoek over de omvang van de verdamping onder verschillende uitwendige omstandigheden, uitgevoerd aan afgesneden bladeren die in water werden geplaatst en aan gehele planten, bleek, dat de invloed van de lichtintensiteit op de verdamping berustte op wijziging van de bladtemperatuur en een effect op de openingstoestand van de stomata. Bij microscopisch onderzoek bleken de stomata vooral op
het koolzuurgehalte van de lucht te reageren, dat op zijn beurt weer onder invloed
staat van de fotosynthese en daarmee van de lichtintensiteit.
Bij opgroeiende tomatenplanten werd getracht een inzicht te verkrijgen in de be62

trekking tussen verdamping en groei. Hiertoe werden verdamping en groei gemeten
onder variatie van omstandigheden als luchttemperatuur, bodemtemperatuur, dag- en
nachtte::nperatuur, hoeveelheid beschikbaar bodemvocht, lichtintensiteit, fotoperiode,
stikstofvoorziening en NaCl-gehalte van de bodem.

Stichting Voedingsfysiologisch

Onderzoek bij planten

Het onderzoek over de interacties bij de kalium- en natriumopname door kiemplanten van Zea maïs werd afgesloten. De maïsplant bleek te beschikken over een
tweetal mechanismen voor de opname van kaliumionen. De eerste hiervan heeft een
vrijwel even grote affiniteit voor kalium als voor natrium, zij het, dat de maximale
opnamesnelheid van kalium groter is dan voor natrium. Dit wordt verklaard door aan
te nemen, dat het carrierion, indien het verzadigd is met kalium, sneller wordt afgebroken dan wanneer het verzadigd is met natrium. Het tweede mechanisme is, zo
niet absoluut, dan toch in hoge mate specifiek voor kalium.
In aansluiting op het bovengenoemde werk werd begonnen met een onderzoek ter
beantwoording van de vraag, waar het door de twee mechanismen opgenomen kalium en natrium in de plant blijft. Een voorlopig resultaat was, dat al het opgenomen
natrium (dat door één enkele, niet Na-specifieke carrier wordt gebonden) wordt
teruggevonden in de wortel en dus niet naar de bladeren wordt getransporteerd.
Er werd een inleidend onderzoek verricht over de opneembaarheid van kationen
uit kleisuspensies.
Bij het onderzoek over de opname en de afgifte van fosfaat bij maïs werd gevonden, dat kiemplanten van dit gewas dezelfde wetmatigheden vertonen bij de
afgifte van fosfaat als volwassen planten. Fosfaatrijk opgekweekte planten gaven
aan aqua destillata aanvankelijk veel, maar geleidelijk minder fosfaat af; calcium remde deze afgifte sterk. Is echter de afgifte van fosfaat gering, dan kan onder invloed
van calcium de afgifte overgaan in een fosfaatopname. De afgifte van fosfaat moet
een passief proces zijn, omdat noch de temperatuur, noch een toevoeging van blauwzuur een belangrijke invloed uitoefent. De invloed van calcium op de fosfaatopname
nam af bij een stijgende fosfaatconcentratie.
Evenals bij volwassen planten van Lolium perenne bleek de opname van ammoniumchloride bij kiemplanten een optimum te vertonen. Waarschijnlijk hebben temperaturen boven de 25°C een remmende invloed op de assimilatie. De opname van
nitraat uit een oplossing van kaliumnitraat nam toe naarmate de temperatuur steeg,
terwijl uit ammoniumnitraat tussen 15° en 35°C een constante hoeveelheid nitraat
werd opgenomen; de ammoniumopname vertoonde bij deze proef weer een optimum. Voor het verband tussen de concentratie en de opname van nitraat werd,
evenals bij ammonium, een Langmuirkromme gevonden. De nitraatopname door Lolium perenne bleek onafhankelijk te zijn van de aard van het begeleidende kation; dit
is in tegenstelling tot hetgeen werd gevonden voor ammonium.
Wat betreft de invloed van de pH op de nitraatopname werd in het pH-traject
4,6 — 7,7 een optimale opname gevonden bij pH = 6. Het verband tussen de pH
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en de ammoniumopname was sterk afhankelijk van het begeleidende anion. Voor ammoniumsulfaat, primair ammoniumfosfaat en ammoniumchloride werd een, niet altijd
even duidelijk, minimum in opnamesnelheid gevonden bij resp. een pH van 7,0, 6,7
en 6,4. In het pH-traject 5,5 — 8,5 werd de nitraatopname geremd door ammonium;
omgekeerd waren er aanwijzingen, dat ook de ammoniumopname in lichte graad
wordt geremd door nitraat.
Bij een onderzoek over de invloed van organische stoffen op de ionenopname werden als proefgewassen gebruikt tomaat en komkommer. Gewerkt werd met nitraat.
Wat betreft het verband tussen de nitraatopname en de nitraatconcentratie werd
gevonden, dat bij lage nitraatconcentraties de opname sterk stijgt naarmate de concentratie toeneemt, terwijl een verhoging van de concentratie bij hoge concentraties
een minder snelle stijging van de opnamesnelheid tot resultaat heeft.
Ten slotte werden voorbereidende proeven genomen voor een onderzoek over de
competitie van ammonium en andere kationen bij kiemplanten van tarwe.

Onderzoehingen 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. voortgegaan met het onderzoek over de invloed van verschillende zuurstofspanningen in het
wortelmilieu van gerst op de zoutopname.
In het afgelopen jaar werd gevonden, dat wortels van gerst, die in zuurstofvrij
milieu groeien, hun zuurstof krijgen uit de groene delen van de plant, indien de
laatste zich in de lucht bevinden. De bij de koolzuurassimilatie gevormde zuurstof is
niet voldoende om de wortels in leven te houden. Voorts bleken wortels, die van begin af aan in lage zuurstofspanningen groeien, zich aan te passen aan deze situatie.
Het is zeer waarschijnlijk, dat dit niet alleen berust op de vorming van grotere luchtruimten, die de zuurstof uit de spruit kunnen aanvoeren, doch ook op een kleinere
zuurstofbehoefte van de cellen.

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

en de

Dit onderzoek werd op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te
Utrecht voortgezet, met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. Nagegaan werd de invloed van de richting, waarin de zwaartekracht
werkt, waarbij de abscissietijd van bladstelen van Coleus rhenaetianus als maatstaf
diende. Steeds duidelijker bleek, dat de invloed van groeistoffen hierbij een indirecte
is en dat er een sterk effect op deze abscissie uitgaat van de bladschijven van de bladstelen, waarvan de abscissie wordt bepaald, en van die van belendende bladeren,
alsmede van de (groene) bladstelen zelf. Dit effect is geheel van belichting afhankelijk. Begonnen werd met pogingen om deze door belichting ontstane factor te isoleren.
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Tevens, werd begonnen met proeven om de invloed van de iengtecomponent van
de zwaartekracht nader te analyseren.

Laboratorium voor Plantensystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

In verband met het sortimentsonderzoek van Aster dumosus, A.novae-angliae en
A.novi-belgii vond een eerste keuring plaats. Het onderzoek van het geslacht Trollius
naderde de voltooiing; aan de kwekers werden de resultaten ervan meegedeeld. Van
Hosta werden de meeste planten gedetermineerd.
Gereviseerd werd materiaal van de volgende geslachten, voor zover aanwezig in
de Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum: Achillea, Alyssum, Buddleia,
Buphthalmum, Cimicifuga, Datura, Dodecatheon, Euonymus, Geranium, diverse
Liliaceae, Lonicera, Penstemon, Prinsepia, Prunus, Salvia, Solanum, Sorbus, Syringa,
Veronica en Viburnum.
Veel aandacht werd geschonken aan de systematische bestudering van tropische
waterplanten. Voltooid werd de studie van tropisch Amerikaanse Gesneriaceae.
Evenals in voorgaande jaren werd vegetatiekundig onderzoek verricht op tal van
plaatsen in Nederland. Zo werd het onderzoek van vegetatie en bodem van het
kalkrijke duingebied voortgezet en werd de vegetatiekartering van verschillende
duingebieden voorlopig voltooid. Begonnen werd o.m. met de bestudering van de
zonering van halofytengemeenschappen op de Bosplaat (Tersch.), het sociologisch
onderzoek van de hoogveenvegetaties in Drente, het maken van sociologische opnamen van verschillende Drentse vegetatietypen en het successie-onderzoek in oligotrofe vegetaties.
Aan het Biologisch Station te Wijster werd begonnen met zoölogisch onderzoek.
Onderzocht werd o.m. de invloed van temperatuur en vochtigheid op de grootte van
de activiteit van Porcellio scaber.
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VEREDELING EN RASSENONDERZOEK

Stichting voor

Plantenveredeling

De aardappelcollectie werd uitgebreid met een groot aantal Zuid-Amerikaanse
cultuuraardappelen en wilde soorten. De in Solanum curtilobum gevonden vorstresistentie was aanleiding deze soort in het kruisingsprogramma te betrekken. Uit kruisingen van Solanum curtilobum met praktijkrassen blijkt, dat in een redelijk percentage van de hieruit verkregen zaailingen enige vorstresistentie aanwezig is. Vooral
in de groep van de vroegrijpende zaailingen zijn er, die weinig of niet afwijken
van het normale beeld van dergelijke zaailingen uit „gewone" rassenkruisingen.
Bij het resistentie-onderzoek van Phytophthora werd grotere aandacht besteed aan
de veldresistentie, die onafhankelijk is van de R-genen. Het onderzoek over de verbetering van de resistentie tegen Phytophthora in de knol maakte goede vorderingen.
Bij het aardappelmoeheidsonderzoek werd een beter inzicht verkregen in het gevaar van de biotypen van het aardappelcystenaaltje voor de resistente rassen, die
zijn afgeleid van C.P.C. 1673 (Sol. andigenum). In S.kurtzianum (—S. macolea)
werd resistentie gevonden tegen het gewone en enkele herkomsten van het tweede
fysio, dat de C.P.C. 1673-nakomelingen kan aantasten; de resistentie is dominant en
wordt waarschijnlijk door enkele genen bepaald. De klassificatie in resistent en vatbaar is even gemakkelijk als bij de nakomelingen van C.P.C. 1673. Ook S. verneï
bleek resistent te zijn tegen alle biotypen. Dit jaar werden vele duizenden zaden verkregen van de kruising (S. verneï X S. tuberosum) resistent X S. tuberosum. In dit
geval is echter de erfelijkheid van de resistentie ingewikkeld.
Het resistentie-onderzoek bij X- en Y-virus werd gecombineerd door gelijktijdige
inoculatie van jonge zaailingen (waarin „wild bloed" aanwezig was) met X- en Y
virus. Hierdoor kon een scherpe selectie op de aanwezigheid van extreme resistentie
tegen beide ziekten worden uitgevoerd. Daar extreme resistentie tegen Y-virus
streng gekoppeld is aan die tegen A-virus, is het mogelijk rassen te kweken, die onvatbaar zijn voor de drie belangrijkste mozaïek-virussen. De resistentie geldt voor alle
stammen van deze virussen, dus ook voor het de laatste jaren optredende, zeer gevaarlijke „nieuwe Y-virus".
Er werd een eenvoudige toetsingsmethode ontwikkeld voor het zoeken naar
schurftresistentie met behulp waarvan eerste jaarszaailingen in kunstmatig besmette
grond kunnen worden onderzocht. De zeer sterke en regelmatige aantasting, die
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werd verkregen, geeft goede hoop dat op deze wijze een scherpe selectie op schurftresistentie kan worden toegepast.
De analysemethoden voor de bepaling van het fosfaatgehalte van het meel en de
korrelgrootteverdeling in aardappelen werden verbeterd, zodat nu grotere aantallen
monsters verwerkt kunnen worden.
Het direct op de praktijk ingestelde werk op de „Prof. Broekema Hoeve" bleek
bij de kwekers een steeds grotere invloed te verkrijgen. Door de bestudering van
vele kruisingspopulaties wordt materiaal voor afgifte verkregen, dat wat de samenstelling betreft gaandeweg verbetert en de kwekers steeds gunstiger kansen biedt
voor het: winnen van goede rassen.
Ter wille van de ontwikkeling van wintergerst voor zandgrond werd in een breed
uitgangsmateriaal een strenge selectie uitgevoerd op reactie in een droge periode in
juni. In een groot aantal F3- en F4- selecties werd streng geselecteerd op resistentie
tegen meeldauw en Rhynchosporium en op de wijze van afrijpen. De meeldauwaantasting was hevig; materiaal, waarin een beperkte resistentie mocht worden verondersteld, werd volledig aangetast. Belangrijk is nu de vollediger resistentie, afkomstig
uit een wilde soort die is ingekruist in winter- en zomergerst; in nakomelingschappen van deze kruisingen werd een selectie uitgevoerd.
Er werden in de wintertarwe o.a. kruisingen gemaakt om resistentie tegen gele
roest en meeldauw te brengen in de eerder ontwikkelde lijnen, die winterhardheid
in combinatie met vlotte voorjaarsontwikkeling bezitten.
De opbrengstdepressie bij bieten, veroorzaakt door de vergelingsziekte, bleek sterk
uiteen te lopen. In de meeste handelsrassen van suiker- en voederbieten was de depressie .50-55% van de droge stofopbrengst. De beste stammen en kruisingen van
het veredelde materiaal hadden slechts een depressie van + 2 0 % . Uit het vrij sterk
ingeteelcle suikerbietenmateriaal met een goede tolerantie, doch een slechte produktie en een sterke schietersneiging werd door kruising met produktieve, niet schietende stammen materiaal verkregen, dat produktiviteit, resistentie tegen schieten en tolerantie voor vergelingsziekte blijkt te bezitten. Dit zou kunnen duiden op een dominante overerving van de tolerantie. Bij voederbieten werden stammen ontwikkeld,
die een goede tolerantie combineren met andere gunstige landbouwkundige eigenschappen.
Bij de veredeling van raaigrassen werden resultaten geboekt met materiaal, dat
werd verkregen door soorts- en geslachtskruising en door chromosomenverdubbeling.
F 4 en F s -families van de kruising Lolium perenne L. multiflorum produceerden in
tweejarige maaiproeven ruim 1 0 % meer en waren bij beweiding standvastiger dan
het standaardras van Engels raaigras hooitype. Door een juiste ouderkeuze werden
op grote schaal hybriden tussen Lolium en Festuca pratensis verkregen; enkele bastaarden leverden vrij veel zaden. Dit opent in principe nieuwe perspectieven voor
de veredeling. Nieuwe tetraploïde families van Westerwolds en Italiaans raaigras
vertoonden vrijwel alle een snellere beginontwikkeling dan de diploï'derassen; zij
produceerden gemiddeld resp. 10 en 6 % meer aan droge stof.
Bij de kropaarveredeling werden 75 planten geselecteerd, die gedurende enkele jaren vrij bleven van bladziekten. Ruim de helft was afkomstig van polycross-families,
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de rest uit inteeltlijnen. De inteeltfamilies werden ontwikkeld voor het kweken
van zachtbladige kropaar; ze bleken echter ook mogelijkheid te bieden tot selectie
op andere kwaliteit.
Het toetsen van timotheefamilies in rijen, waarbij de mengteelt wordt nagebootst
door op nauwe afstand rijen timothee met rijen Engels raaigras af te wisselen, gaf
hoopvolle resultaten. Hierdoor kon op eenvoudige wijze de gewone beoordeling in
monocultuur worden aangevuld.
De families van rode klaver, die in het laboratorium waren geselecteerd op resistentie tegen de aantasting door het stengelaaltje, werden op een natuurlijk besmet
veld uitgezaaid. De opbrengst van de eerste en de tweede snede was bij de resistente
selecties resp. 4 2 % en ruim 2 0 0 % hoger dan die van de gebruikte landrassen. In de
laatstgenoemde groep waren reeds vier weken na het zaaien veel meer vatbare planten te onderkennen dan in de eerstgenoemde groep.
In verschillende proeven kwamen tetraploïde families van rode klaver in opbrengstniveau ver boven de diploïderassen uit.
De selectie op het gehalte aan droge stof in stoppelknollen was zeer effectief; het
was mogelijk door selectie in de bestaande rassen de produktiviteit hiervan met 51 0 % te verhogen. In het materiaal werd resistentie gevonden tegen een nieuw fysio
van knolvoet. Bij voederproeven kwam tot uiting, dat er enige vooruitgang is verkregen bij de selectie op een betere smaak.
Het onderzoek bij voederlupine leverde dit jaar een belangrijke vooruitgang op
wat betreft de vorstresistentie. Van de soortskruising tussen gele lupine en de Portugese soort Lupinus Rothmaleri, werden ongeveer 200 F2-zaden verkregen; enkele
terugkruisingen van de Fi-bastaard met gele lupine leverden eveneens vrij veel zaad
op.

Instituut

voor Veredeling van Landbouwgewassen

van de

Landbouwhogeschool

Evenals in 1957 waren de omstandigheden gunstig voor het doen van waarnemingen over de resistentie van aardappelen tegen Phytophthora infestans. Materiaal met
één R-gen werd betrekkelijk vroeg aangetast, dat met twee verschillende R-genen pas
laat in het seizoen, enkele zaailingen met drie R-genen bleven onaangetast. Na het
optreden van de fysio's kwamen grote verschillen in de graad van aantasting van
het R-materiaal aan het licht.
Met enkele wilde, zeer resistente Mexicaanse aardappelsoorten werd oriënterend
kruisingswerk verricht om na te gaan, of ze in een veredelingsprogram kunnen worden betrokken. Rechtstreekse kruising met Solanum tuberosum gelukte niet, kruising met andere wilde soorten echter wel.
Vastgesteld werd, dat de vorstresistentie van de cultuursoort S.curtilobum in kruisingen met S.tuberosum gunstig overerft, waarmee de weg voor een veredelingsprogram is geopend. Ook de diploïde soort S.ajanhuiri bleek een hoge graad van vorstresistentie te bezitten. Ook onder de Fj-hybriden van de kruising S.demissum X
S. tuberosum werd vorstresistentie waargenomen.
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De erffactoren, die de resistentie tegen het ras D van de wratziekte bepalen, zullen voor een deel dezelfde zijn als die, welke resistentie tegen het ras G veroorzaken; liet lijkt waarschijnlijk, dat resistentie tegen G tevens resistentie tegen D betekent.
De proefvelduitkomsten wezen erop, dat waardevolle vroege aardappelrassen kunnen worden verkregen uit de kruising tussen vroege en late rassen.
Aan de projecten van de door F.A.O. gecoördineerde internationale werkgroep
voor maïs werd, evenals de voorgaande jaren, medegewerkt door deel te nemen aan
het kruisings- en toetsingsprogramma en door het in stand houden van een vrij uitgebreide; collectie van vroege maïs-landrassen.
Bij het onderzoek over de veredelingsmethodiek bij kruisbevruchters werd speciale
aandacht geschonken aan de cyclisch herhaalde (récurrente) selectie bij rogge en
maïs. De in tegenovergestelde richting geselecteerde fracties van de oorspronkelijke
maïspopulatie liepen inderdaad uiteen. Ten einde hiervan een duidelijker beeld te
verkrijgen, werd een uitgebreide serie proefkruisingen verricht, uitgaande van individuele planten uit de contrasterende synthetische populaties. Dit materiaal zal in
1959 ter beproeving worden uitgeplant.
Bij rogge werd een soortgelijk systeem toegepast. De toetskruisingen om de verwachte verschuiving in de samenstelling van de populatie aan te tonen, zullen in
1959 tot stand worden gebracht.
De in het vorige verslag genoemde roggelandrassen uit de Balkan bleken weinig
aantrekkelijk te zijn. De groep wilde en halfwilde roggesoorten uit Centraal Azië
werd uitgebreid met een paar typen uit het Kaukasus-gebied.
Ten behoeve van het onderzoek over de, uit een oogpunt van veevoeding, schadelijke factor in rogge werden een tiental jaren lang ingeteelde roggestammen in isolatie
vermeerderd, zodat nu ook voederproeven met grotere proefdieren (biggen) kunnen worden genomen.
Het onderzoek over de fertiliteit van tetraploïde rogge werd voortgezet, gepaard
gaande met cytologisch onderzoek van de reductiedeling. Het veredelingsonderzoek
van jonge tetraploïde roggevormen was gericht op een verhoging van de uitstoeling en de fertiliteit. Van verschillende families van de tetraploïde rogge wordt
het gedrag in mengsels nagegaan.
Ten behoeve van het zo mogelijk meerjarig in stand houden van roggeklonen
werd het dejarowisatie-onderzoek opnieuw ter hand genomen.
Het onderzoek over semi-letaliteit in tarwebastaarden toonde aan, dat er twee
vormen van semi-letaliteit zijn, n.1. verdorring en dwerggroei, die beide door een
eigen stel majorgenen worden bepaald. De werking van minorgenen kon aannemelijk worden gemaakt. Voorts kon een gendoseringseffect worden aangetoond voor de
majorgenen, die de verdorring bepalen. Wat de verdorring betreft, werd op grond
van experimentele resultaten de theorie opgesteld, dat alle erfelijke verdorringsverschijnselen bij tarwe berusten op drie en niet op twee complementaire factoren,
zoals algemeen wordt aangenomen. Aan de hand van deze theorie kunnen de tarwerassen in zeven klassen worden gerubriceerd, al naar hun genotype voor verdorring.
Door onderlinge kruising van Amerikaanse, Australische, Russische en West-Europese
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rassen, werd een brug geslagen tussen de gegevens uit de verschillende publikaties
over verdorringsverschijnselen. Met behulp van drie toetsrassen is een onderzoek
gaande van tarwerassen, wat betreft hun genotype voor verdorring. De genetische
analyse van de kruisingen, waarin verdorring en dwerggroei gecombineerd voorkomen, wordt voortgezet. Ten slotte zal een begin worden gemaakt om met behulp
van de bestaande monosome reeks van het zomertarweras Prelude de chromosomen
op te sporen, waarin de verdorringsgenen zijn gelocaliseerd. De behandeling van
tarwedwergplanten met gibberellazuur had weinig effect, doch zal in 1959 worden
herhaald.

Veredelingsbedrijf

van het Centraal Bureau

De verschillende terugkruisingsprogramma's bij wintertarwe, die gericht zijn op
het verkrijgen van resistentie tegen verschillende belangrijke ziekten, zijn thans zo
ver gevorderd, dat begonnen kan worden met het maken van combinatiekruisingen
tussen de beste lijnen. Er werden reeds interessante lijnen met resistentie tegen gele
en bruine roest verkregen. Het tweerijïge zomergerstras Delta werd in de Rassenlijst
1959 opgenomen. Het is een ras met stevig stro en een grote, volle korrel; de partij
heeft een goede sortering. De opbrengst was in 1958 vooral in het centrale zeekleigebied zeer hoog. De vooruitzichten betreffende de brouwkwaliteit zijn nog onzeker,
maar de verwachtingen zijn positief. Bij de rogge werden produktieve, korte, zeer
stevige selecties gevonden, die de stevigheid van de Dominant-rogge zullen kunnen
verbeteren.
Bij de voederbieten werden opnieuw aanwijzingen verkregen voor de hoge produktie van triploïden. De in beproeving zijnde polyploïde rassen maakten een uitstekend figuur.
Bij de grassen werd Timothee C.B. in de Rassenlijst 1959 opgenomen. Het is een
tussentype, dat zich zowel voor maaien als beweiden leent. Met de opbouw van een
„glad" kropaar-ras werden goede vorderingen gemaakt.
De tetraploïde, knolvoetresistente breedblad C.B.-stoppelknol maakte in de praktijk een goede indruk; de resistentie bleek veel groter te zijn dan van alle overige
rassen, de opbrengst was uitstekend en de knolvorm ontmoette weinig of geen bezwaren.
De afdeling aardappelen beleefde na vele jaren moeizaam werk, waarbij uitgegaan werd van de wilde aardappel Solanum demissum, haar eerste succes. De zaailing C.B. 4739-56 werd onder de naam Remona in de Rassenlijst 1959 opgenomen.
Het is een zeer produktief ras met goed gevormde knollen en een goede consumptiekwaliteit; het is echter gevoelig voor doorwas en kringerigheid. De resistentie
tegen Phytophthora infestans is hoog wegens het bezit van de factoren R1R3. De
zaailingen, die in de laatste drie jaren werden gekweekt, hebben een nog bredere
resistentie; zij bezitten n.1. de factoren R1R2R3. Daarnaast wordt ook zeer veel aandacht besteed aan de veldresistentie; voor deze complex-verervende eigenschap wer-
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den goede géniteurs gevonden. De basis van de selectie op Phytophthora-resistentie
werd verbreed door een aantal nieuwe wilde soorten in het werk te betrekken.

Instituut voor Rassenonderzoek van

Landbouwgewassen

Omtrent de zelfstandigheid van een aantal ter registratie aangeboden aardappel-,
haver- en zomertarwerassen werden rapporten uitgebracht aan de Raad voor het
Kwekersrecht.
De lopende onderzoekingen leidden voor het gewas Lupinen tot een aanzienlijke
verbetering van de perspectieven op het punt van onderscheidbaarheid van rassen.
Een proef met afzonderlijke planten van Westerwolds raaigras leverde daarentegen
nog geen resultaten op, die tot een duidelijke rasonderscheiding kunnen leiden.
Een omvangrijk materiaal aan gegevens van bietenproeven — bietopbrengst, gehalte en loofopbrengst — werd met andere gegevens, zoals schieterpercentage en takkigheid, grafisch verwerkt om te komen tot een inzicht in de onderscheidbaarheid
van de rassen. De resultaten waren hoopgevend; van vele rassen werd de zelfstandigheid en ook een betrekkelijke constantheid aangetoond. De constantheid is „betrekkelijk" in die zin, dat de rasverschillen door de jaren heen zeer in grootte kunnen variëren, maar veelal wel constant van richting zijn.
Bij stoppelknollen werd een begin gemaakt met de analyse van enkele rassen in
verschillende vormtypen, om na te gaan in hoeverre de verhouding der samenstellende delen door modificatie wordt beïnvloed en in hoeverre hierin onderscheidingskenmerken te vinden zijn.
Aan de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed werd een voorlopig rapport uitgebracht over de raszuiverheid van enkele percelen schokkers, die, in Engeland met zaad van Nederlandse herkomst geteeld, aanleiding tot klachten gaven.
Het kiemrustonderzoek bij gerstrassen en het onderzoek over de resistentie tegen
schot bij tarwe en haver werd voortgezet; hetzelfde geldt voor het onderzoek over de
invloed van de daglengte op verschillende aardappelrassen.
De methode van cytologisch onderzoek bij bieten werd zodanig ontwikkeld, dat
daarmee in een behoorlijk tempo reproduceerbare gegevens werden verkregen. Het
bleek, dat het trekken van een representatief zaadmonster van het grootste belang
is, omdat door ontmenging van een partij de grove en de fijne fracties worden gescheiden, die naar hun polyploïdie zeer uiteen kunnen lopen.
In de 34e Rassenlijst voor Landbouwgewassen werd bijzondere aandacht geschonken aan de invloed, die de moderne oogstmethoden bij verschillende gewassen kunnen uitoefenen op de rassenkeuze. Hiertoe werden korte beschouwingen gewijd aan
de geschiktheid van graanrassen voor het maaidorsen, van erwtenrassen voor het machinaal maaien en van vlasrassen voor het trekken. Voor de graanrassen werd tevens
een beoordeling van de veerkrachtigheid van stro opgenomen, aangezien deze eigenschap naast enkele reeds vermelde voor de gemechaniseerde oogst van fundamentele
betekenis is. Bij aardappelen werd aan de consumptiekwaliteit extra aandacht be71

steed. Bij de rassen van fabrieksaardappelen werd een speciale opbrengsttabel opgenomen, waarin naast knolopbrengst en onderwatergewicht ook het zg. uitbetalingsgewicht kan worden vergeleken.
Het onderzoek van aardappelrassen in het buitenland met het doel vast te stellen,
welke rassen geschikt zijn voor de daar heersende omstandigheden van klimaat, bodem en teelt werd voortgezet; naar 43 landen werden proefmonsters verzonden. De
proeven gaven aanwijzingen voor de geschiktheid van bepaalde rassen in een bepaald
land.
Op de beweidingsproefvelden werd het gedrag van klavers in kunstweiden nagegaan. Uit de gegevens van een aantal proefvelden in verschillende jaren werd berekend, dat op kunstweiden onder beweidingsomstandigheden van elke 1% witte
klaver méér een gemiddelde opbrengstverhoging van 1% mag worden verwacht bij
afzonderlijke beweiding. Verder is gebleken, dat bij gebruik van zeer goede witte
klaverrassen er gedurende 3-7 jaar 5-10% meer witte klaver in het bestand blijft dan
bij matige tot vrij goede rassen. Schaduw, ruimtegebrek en betreding hebben grote
invloed op het klavergehalte van grasland. In tegenstelling tot vele andere grassoorten wordt Engels raaigras agressiever door betreding, waardoor de klaver minder
kans tot ontwikkeling krijgt. Gezien de proefveldresultaten is + 20-25% witte klaver
na te streven zonder te grote risico's voor onkruidontwikkeling in het bestand of de
gezondheidstoestand van het vee. Luzerne en ondergrondse klaver bleken onder intensieve beweidingsomstandigheden niet te voldoen.
In de met medewerking van de Directie Agrarische Voorlichting Buitenland en
F.A.O. samengestelde wereldcollectie van grassen en vlinderbloemige voedergewassen werd o.a. een kropaar gevonden, waaraan de kiezelzuurtandjes ontbraken; dit kan
gunstige perspectieven openen voor de veredeling van kropaar.
De grote interesse voor goede graszaadmengsels voor gazons en sportvelden
leidde tot de opname van 7 nieuwe samenstellingen in de Rassenlijst 1959. Met de
vochthoudendheid in de grond en met wensen omtrent fijnheid en kleur van het
gazon werd rekening gehouden. Bij het onderzoek van gazongrassen bleek, dat monocultuur geen aanbeveling verdient, omdat door eenzijdigheid de kansen op mislukken groter worden.
Van de voor de stoppelknollenteelt belangrijke knolvoetziekte werd een nieuw
fysio aangetoond, waartegen slechts enkele rassen resistent bleken te zijn. Bij voederbieten werd door een onderzoek over de waarde van tetraploïde, diploïde en triploïde
individuen aangetoond, dat de eerstgenoemden het minst, de laatsten het meest opbrachten.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Bij het doperwtenrassenonderzoek werden op het centrale proefveld te Randwijk
uitzonderlijk hoge opbrengsten verkregen, n.1. bij sommige rassen tot 90 à 100 kg
doperwten per are. Bij het inter-provinciale onderzoek gaven Kelvedon Wonder en
Mansholt's X 2117 met gemiddeld ruim 60 kg doperwten per are de toon aan.
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De Russische vezelvlasrassen waren dit jaar minder stevig dan de Nederlandse.
De Engelum-selecties waren geen verbetering. De nieuwe Wiera-selectie (lijn 14)
bleek minstens zo produktief te zijn als de Wiera; bovendien vertoonde de selectie
een gelijkmatiger bloei en afrijping.

Peulvruchten Studie

Combinatie

Gebleken is, dat er bij de rassenkeuze van conservendoperwten in de praktijk nog
vrij willekeurig te werk wordt gegaan. Dit hangt samen met onvoldoende rassenkennis, hetgeen weer een gevolg is van het beperkte rassenonderzoek op proefvelden.
I r 1.958 bleek opnieuw dat, vooral bij vroege rassen, hoge eisen moeten worden
gesteld aan de vruchtbaarheid van de grond.
Voorts werd gevonden, dat het nieuwe doperwtenras Supcovert, dat resistent is
tegen vaatziekte, een goede vervanger is voor het ras Finette (Roi des fins vert).
Dit laatste kan momenteel worden beschouwd als het belangrijkste conservendoperwtenras.
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
De rassenproefvelden met zomergerst slaagden goed. Ofschoon een groot aantal
van de onderzochte rassen het opbrengstniveau van Balder haalde, is geen van hen
in enig opzicht zó naar voren springend, dat het als een vervanger van dit ras kan
worden beschouwd. Bij de vermouting van de oogst in de proefmouterij gaven de
rassen Beka en Volla het hoogste, Carlsberg II en Kenia het laagste extractrendement.
Bij een vergelijking van de rassen Proctor en Ingrid met Balder viel de strostevigheid van het ras Proctor in 1958 sterk tegen. Ingrid daarentegen bevestigde de goede indruk, die dit ras reeds in 1957 op de proefvelden maakte. Gemiddeld haalden
de drie rassen ongeveer hetzelfde opbrengstniveau.
Het ras Domen toonde bij dichtere zaai de tendens tot een hogere opbrengst, hetgeen gepaard ging met een lager 1000-korrelgewicht. Daar het er niet naar uitziet,
dat bij dit slecht uitstoelende ras door dichter zaai het opbrengstniveau van Balder
kan worden bereikt, zullen de proeven niet worden voortgezet.
Er werden 31 verschillende zomergerststammen uitgezaaid, die werden vergeleken
met de standaardrassen Balder en Proctor als brouwgerstrassen en Vada als voergerstras. Twee stikstofgiften werden toegepast, daar in voorgaande jaren is komen
vast te staan dat verschillen tussen de stammen het best naar voren komen bij een
matige kwaliteit van de oogst. Bij de bepalingen van de kiemvertraging op 18 augustus werden duidelijke verschillen tussen de stammen gevonden.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

De selectie van bietenmateriaal op aaltjestolerantie werd voortgezet, waarbij tevens
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hybriden met immune soorten werden verkregen. Er werd een nieuwe methode ontwikkeld voor de selectie op verwelkingsgevoeligheid.
Bij het rassenonderzoek werd speciale aandacht besteed aan de abnormale vorming van sklerenchymvezels, die grote moeilijkheden bij de verwerking kan veroorzaken.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Het onderzoek met zaai-uien bracht in het sortiment geen belangrijke wijzigingen.
De selectie Victrix van het Noord-Hollandse Strogele type werd echter als hoofdselectie afgevoerd en zal niet meer in de rassenlijsten worden opgenomen. De verschillen binnen de tot het Rijnsburger type behorende selecties waren niet groot.
Een uitzondering hierop vormde Grobol met de hoogste produktiviteit. Ook de opvallend goede duurzaamheid van Westerloo viel in het oog. In verhouding tot de
Rijnsburger selecties was de opbrengst van de tot het Noord-Hollandse Strogele type
behorende selecties gemiddeld lager, terwijl de duurzaamheid over het algemeen iets
beter was. Wat betreft de produktiviteit werden met Plastro en Wijdehoud de beste
resultaten bereikt. De produktiviteit van de Noord-Hollandse Bloedrode selecties
was laag, de duurzaamheid echter goed. Zowel wat opbrengst als houdbaarheid betreft, werden met Brillant en West-Friesia de gunstigste ervaringen opgedaan.
De Amerikaanse hybride-uienrassen waren zeer vroeg; Contender, Encore en
Epoch gaven in deze groep de hoogste opbrengst; iets minder produktief waren de
rassen Pioneer, Spartan en Trapp's Hybrid. De hier genoemde hybride-rassen komen
voor beproeving op praktijkschaal in aanmerking.
Het hybrideras Vroege Glorie bleek bij de teelt van zaai-uien drie tot vier weken
eerder oogstbaar te zijn dan de Rijnsburger selecties. In 1958 werd dit hybrideras
voor de teelt van plantuien vergeleken met Rijnsburger en Stuttgarter Riesen. Deze
proef toonde aan, dat plantuitjes van 't ras Stuttgarter Riesen koud kunnen worden
bewaard, maar dat preparering bij dit ras een duidelijk hogere opbrengst geeft.
Vroege Glorie leent zich zelfs na warme bewaring niet voor de teelt van plantuien,
vanwege het ook dan nog hoge percentage bloemstengels in vergelijking met Rijnsburger.

Instituut voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

Bij de organoleptische toetsing van 15000 jonge komkommerplanten op bittervrijheid werd één niet-bitter smakende plant gevonden. Ook de uit zelfbestuiving
van deze plant verkregen nakomelingen waren niet bitter. Voor deze volledige bittervrijheid bestaat bij de selectiebedrijven grote belangstelling. Er werd een methode
uitgewerkt, waarmede de bitterstof in jonge kiemplantjes van de komkommer langs
fysisch-chemische weg kan worden aangetoond.
De Fj van de tomaat Lycopersicum glandulosum X Moneymaker, die resistent is
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tegen kurkwortel, aaltjes en bladvlekkenziekte, werd met enkele tomatenrassen teruggekruist. Het slagingspercentage bij deze terugkruisingen was zeer laag.
Uit een triploïde bastaard boerenkool (4n) X radijs (2n) werden twee amphidiploïde planten verkregen. Deze zijn vruchtbaar en ze vertonen geen wilde groei.
Voorts slaagde dit jaar de combinatiekoolrabi (4n) X Chinesekool (4n).
Er werden aanwijzingen verkregen, dat het optreden van rand in sluitkool direct
met het gewicht van de plant samenhangt. Alleen aan het eind van de oogstperiode
neemt het rand soms toe, terwijl het gewicht van de kool niet verandert.
De goede en de slechte kruisingscombinaties in uien werden in 1958 voor de
tweede keer opnieuw beproefd.
De selectie op dunne hauwen in radijs, als een bijdrage tot een betere dorsbaarheid, naderde het eindpunt.
Een verdere selectie in Angelica leverde een stijging van het oliegehalte op, wanneer dit werd bepaald volgens micro-analyse. Bij winning van de olie op semi-technische schaal werd slechts ongeveer een vierde deel opgevangen van hetgeen volgens
micro-analyse aanwezig moest zijn. Met de selectie van Digitalis purpurea en Digitalis lanata werd goede voortgang gemaakt. De kleurbestendigheid van Dragon
gedurende het drogen bleek afhankelijk te zijn van het type. Wat de teelt van Kervel in het voorjaar betreft, werd gevonden, dat deze zeer riskant is om teelttechnische en verwerkingstechnische redenen. Voorts kwam aan het licht dat Althaea
officinalis chemisch geschild kan worden. De bladgrootte van Lobelia inflata is
meestal niet erfelijk bepaald.
Uit zaailingen van Prunus incisa compacta en P. kurilensis werden enkele zwakgroeiende onderstammen geselecteerd. Het onderzoek op verenigbaarheid en vruchtdracht wordt voortgezet. Getracht zal worden vast te stellen of de geselecteerde
zwakke onderstammen eventueel resistent zijn tegen virus en bacteriekanker.
Voor de vermeerdering van fruitonderstammen door middel van twijg(winter)stekken werd een nieuwe methode toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
bak met bodemwarmte. De uitslagen van de eerste proeven waren goed.
Selectie in de nakomelingschap van een kruising tussen Antonovka en Jonathan,
met het doel schurftresistente appelrassen te kweken, leidde na een periode van
waarnemingen gedurende zeven achtereenvolgende jaren tot een ras, dat schürftresistent is, terwijl de vruchtvorm, de vruchtkleur en de kwaliteit tevens zeer bevredigend zijn.
Er werden zaailingen gekweekt van Packham's Triumph en Bon Chrétien Williams, ten einde hieruit eventueel een zwakgroeiende perenonderstam te selecteren,
ter vervanging van de Kwee. Uit buitenlandse Kwee-typen blijkt, dat Kwee d'Angers
door een hoog wortelbastpercentage misschien een zwakke onderstam kan opleveren.
Het rassenonderzoek bij klein fruit werd op de gebruikelijke wijze voortgezet. Van
aardbeien werd in de zomer een nieuwe serie praktijkproeven uitgeplant, zowel te
Wageningen als op zeven plaatsen in aardbeiencentra elders in Nederland. Op voorstel van het instituut werd door belanghebbenden in principe besloten te gaan
samenwerken op het gebied van de aardbeiveredeling. Zowel te Eist als op de
proeftuin te St. Anna Parochie — waarmede reeds enkele jaren wordt samenge75

werkt — werden vele duizenden zaailingen geselecteerd, waaruit een aanzienlijk
aantal selecties kon worden aangehouden. Eén selectie werd aangemeld bij de Raad
voor het Kwekersrecht. Bij het onderzoek op resistentie tegen Verticillium op een
besmet stuk grond buiten Wageningen werden enkele resistente kloontjes aangehouden als géniteur.
Ook met een aantal minder bekende rassen van zwarte bes werden praktijkproeven gedaan, verspreid over Nederland; in 1959 is hiervan een eerste oogst te verwachten.
De werkzaamheden op het gebied van de veredeling van de framboos beperkten
zich tot de infectie en de selectie van een aantal jonge zaailingen op resistentie
tegen de grote frambozenluis, een der belangrijkste virusvectoren.
Ter hand werd genomen de vermeerdering van een aantal nieuwe Amerikaanse
rassen van de blauwe bes door middel van scheutstekken.
De studie van de benaming van die houtige gewassen, die niet in de gebruikelijke
literatuur te vinden zijn, alsmede van nieuwigheden, vond voortgang.
Bij anemoon werd vastgesteld, dat ronde knollen een grotere bloemproduktie
geven dan knollen met „poten".

Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
De gegevens van de selectie in Cyclamen, Rose van Aalsmeer, respectievelijk
Wit met oog fimbriata, werden verwerkt tot en met de vijfde inteeltgeneratie. Er
werd een duidelijke inteeltverzwakking gevonden, die van lijn tot lijn verschillend
is. Kruisingen tussen ingeteelde lijnen leverden zeer gunstige resultaten op, die echter variabel zijn al naar de gebruikte stammen. Bij kruisingen tussen niet-verwante
ingeteelde lijnen was de vooruitgang duidelijk groter dan bij kruisingen tussen wèlverwante. Bij het onderzoek over de erfelijkheid van het muteren van de grondfactor voor bloemkleur bij Cyclamen werden getallen verkregen, die overeenkomen
met een monogene recessieve vererving van de mogelijkheid tot muteren.
Uit cytologisch onderzoek bij Cyclamen bleek, dat bij bepaalde soorten satellietchromosomen voorkomen. De soorten met 2n = 22 en 2n = 20 bezitten ze niet.
Ter bestudering van het internationale rassensortiment van Cyclamen werden
kleurbeschrijvingen gecontroleerd en werd een studie gemaakt van de bloemgrootte
en -vorm en van bladkenmerken. Opvallend waren het ontbreken van flavonolen-vrije
witte Cyclamen en het voorkomen van gekleurde bloemen zonder malvidine-glycosiden.
Erwtenzaden werden met langzame neutronen bestraald. Zeer opvallende, afwijkende verschijnselen waren in de eerste generatie chlorotische bladeren, terwijl enige
gefascieerde stengels voorkwamen. In de tweede generatie werden 42 lijnen met
ruim 1000 planten en een massa met 877 planten nagegaan. Er werden drie duidelijke recessieve mutaties gevonden en één dominante, welke laatste tot nog toe bij
erwten niet bekend was (lepelvormige steunbladen). Bij met neutronen bestraalde
tomaten (zaden van het ras Ailsa Craig) werden in de tweede generatie 19 verschil76

lende vormen van steriliteit en 22 andere mutanten gevonden. Voorlopige waarnemingen aan jonge planten van de derde generatie bevestigden voor alle onderzochte
gevallen een monogene vererving.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Er werden enkele bittervrije komkommerrassen in de praktijk op grote schaal beproefd.
Tevens werden enkele nieuwe slarassen uitgegeven aan de praktijk; deze hebben
een sterke groeikracht en zijn bestemd voor de teelt in herfst en winter.

Proefstation voor de Groenteteelt in de voüe grond
Bij het rassenonderzoek met stamslabonen, dat op verschillende plaatsen in ons
land en in België in samenwerking met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst in de provincie Antwerpen was opgezet, kwam het ras Prelude zeer gunstig naar voren door
vroegheid en virusresistentie. De consumptiekwaliteit van dit ras is goed.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het kruisingsonderzoek leverde dit jaar waardevolle aanwinsten. Vier nieuwe
Weigelia's ontvingen een certificaat van verdienste. Drie tetraploïde vormen van
Clematis montana rubens werden ter vermeerdering voor keuring aanbevolen, evenals enige Cotoneasters, een besloze Ilex aquifolium en enkele tientallen Cytisus
praecox kruisingen. Bovendien bleek bij forceerproeven, dat acht kruisingen van Japanse Azalea's voor keuring, speciaal voor vroege trek, in aanmerking komen.

Laboratorium

voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

Bij de boon (Phaseolus) werd de factorieel-genetische analyse van de kleur
(zaad-plant-bloem-vrucht) voortgezet. Wat betreft het chemogenetisch onderzoek
omtrent deze kleurfactoren werd een voorlopige analyse van de werking van een
drietal genenparen gepubliceerd.
Bij het onderzoek over de natuurlijke polyploïdie bij enkele grassen (Festuca
Sectie Ovinae, Agrostis, overblijvende Poa-soorten), waarbij naast de cytotaxonomische aspecten de genecologische en populatiegenetische aspecten de aandacht blijven
vragen, werd het duidelijk, dat deze onderzoekingen niet alleen een theoretische,
maar ook een praktische betekenis bezitten.
Het inteeltonderzoek bij rogge werd ten dele afgesloten met een publikatie over
het gedrag van kwantitatieve eigenschappen gedurende de inteelt. Een deel der inge77

teelde lijnen wordt gebruikt voor het onderzoek over kunstmatige mutaties door
middel van ioniserende stralingen en chemische mutagentia.
De analyse van de bloemkleurfactoren bij de violier, in samenhang met het genenpaar voor enkele-dubbele bloem en het signaalfactorenpaar voor donkergroen-lichtgroen blad, werd voortgezet.
Het onderzoek over de chromosomen van de inheemse orchideeën vond voortgangDe soortkruisingen tussen Prunus species (perzik, kers, pruim) leverden tot nu
toe nog geen bastaarden op.
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PLANTENZIEKTEN- EN ONKRUIDBESTRIJDING

Instituut voor Plantenziektenkundig

Onderzoek

Gebleken is, dat regelmatige bespuitingen met karathane een beperking van de
aantasting door appelmeeldauw teweeg brengen.
De gunstige resultaten van het weghalen van meischeuten ter voorkoming van
stengelziekten bij de framboos werden in 1958 opnieuw bevestigd.
Bij het onderzoek over de bestrijding van bacteriekanker bij vruchtbomen werd
de indruk verkregen, dat een molybdeenbehandeling bij jonge, licht aangetaste bomen een gunstig effect heeft. Bij oudere, ernstig aangetaste bomen moesten, ten einde verbetering te krijgen, bovendien bespuitingen met oxychinolinesulfaat worden
uitgevoerd. Ijzersulfaat en salicylzuur, gecombineerd toegediend, gaven zeer hoopvolle resultaten voor de bestrijding van de loodglansziekte van pruimen. Meeldauw
bij augurken werd tegengegaan door bespuitingen met karathane; treedt ook brandvlekkenziekte op, dan dient tevens zineb of maneb in een concentratie van 0,3% te
worden gespoten.
Bij het kurkwortelonderzoek gelukte het reeds aan twee tot drie weken oude tomatenplanten, de mate van aantasting microscopisch te beoordelen, hetgeen van belang
is voor de veredeling op resistentie.
Het infectievermogen van Erwinia spec, de veroorzaker van een bacterieziekte
bij de anjer, bleek in de grond buiten de waardplant in korte tijd verloren te gaan.
Er werd een begin gemaakt met het toetsen van anjerstekken op de aanwezigheid
van Phialophora.
Opnieuw werd aangetoond, dat droog bewaren van aardappelen, zo spoedig mogelijk na het rooien, het optreden van knolziekten kan voorkomen. Ter bestrijding van
de Rhizoctonia-ziekte is een knolontsmetting van groot belang.
Bij de bestudering van ziekten bij blauwmaanzaad bleek dat de verdorringsziekte
in belangrijke mate kan worden bestreden door zaadontsmetting met captan of thiram. Grondbesmetting met Oosporen was de voornaamste infectiebron voor het optreden van valse meeldauw in dit gewas.
Aantasting van vlas door Botrytis cinerea werd in het jeugdstadium steeds met goed
resultaat voorkomen door zaadontsmetting met sterk vluchtige kwikmiddelen. Licht
geïnfecteerd zaad (tot 5%) en gezond zaad kan ook ontsmet worden met middelen
op basis van thiram, captan en chinon.
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Uit veldwaarnemingen op klaverproefvelden werd opnieuw geconcludeerd, dat
schimmels geen primaire rol spelen bij het verdwijnen van witte klaver uit graslanden.
Bij het etitomologisch onderzoek werd o.m. gevonden, dat het virus van de rozetziekte van kers niet door vectoren op de bovengrondse delen wordt overgebracht.
De larven van de zweefvlieg Cnemodon vitripennis bleken belangrijke roofvijanden
van de appelbloedluis te kunnen zijn; zij werden echter geparasiteerd door sluipwespjes. Een bestrijding van de aardbeiknotshaarluis in aardbeiproduktievelden leverde
een grote vermindering van de virusverspreiding op.
In oriënterende proeven met het systemisch werkend middel thimet werd bij
erwten een lange bescherming tegen bladrandkever en erwtenbladluis verkregen. De
erwtenthrips werd met succes bestreden door direct na het verschijnen der eerste
larven te spuiten met parathion. Een uitvoerig onderzoek over thripsen in vlas toonde aan, dat van de ongeveer 25 aangetroffen soorten slechts de vlasthrips en de
graanthrips talrijk aanwezig zijn tijdens de belangrijkste groeiperiode van het vlas. In
boomgaarden kon de lijsterbesmot in juni gelijktijdig worden bestreden met de eerste
generatie van de vruchtbladroller. De perenknopkever werd, behalve in september,
ook met succes in mei/juni bestreden tijdens de verschijningsperiode van de kevers.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over de mogelijkheden van een harmonische bestrijding der schadelijke Tortriciden in boomgaarden.
De bestrijding van de frambozenstengelgalmug door middel van cultuurmaatregelen, eventueel gevolgd door een bespuiting tegen de larven, leverde in alle proefpercelen een aanzienlijke opbrengstvermeerdering op.
De aantasting van spruitjes door de kleine koolvlieg werd sterk verminderd door
twee- of driemaal met heptachloor te spuiten; ook spuiten met parathion of diazinon gaf een goed resultaat; fosfamidon en thiometon voldeden niet.
In bestrijdingsproeven tegen de rondknopmijt in produktiepercelen van zwarte bes
werden met een nog niet door de Plantenziektenkundige Dienst vrijgegeven middel
fraaie resultaten bereikt.
Er werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de biologie en de populatieopbouw van de aardbeimijt onder Nederlandse omstandigheden. De voorjaarsbestrijding van deze mijt gaf teleurstellende resultaten. In bestrijdingsproeven na de oogst
werd echter met een eenmalige bespuiting met endrin 0,2%, een tweemalige bespuiting met thiodaan 0 , 3 % of een tweemalige bespuiting met kelthane 0,25%, een zeer
goed resultaat verkregen. Wat de wijze van toediening van het middel betreft, bleek
spuiten de voorkeur te verdienen boven nevelen.
Bij het virologisch onderzoek werd een groot aantal aardappelplanten, die uit meristemen waren opgekweekt, op de aanwezigheid van virus getoetst. Hierbij werden
virusvrije planten gevonden, die waren verkregen uit meristemen van planten, besmet met X-, Y- en bladrolvirus. Van het steeds met X- en S-virus besmette ras
Eersteling werden enkele planten verkregen, waarin deze virussen niet konden worden aangetoond.
Er werd een begin gemaakt met een biochemisch onderzoek over eventuele verschillen in samenstelling tussen gezonde en met tabaksmozaïekvirus besmette tabaks80

planten. Bij een onderzoek over de organische zuren in Physalis floridana, besmet
met resp. X-, Y- en bladrolvirus, werd in zieke planten een verhoogd gehalte aan
aconietzuur en appelzuur geconstateerd, terwijl deze minder a-ketoglutaarzuur, citroenzuur, isocitroenzuur en glycolzuur bevatten dan de gezonde planten.
Het onderzoek over de verspreiding van het virus van de rozetziekte van de kers
bevestigde het vermoeden, dat een overgang van dit virus via de grond mogelijk is.
De inventarisatie en de determinatie van de in Nederland bij vlinderbloemigen
voorkomende virussen werden voortgezet. Enkele der aangetroffen virussen werden nader onderzocht, o.a. het nerfmozaïekvirus van de rode klaver, dat in erwten de
„gedrorigen-topziekte" veroorzaakt. Behalve de erwtenbladluis bleek Myzus persicae
dit virus te kunnen overbrengen. Het vroege verbruiningsvirus van erwt werd in
vrijwel alle erwtenteeltgebieden van ons land aangetroffen.
Om enig inzicht te verwerven in de achtergrond van het verschijnsel der ouderdomsresistentie, werd gezocht naar het verband tussen de mate van vermeerdering van
het X-virus in de aardappelplant en de mate van knolbesmetting. Hierbij werd aangetoond, dat voor een hoog besmettingspercentage in de knol een optimale virusvermeerdering in het geïnoculeerde blad noodzakelijk is. Ook ten aanzien van het Yvirus en het bladrolvirus werd ouderdomsresistentie vastgesteld.
Op nematologiseh gebied bleek bij een veldproef opnieuw, dat zaaiuien reeds bij
een zeer geringe besmetting van de grond met stengelaaltjes ernstig kunnen worden
aangetast. Bij ± 7 stengelaaltjes per 500 g grond was in juli reeds 4 2 % der planten
aangetast.
De populaties van Hoplolaimus uniformis en Pratylenchus pratensis fluctueerden
op een groot deel der onderzochte velden vrij weinig onder invloed van het al of
niet telen van waardplanten.
Er werd een methode ontwikkeld voor het kweken van planten in plastic zakjes,
waardoor het mogelijk is de wortels steeds microscopisch te bekijken, zonder daarbij
de planten uit hun milieu te verwijderen. Met behulp van deze methode werd aangetoond, dat Hoplolaimus uniformis vrijwel geen beschadiging van de wortels van
erwten veroorzaakt; de schimmel Fusarium oxysporum forma pisi ras 2 geeft een
lichte aantasting, maar beide organismen samen veroorzaken een ernstige wortelrot.
Staartpeen bleek door een DD-behandeling van de grond te kunnen worden bestreden, doch het is geen aaltjesziekte.
Bij een potproef werd geen invloed van stalmest op de vermeerdering van Heterodera rostochiensis op aardappelen gevonden. In vatbare aardappelen ontwikkelen zich
ongeveer vijf maal zoeveel mannetjes van H. rostochiensis als in resistente aardappelen.
Bij het resistentie-onderzoek werd in de eerste plaats aandacht besteed aan de resistentie van stam- en stokbonenrassen tegen virusziekten. Hierbij werden afwijkende ziektebeelden gevonden, die op het optreden van een nieuwe virusstam wijzen.
Vervolgens werd zeer veel tijd besteed aan het onderzoek van de gele roest van
tarwe en gerst. Behalve de gewone toetsing op veldresistentie van de rassen, die werden ingezonden door het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
(I.V.R.O.), werd veel werk gedaan aan het determineren van de in ons land voorkomende fysio's.
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Bij het stuifbrandonderzoek van de tarwerassen van het I.V.R.O.-sortiment bleek,
dat de resistentie tegen het nieuwe fysio van de Leda tarwe meer voorkomt dan
verwacht werd. Is de tarwe echter vatbaar, dan is de aantasting steeds zeer hevig.
Bij het knolvoet-onderzoek werden enige nieuwe fysio's gevonden. Een voor
stoppelknollen zeer virulent fysio werd alleen in België gevonden, maar er dient
rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een verspreiding naar ons
land. In kasproeven werd nog geen stoppelknollenras gevonden, dat hiertegen enige
resistentie bezit.
De bestrijding van de koolvlieg in spruitkool te Groningen gaf in vliegtuig- en
landmachine-objecten hetzelfde resultaat. In de onbehandelde objekten was de aantasting 3 5 % , in de tweemaal met 2 1 heptachloor per ha behandelde 1 8 % . In een proef
ter bestrijding van de karwijmot met DDT was het resultaat van de bespuiting met
het vliegtuig minder dan van een bespuiting met de rugspuit; dit kan waarschijnlijk
worden toegeschreven aan de in deze proef minder goede verdeling van de spuitvloeistof door het vliegtuig.
Over het onderzoek over de invloed van luchtverontreiniging op verschillende gewassen wordt elders in dit boekje verslag gegeven.

Plantenziektenkundige

Dienst

Waarnemingen over het optreden van knolziekten bij aardappelen in 1957 toonden aan, dat het droge voorjaar van dat jaar aanleiding had gegeven tot het in ernstige mate optreden van doorwas en glazigheid.
In de Phytophthora-bestrijdingsproeven bleken de z.g. verbeterde koperoxychloriden, die of in een lagere dosering kunnen worden toegepast of een lager kopergehalte bezitten, de knolaantasting iets minder goed tegen te gaan dan de „normale"
koperoxychloriden. Bij het gebruik van zineb op vroeg gerooide pootgoedgewassen
werd met vier behandelingen een alleszins rendabele Phytophthora-bestrijding verkregen. Bij de minder vatbare rassen op zand- en dalgrond werden goede resultaten
verkregen, wanneer één behandeling werd uitgevoerd bij het optreden van de eerste
loofaantasting.
Evenals in 1957 bestreden de zachter werkende organische kwikmiddelen de knolaantasting door de Rhizoctonia-ziekte minder goed dan de meer fytotoxische middelen. Het ontsmetten van blank pootgoed leverde geen voordelen op. De opbrengstderving op kleigrond ten gevolge van een grondbehandeling met PCNB ter bestrijding
van de Rhizoctonia-ziekte en de gewone schurft was kleiner, wanneer deze behandeling vier in plaats van twee weken vóór het poten werd uitgevoerd.
Bij suikerbieten, waarvan het loof kunstmatig geheel of gedeeltelijk werd verwijderd, bleken de vóór half juni toegebrachte beschadigingen van weinig invloed op de
opbrengst en het suikergehalte te zijn. De bieten waren omstreeks eind juli het gevoeligst voor een beschadiging.
In de proeven over de rentabiliteit van de erwtenknopmadebestrijding met DDT
werden bij een matige aantasting slechts zeer geringe opbrengstverschillen tussen
82

behandelde en onbehandelde objecten waargenomen. Maneb-bespuitingen gaven goede
resultaten bij de bestrijding van kwade harten in erwten.
Bij winterrogge werd de aantasting van kiemplantjes door larven van insekten
(de fritvlieg, de smalle graanvlieg) in belangrijke mate voorkomen, door het zaad
met aldrin, lindaan of heptachloor te behandelen. Daar het noodzakelijk is het zaad
gelijktijdig te ontsmetten met een middel, dat thiram of organisch kwik bevat, kan
het beste een gecombineerd middel worden gebruikt.
Uit kas- en veldproeven met zwaar door Botrytis aangetast zaailijnzaad bleek, dat
ter voorkoming van de kiemplant-aantasting met vloeibare en enkele vluchtige, poedervormige kwikbevattende middelen, alsmede met thiram -f" kwik betere resultaten
worden verkregen dan met thiram. Bij de bestrijding van tripsen in vlas leveren de
stuifmiddelen in ons klimaat wisselvallige resultaten op.
Met behulp van aardappelrassen, die resistent zijn tegen het aardappelcystenaaltje,
werd de aanwezigheid van een fysiologisch ras van dit aaltje in een aantal landbouwpercelen aangetoond. De populatiedichtheid van het havercystenaaltje bleek op
zandgrond na de verbouw van rogge en kunstweide af te nemen. Deze gewassen zijn
op zwaar met dit aaltje besmette percelen relatief goede voorvruchten voor haver,
dat het meest van de aantasting lijdt.
Waarnemingen en inoculatieproeven met verschillende schimmels, geïsoleerd uit
verwelkingszieke luzerne en uit op luzernepercelen voorkomende onkruiden wezen
uit, dat deze ziekte van luzerne hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door Verticillium
albo-atruro en niet door V.dahliae. De soorten V.lecanii en V.albo-atrum, uit verschillende onkruiden geïsoleerd, kunnen dezelfde ziekteverschijnselen bij luzerne
veroorzaken als V.albo-atrum uit luzerne zelf.
Het rentabiliteitsonderzoek van bespuitingen met herbiciden in gewassen werd
op bescheiden schaal voortgezet. De uitkomsten van de nadelige invloed, die onkruiden op granen uitoefenen, waren zodanig positief, dat de rentabiliteit van bespuitingen in granen in 1959 op grotere schaal zal worden nagegaan. Het onderzoek
over de werking van chloor-IPC bij uien toonde aan, dat het vooral op de lichtere
gronden niet verantwoord is, dit middel vóór de opkomst van het gewas toe te passen. Ter bestrijding van wilde haver in bieten werden op kleigrond goede resultaten
verkregen met de middelen TCA en dalapon, wanneer deze ca. 14 dagen vóór het
zaaien van de bieten werden toegepast; zelfs een behandeling van het gewas met
dalapon tussen het zaaien en de opkomst werd zonder nadelige gevolgen verdragen.
Het hardnekkige wortelonkruid ridderzuring in grasland werd met succes bestreden
met de groeistof chloormethyl-fenoxypropionzuur.
Bij boomkwekerijgewassen en vaste planten werd meer ervaring opgedaan over
de toepassingsmogelijkheden van chloor-IPC. Dit middel werd met goed gevolg gebruikt bij een aantal tuinbouwgewassen vóór de opkomst, resp. vóór het uitplanten,
o.a. bij stambonen en sla. Dank zij het beschikbaar komen van gegevens over residuonderzoek door de Keuringsdienst voor Waren en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid kon het toepassingsgebied van chloor-IPC worden uitgebreid.
Ten behoeve van de tuinbouw werd gewerkt aan de verbetering van de waarne83

mingsmethodiek, die wordt gebruikt voor de berichtgeving over het tijdstip, waarop
ziektebestrijdingen moeten worden uitgevoerd. Met behulp van vangbakken, vangkegels en vanglampen werden gegevens verzameld over de activiteit van de koolgalmug, de kersenvlieg, de fruitmot en de in de fruitteelt schadelijke bladrollers. In
samenwerking met het K.N.M.I. werden de infectieperioden van de schurftzwam
van appel en peer vastgesteld.
Op het in 1957 aangelegde proefveld ter bestudering van de aspergevoetziekte
bleek, dat de met thiram en captan behandelde planten ook in 1958 een betere stand
hadden dan de onbehandelde.
In enige champignonkwekerijen werden oriënterende proeven genomen met DNOC
voor een ontsmetting van de cellen tegen aaltjes. Deze methode voldeed goed en
wordt reeds bij verscheidene kwekers toegepast als routinemaatregel na de oogst.
Het onderzoek over de San José-schildluis op het geïsoleerde proefveld in Limburg werd voortgezet. De gunstige weersomstandigheden hadden ten gevolge, dat
in tegenstelling tot het voorafgaande jaar een sterke vermeerdering van deze schildluissoort optrad.
Er werd een aantal proeven uitgevoerd om na te gaan in hoeverre Tagetes een
rol kan spelen bij de oplossing van het herinplantingsprobleem in de fruitteelt. Enige
oudere grondontsmettingsproeven ter voorkoming van bodemmoeheid in boomkwekerijen werden afgesloten. Gebleken is, dat een grondontsmetting, die onder de
juiste omstandigheden wordt uitgevoerd, gedurende ongeveer vier seizoenen een
duidelijke invloed ten goede heeft. DD komt wat effect en prijs betreft tot nu toe
op de eerste plaats; een dosis van 60 cm3 per m 2 is in het algemeen voldoende. Een
vraagstuk blijft de inpassing van de grondontsmetting met DD (en enkele andere
middelen) in het teeltschema. Om een goed effect te verkrijgen is nl. een redelijke
bodemtemperatuur nodig (minimaal ca. 12°C), hetgeen betekent, dat de behandeling in het algemeen gebonden is aan een seizoen, waarin gewoonlijk de planten op
het veld staan.
De toetsing van fruitbomen op de eventuele aanwezigheid van virusziekten vond
voortgang. In totaal werden ca. 4000 appelmoederbomen, 600 perenmoederbomen
en 100 moederbomen van de morel in de toetsing betrokken. Voorts werd aandacht
besteed aan verschillende virusziekten van vaste planten en boomkwekerijgewassen.
Uit proeven ter bestrijding van de valse meeldauw bij rozenzaailingen bleek, dat
bespuitingen met zineb, al of niet gecombineerd met spuitzwavel, goede resultaten
opleverden. Ook de bestrijding van sterroetdauw bij rozen verliep gunstig wanneer
regelmatig werd gespoten met een mengsel van zineb en spuitzwavel.
Ter ondersteuning van het morfologisch onderzoek van bollenmijten, dat wordt
verricht door de heer Van Eyndhoven (zie onderzoekingen over mijten), werden
enige waarnemingen gedaan, die interessante resultaten opleverden.
Ten behoeve van de bloembollenteelt werden proeven uitgevoerd ter bestrijding
van het vuur van tulpen en gladiolen, het bolrot van narcissen, het van de wortel
gaan en de gladhuidigheid van hyacinten, het zuur van tulpen, de Fusariumziekte
van gladiolen en de roestziekte van crocussen.
Als gevolg van een veelvuldige bedrijfscontrole werd in toenemende mate aan84

dacht t*steed aan ziekten van bloemisterijgewassen. Op het proefveld te Wageningen werden monsters van ruim 60 chrysantenrassen uitgeplant en op virus beoordeeld. Voorts werd een groot aantal inoculaties met sap uitgevoerd op kruidachtige
toetsplanten; hiervan gaf ongeveer de helft een positieve reactie.
In samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool werd een begin gemaakt met het vaststellen van virusziekten bij
freesia's en tulpen door middel van serologisch onderzoek. Tevens werd onderzoek
verricht over het optreden van virusziekten bij Ornithogalum, Hippeastrum en Pelargonium.
Tal van nieuwe aardappelrassen werden getoetst op hun resistentie tegen de gewone vorm van wratziekte, op hun vatbaarheid voor het aardappelcystenaaltje en
op resistentie tegen droogrot. Voorts werden aardbeiklonen onderzocht op de aanwezigheid van virus. Van de onderzochte erwtenrassen werd geen enkel ras resistent
bevonden tegen het erwtencystenaaltje.
Er werden verschillende nieuwe of anderszins vermeldenswaardige schimmelaantastingen waargenomen. Hiertoe behoorden o.a. Uromyces spp., waarschijnlijk U.scillae, op de bolletjes van Scilla bifolia, Ophiostoma narcissi op de bollen van narcis,
Curvularia trifolii f.sp. gladioli op uit het buitenland geïmporteerde Gladiolus-hybriden, een niet nader geïdentificeerde bacterieziekte bij tulp en Griphosphaeria nivalis
( = Fusarium nivale) bij rogge en tarwe. Bij knollen van crocushybriden werd, naast
een roestaantasting van de rokken, een typisch waaiervormige uitstralende aantasting van de bodem door Uromyces croci geconstateerd; deze is een gevolg van
systemische infectie vanuit de moederknol. Uit poot- en zaadbieten bleek slechts weinig Verticillium albo-atrum en V.dahliae te kunnen worden geïsoleerd; waarschijnlijk is de besmetting van het plantgoed niet de belangrijkste factor voor de mate
van Verticillium-aantasting in het veld. Uit grote concentrische bladvlekken van
appel werd een stam van Mycosphaerella pinodes (Ascochyta pinodes) geïsoleerd,
die bij herinfectie bij appel en ook bij erwt dezelfde soort vlekken veroorzaakte. De
„appelstam" toonde zich bij erwt zeer agressief, met „erwtenstammen" kon echter bij
appel geen infectie worden verkregen. Het onderzoek over de oorzaak van voetziekte bij asperge werd afgesloten. Begonnen werd met een onderzoek over een valse
meeldauw van het geslacht Peronospora bij anemoon en een aantal z.g. onkruidschimmels bij de champignoncultuur.
Bij de nieuwe insektenaantastingen was de aantasting van tarwe door de galmug
Haplodiplosis equestris een belangrijke vondst. Uit een landelijke enquête bleek, dat
deze aantasting op enkele ver uiteengelegen plaatsen optrad. De meeste bij de teelt
van champignons in de mest optredende mijten behoren tot de familie Laelaptidae
of tot verwante families zoals Phytoseiidae, Parasitidae e.d., hetgeen meestal afvaleters en roofdieren zijn. Slechts een enkele maal werden Sarcoptiformes gevonden
en soms ook grote aantallen van Pygmaephorus mesembrinae. Met in wasmotten
gekweekte insektendodende nematoden uit de familie der Steinernematidae werd in
het laboratorium een goede doding verkregen van de heggebladroller, en de appel85

spinselmot. Proeven in het veld leverden geen goede bestrijding van de appelspinselmot, de kooluil, en het koolwitje o p ; waarschijnlijk is de vochtigheidstoestand in het
veld niet hoog genoeg.
De nieuwe of vermeldenswaardige aantastingen op nematologisch gebied betroffen o.a. Aphelenchoides ritzema-bosi bij verschillende variëteiten van Buddleia
davidii, enkele gevallen van Ditylenchus destructor bij crocus, D. dipsaci bij duizendschoon, tuberoos (bolaantasting) en het tulpenras Elmus (een incidenteel geval), Xiphinema diversicaudatum op roos, Tylenchorhynchus claytoni op Rhododendron en Rotylenchus robustus op andijvie, sla, schorseneer en stamboon.
In aansluiting bij het reeds vroeger vermelde onderzoek van landbouwbedrijven
werden thans op zeven tuinbouwbedrijven uit verschillende gebieden volledige aaltjesanalyses verricht. Ook hier bleken op vrijwel alle percelen mengsels van parasitaire wortelaaltjes voor te komen, doch de soorten, die concentraties van betekenis
bereiken, zijn meestal andere dan op landbouwbedrijven. Op de lichtere gronden waren het vooral Rotylenchus robustus, Pratylenchus penetrans en Meloidogyne hapla,
op de zwaardere gronden ook Paratylenchus-soorten en Pratylenchus minyus. Cystenaaltjes werden in tuinbouwgrond minder algemeen gevonden dan in landbouwgrond, behalve in bepaalde gebieden op kool, koolraap en peen.
Bij het onderzoek van enkele tientallen vruchtwisselingsproefvelden werd in alle
gevallen een duidelijke invloed van het gewas op de samenstelling van de wortelaaltjespopulatie geconstateerd, die ook na een volggewas soms nog niet was verdwenen. Bij een wijziging van het teeltschema kwam soms in enkele jaren een nieuw
aaltjesprobleen op de voorgrond, zoals een aantasting door het havercystenaaltje op
veenkoloniale bedrijven, Paratylenchus-aantasting bij bieten op zandgronden en Rotylenchus robustus-schade bij erwten op eenzijdig beteelde percelen rondom conservenfabrieken.
De teelt van vlinderbloemige gewassen werkte onder bepaalde omstandigheden een
zodanige vermeerdering van niet alleen Pratylenchus penetrans, doch ook van de
polyfage Meloidogyne hapla, Rotylenchus robustus en Paratylenchus spp. in de
hand, dat de gunstige werking van deze gewassen als voorvrucht werd overtroffen
door de nadelige invloed van de aaltjes.
In ons land komen minstens drie verschillende rassen of soorten cystenaaltjes op
klaver voor. In weiland werd vrij algemeen een monogenetisch ras van Heterodera
trifolii aangetroffen, dat schadelijk is voor witte klaver. Een onderzoek van honderd
witte klaverrassen uit verschillende landen bracht aan het licht, dat een aantal rassen
resistentie tegen dit aaltje bezit.
Omtrent het havercystenaaltje werd gevonden, dat dit zich op rogge in het oosten
des lands wel en in de Wieringermeer niet vermeerdert. Dit maakt het voorkomen
van minstens twee fysiologisch verschillende rassen van dit aaltje in ons land waarschijnlijk.
Van de in lichte grond meestal samen voorkomende Pratylenchus pratensis en
Tylenchorhynchus dubius bleek de eerste vooral door haver, de laatste vooral door
gras te worden vermeerderd. T. dubius kan door gras, in vergelijking met andere
gewassen, in één seizoen tot het 50-voudige worden vermeerderd. De beschikbare
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gegevens wijzen erop, dat deze soort voor gras en waarschijnlijk ook voor erwten,
klaver en nog andere gewassen, schadelijk is.
De rnoeheidsverschijnselen op zandgronden in de Wieringermeer en de Noordoostpolder bij biet, peen, sla, iris en andere tuinbouwgewassen hingen samen met
een aantasting door vrijlevende wortelaaltjes, vnl. een Hemicycliophora-soort. Door
inoculatieproeven werd de typische wortelbeschadiging („stubby root" en wortelvertakking) gereproduceerd. Na een grondontsmetting met verschillende nematociden traden de verschijnselen niet meer op.
Naast de reeds vroeger genoemde rassen van Tagetes patuia en T. erecta bleken
ook twee Ceylonese rassen van T. erecta en enkele Ceylonese rassen van T.signata
Bartl. een aaltjesdodend effect te vertonen. Dit effect was in elk geval gedurende
twee groeiseizoenen merkbaar aan een betere ontwikkeling van na Tagetes geteelde rozen en appels. Niet alle plantenaaltjes werden door Tagetes even sterk gereduceerd. De in de cysten van Heterodera rostochiensis voorkomende larven werden
niet beïnvloed.
Een grondontsmetting met verschillende nematocide middelen leverde soms een
geringe verhoging van de pH op, die bij bieten in grensgevallen de groei van het
gewas bevorderde. Bij Malus, Rosa en bij Laburnum werden specifieke moeheidsverschijnselen ontdekt, die waarschijnlijk op schimmelaantasting berusten. Zij werden
door aaltjesbestrijdingsmiddelen zoals DD niet opgelost.
Een nieuwe aaltjessoort van een nieuw geslacht werd als Macrotrophurus arbusticola Loof beschreven.
Voor de keuring van bestrijdingsmiddelen werden weer verschillende middelen
van een nieuw type aangeboden; voor deze en voor oudere middelen werden nieuwe
chemische bepalingsmethoden bestudeerd. Voor de analyse van thiodaan werd een
methode uitgewerkt.
Bij de fungiciden werd vrij veel aandacht besteed aan enkele middelen met curatieve werking (fruitteelt) en aan middelen tegen echte meeldauw. De groep der
dithiocarbamaten bleef nog steeds in de volle belangstelling.
Het onderzoek van rodenticiden in het laboratorium werd uitgebreid, in het bijzondei werd van ieder middel afzonderlijk de opname beproefd met een bepaald
toetingssysteem.
Bij de onkruidbestrijdingsmiddelen kwam het onderzoek over allerlei nieuwe
groeistof-typen en combinaties van groeistoffen tot een afsluiting, waardoor verschillende middelen konden worden goedgekeurd.
Veel aandacht werd besteed aan middelen tegen spint, met het oog op opgetreden
resistentie tegen fosforzure esters en zomeroviciden.
Van een optredende beschadiging op Jonathan kon worden aangetoond, dat deze
door meeldauw en niet door bestrijdingsmiddelen veroorzaakt wordt.
Proefstation

voor de Akker- en Weidebouw

Kalkstikstof bleek een zeer geschikt middel te zijn om in de winter oude muur te
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doden op percelen, die worden gebruikt voor de teelt van eerstejaars graszaad. Het
had eveneens enige invloed op tuintjesgras en jonge kamille. Bij de tweedejaars grassen werden met de nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen op propionzuur-basis AAtussil en MCPP veelbelovende resultaten verkregen, omdat zij zowel tegen vele zaadonkruiden als wortelonkruiden werkzaam zijn.
Bij vezelvlas werden van een tiental verschillende typen onkruidbestrijdingsmiddelen de onkruiddodende werking en de beschadiging van het gewas vergeleken.
Goede resultaten werden verkregen met de gemengde middelen (DNBP + MCPA
en NaDNC -f- MCPA), minder goede met de enkelvoudige groeistoffen (DNBP en
NaDNC). De laatste zijn vooral minder effectief bij de bestrijding van melde en
melkdistel. Het nieuwe mengsel van NaDNC + MCPA, KOC, gaf goede resultaten,
behalve tegen muur. Beschadiging van het gewas kwam dit jaar. waarschijnlijk door
de gunstige groeiomstandigheden, niet voor.
Naast de bovengenoemde gebruikelijke typen van middelen werd een achttal nieuwe middelen beproefd op vlas, waaronder CMU, TCA (dat in Frankrijk goede resultaten zou hebben gegeven), K- en Na-MCPA, een nieuw NaDNC-MCPA-mengsel
en verschillende typen DNBP-zouten. De resultaten waren over het algemeen weinig bevredigend, met uitzondering van het NaDNC-MCPA-mengsel en de K- en
Na-zouten van MCPA, welke laatste in werking ongeveer met de gebruikelijke typen
MCPA-middelen overeenkwamen.
Hopperups als ondervrucht bij vezelvlas toonde zich zeer gevoelig voor NaDNC,
en gevoelig voor NaDNC + MCPA; witte klaver was gevoelig voor NaDNC, NaDNC
+ MCPA en voor MCPA. Rode klaver en luzerne ondervonden weinig of geen schade
van de chemische onkruidbestrijding in het vlas.
Eggen vlak voor de inzaai, voor de bestrijding van onkruiden in Lupinen, had geen
resultaat. Een DNC-bespuiting, vier dagen voor het doorbreken, was ook niet afdoende. Een bespuiting met DNC, later gevolgd door eggen toen het gewas ± 5 cm
hoog was (5 blaadjes), gaf betere resultaten, met name tegen wilde spurrie. Eggen
tijdens de opkomst bleek niet aanbevelenswaardig te zijn, omdat het gewas dan te
veel met grond wordt bedekt.
De studie van het optreden van galmugjes in griendhout werd voortgezet in
samenwerking met het Instituut voor Plantenziekenkundig Onderzoek, evenals die
betreffende de bladgallen in het Belgische Rood, veroorzaakt door een galwespje.
Eveneens werd aandacht besteed aan de samenspinners en bladrollers; bestrijdingspogingen hadden een redelijk succes. De ervaringen in de praktijk, opgedaan met dalapon ter bestrijding van grassen in grienden, waren zeer gunstig. Dat DNC de werking
van dalapon zou kunnen ondersteunen, werd niet waargenomen. Kleefkruid was wederom gevoelig voor een bespuiting met 1 0 % Vbc. De nieuwe groeistof 2, 4, 5-TB
was helaas weinig werkzaam tegen de haagwinde, terwijl de stof voor het griendhout
hoogst nadelig was.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

De nawerking bij voederbieten van 10 kg borax per ha, gegeven in 1955, toonde
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zich zeer duidelijk door een kleiner percentage hartrot en een verhoging van de opbrengst, hoewel de deficiëntie niet geheel werd opgeheven. De vervanging van kalksalpeter door Chilisalpeter in een vruchtwisseling verminderde de gebreksverschijnselen enigszins en verhoogde de opbrengst belangrijk.
De gunstige invloed van een DD-behandeling van de grond op de klavergroei trad
ook op nieuwe proefvelden op. Op een aantal proefvelden werden veldjes met Tagetes ingezaaid, om uit te maken of de gunstige werking van de DD-behandeling
berust op het doden van aaltjes. In het laboratorium werd bij het als contactmiddel
zeer fel werkende 1 : l'-ethyleen- 2 : 2'-dipyridilium dibromide geconstateerd, dat
bij menging door verschillende grondsoorten tot concentraties van ca. 50 dpm praktisch geen beïnvloeding van de groei van testgewassen valt waar te nemen.
Bij het onderzoek over de onkruidbestrijding in akkerbouwgewassen lag het accent
bij de handelsgewassen. In koolzaad kwam opnieuw naar voren, dat bespuitingen in
de herfst met TCA alleen verantwoord zijn, als het gewas een hoogte van ongeveer
40 cm heeft bereikt. Bij de sluitkoolzaadteelt werd met een toepassing van simazin in
het voorjaar een volkomen bevredigende onkruidbestrijding verkregen, zonder opbrengstbeïnvloeding.
In de graszaadteelt werd het onderzoek op zwaardere gronden over de toepassing van DNOC, natriumarseniet en mengingen van deze produkten beëindigd. Hoewel vaak uitnemende resultaten zijn te bereiken, zal in een aantal gevallen de nieuwe
groeistof 2, 4, 5-TP voor een vroege herfsttoepassing in onder dekvrucht gezaaide
grassen de voorkeur verdienen. Zowel de lastige annuel muur als overblijvende onkruiden worden met dit middel bestreden.
Aminotriazool en chloor-IPC bleken de enige middelen te zijn, die op onbeteelde
terreinen na toepassing van een groeistof of contactmiddel het opnieuw uitlopen
van lidrus en heermoes in enige mate kunnen onderdrukken.
Op de grondbewerkingsproef in de Betuwe stonden dit jaar suikerbieten, in Hoog
Soeren voederbieten. Op de Betuwse klei werd geen noemenswaard verschil in onkruidbezetting tussen de objecten „cultivator", „ploeg" en „spitmachine" waargenomen. In deze volgorde werd een afnemende drukweerstand in de bouwvoor geconstateerd, waarmee een lichte stijging van de opbrengst en een betere vorm van de
bieten gepaard gingen. In Hoog Soeren gold de vergelijking „cultivator", „normaal
ploegen" en „schijfploegen". Aanvankelijk kwam in het eerste object het meeste onkruid voor, maar na het schoffelen van de bieten was er geen verschil meer te zien.
Ook hier was in de genoemde volgorde de drukweerstand in de bouwvoor lager en
waren de bietenopbrengsten hoger.
Na een vrij oppervlakkige grondbewerking in het voorjaar bleek de bouwlandakker
op zandgrond, die jaarlijks enige malen wordt onderzocht, deze zomer sterk verontreinigd te zijn met windhalm en kweek.
Op het gebied van de onkruidbestrijding ten behoeve van de tuinbouw werden
de volgende resultaten verkregen.
Bij hard fruit bleek voor de bestrijding van kweek een strooksgewijze voorjaars- of
zomertoepassing van 5 kg per ha dalapon-bevattend produkt geen risico voor de
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bomen te hebben; de bestrijding van de kweek was weliswaar onvoldoende, doch een
herhaling van de behandeling is mogelijk.
Mede gezien de grote belangstelling bij de telers van aardbeien voor het gebruik van chloor-IPC en simazin werd met deze en verwante middelen zowel in potals veldproeven, op verschillende grondsoorten en in verschillende rassen verder onderzoek verricht. Aangezien in potproeven en watercultures werd gevonden, dat
alle onderzochte bestrijdingsmiddelen bij een homogene menging door het wortelmilieu reeds in lage concentraties (0,1-0,3 dpm) de groei van aardbeiplanten kunnen remmen, moet wel als vaststaand worden aangenomen, dat in het veld een direct
contact met het herbicide zoveel mogelijk moet worden vermeden. Op vermeerderingsvelden werden opvallende resultaten verkregen met 0,5 kg simazin per ha.
Voor de teelt op produktievelden waren vooral simazin en in mindere mate ook
chloor-IPC de meest belovende produkten.
Bij een aantal groentegewassen werd de invloed van enige bestrijdingsmiddelen op
de kieming en de jeugdontwikkeling nagegaan. Samengesteldbloemige gewassen
als sla, schorseneer en witlof toonden zich slechts in geringe mate gevoelig voor
chloor-IPC, wanneer dit middel homogeen door de grond werd gemengd; hetzelfde
gold voor watercultures. Bij dit onderzoek werd tevens waargenomen, dat asperges
in vergelijking met andere gewassen, relatief ongevoelig zijn voor simazin en monuron. Het aan simazin verwante propazin bleek speciaal op de onderzochte schermbloemigen wortel en karwij weinig invloed te hebben. In veldproeven met kervel
en wortelen werd dit eveneens geconstateerd.
Een uitgebreid onderzoek in asperges toonde opnieuw de bruikbaarheid van monuron en simazin voor deze teelt aan. Voor de bestrijding van kweek in asperges
werden met TCA en dalapon hoopgevende resultaten verkregen.
In de boomteelt kwamen bij gewassen van minstens één jaar oud de goede mogelijkheden van simazin tot uiting. Proeven bij de teelt van rozenonderstammen en
rozen gaven goede resultaten met de gangbare middelen simazin en chloor-IPC en
ook met diuron.
Bij de bestrijding van waterplanten werden de grootste vorderingen gemaakt tegen
boven het water groeiende planten. Groeistoffen konden o.a. tegen krabbescheer en
watereppe worden benut, terwijl met dalapon tegen grasachtigen goede resultaten
werden bereikt.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Dank zij de medewerking van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst kon het in
internationaal verband uitgewerkte systeem van vergelingsziektebestrijding ook in
Nederland worden toegepast. De proefnemingen over rechtstreekse bestrijding van
het vergelingsziektevirus werden voortgezet.
Het onderzoek over aaltjeslokkende stoffen werd voortgezet, evenals de beproeving van verschillende nematociden.
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Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Na overleg met het K.N.M.I. en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd in 1958 een radio-berichtendienst voor de bestrijding van valse meeldauw
in het leven geroepen, die naar uit de praktijk werd vernomen, goed voldeed.
Tegen koprot werden met bespuitingen in het veld geen resultaten verkregen.
Een nadere bestudering van de leefwijze der koprotschimmel toonde aan, dat deze in
de uienafvalhopen kan overwinteren. Na sporuleren in het voorjaar houdt de schimmel zich vervolgens in stand op afgestorven bladdelen, waarna in de afrijpingsperiode
van de uien massale infecties kunnen plaatshebben.
In aansluiting op de daartoe met uien uitgevoerde proeven werden ook sjalotten
kunstmatig gedroogd in verband met koprot. Daarbij bleek, dat afhankelijk van de
huidvastheid van de diverse partijen, sjalotten kunnen worden gedroogd bij temperaturen van 3 5 - 4 0 ° C (uien bij 30° C). Deze hogere temperatuur verbeterde het resultaat dei1 drogingen, daar hierdoor het koprotpercentage in sjalotten met maximaal
70% kon worden verminderd; bij uien bedroeg dit maximaal 5 0 % .
Tegen het witrot bleek een zaadbehandeling met calomel enig resultaat te hebben, ook bij gebruik van geringere hoeveelheden (125 g calomel per kg zaad) dan
in 1957. Toch was deze wijze van behandeling niet afdoende daar tijdens de bewaring
nog aanzienlijke verliezen optraden. Ook PCNB-bespuitingen tijdens het groeiseizoen brachten weinig verbetering. Grondbehandeling met calomel en sublimaat had
evenmin effect.
Ter bestrijding van de made van de uienvlieg werd naast zaadbehandeling met
verschillende hoeveelheden dieldrin-spuit 50% ook het middel heptachloor 50% aangewend. Noch van dieldrin (100 g per kg zaad), noch van eenzelfde hoeveelheid
heptachloor ondervond het gewas enige schade. Dit was wel het geval wanneer de
dosering van dieldrin werd verhoogd tot 150 en 300 g per kg zaad; de schade was
des te ernstiger, naarmate de gebruikte concentratie hoger was. Verder bleek, dat bij
ongunstige kiemingsomstandigheden een zaadbehandeling met 100 g dieldrin-spuit
50% soms een geringere standdichtheid van het gewas ten gevolge kan hebben.
De proeven over de chemische onkruidbestrijding werden wederom grotendeels in
samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen uitgevoerd. In de eerste plaats werd aandacht geschonken aan
de toepassingsmogelijkheden voor chloor-IPC. In verband met beperkende bepalingen voor het gebruik van dit middel werd bepaald, dat het in zaai-uien uiterlijk tot
eind juni mag worden gebruikt, in zilveruien en plantuitjes tot eind mei. In sjalotten
en plantuien (tweede teeltjaar) mag alleen kort na het planten worden gespoten.
Verder bleek een oppervlakkige grondbewerking, uitgevoerd enkele weken na een
bespuiting met chloor-IPC, de werking van dit middel niet ongunstig te beïnvloeden.
In plantuien (tweede teeltjaar) en sjalotten werden behalve met chloor-IPC, ook
met simazin goede resultaten verkregen. Alvorens dit middel in de praktijk te kunnen aanbevelen, is evenwel verder onderzoek nog gewenst. In zaai-uien werd onder
meer ook simazin beproefd. In vergelijking met de hooggespannen verwachtingen
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van 1957, viel in het afgelopen jaar het resultaat daarvan tegen, waarschijnlijk ten
gevolge van het feit, dat na de toediening zeer weinig neerslag is gevallen.
Laboratorium

voor Fytopalhologie van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek over de epidemiologie van de gele roest op tarwe, dat wordt
uitgevoerd onder auspiciën van het Nederlands Graan-Centrum, bleek de gele roest
gedurende vier achtereenvolgende winters in Nederland te hebben overwinterd. Op
het proefterrein werd begonnen met een gedetailleerd microklimatologisch onderzoek. Het internationale „Vangsortimentenproject" maakte het mogelijk regelmatig op
de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de gele roest op ongeveer 150 stations
in een twintigtal landen.
Ten behoeve van het onderzoek over de groei van Fusarium oxysporum lupini in
vatbare resp. resistente lupineplanten werd een zodanige methodiek uitgewerkt, dat
verschillen in uitbreiding van het mycelium kwantitatief kunnen worden vastgelegd. Op deze wijze kan een inzicht worden verkregen in de aard van de resistentie.
Bij het onderzoek over Gloeosporium spp. (de oorzaak van vruchtrot bij appels)
werden de omstandigheden, waaronder de parasiet de appelboom infecteert, bestudeerd. Infecties slagen vooral gedurende het najaar en voorjaar. In de zomer is het
waarschijnlijk de activiteit van de boom, die deze een zekere weerstand verleent, in
de winter is blijkbaar de temperatuur te laag. Het onderzoek werd afgesloten.
Er werd een elektronenmikroskopisch onderzoek ingesteld naar de bouw van de
flagellen van de zoösporen bij Phytophthora infestans. Deze vertonen een merkwaardige overeenkomst met de flagellen, die bij andere planten en dieren worden gevonden.
Het serologisch onderzoek van rassen van Fusarium oxysporum bracht aan het
licht, dat de antigenische structuur van deze schimmel tamelijk complex is. De bestudering van deze structuur werd voortgezet met behulp van de methode der immuno elektroforese.
Door inoculatieproeven en veldonderzoek, dat in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek werd verricht, werd de zekerheid verkregen, dat het vrijlevende wortelaaltje
Pratylenchus penetrans een belangrijke oorzaak is voor de herinplantingsmoeilijkheden op lichte en matig zware gronden. Naast aaltjesschade werden bij drie houtige
gewassen z.g. moeheidsverschijnselen waargenomen, die mogelijk van mycologische
aard zijn.
Enkele nieuwe middelen werden in laboratorium- en veldproeven onderzocht op
nematicidewerking. Het herstel van de nematodenpopulatie na grondontsmetting
bleek sterk afhankelijk te zijn van de soort nematode en van de geteelde gewassen.
In het algemeen herstelden populaties van Tylenchorhynchus dubius en Paratylenchus-soorten zich snel, die van Rotylenchus robustus zich langzaam. Uit de resultaten,
die werden verkregen op indicatieveldjes met nematiciden, kon in vele gevallen worden geconcludeerd, dat de Nederlandse cultuurgrond na behandeling met een nematicide gemiddeld minstens 2 0 % meer opbrengt, hetgeen slechts ten dele uit een stik92

stofwerking is te verklaren. Op vele percelen was de opbrengstvermeerdering aanmerkelijk groter dan 2 0 % . Ten behoeve van het kweken van tegen aaltjes resistente
rassen werd een lijst opgesteld van problemen, die in de eerste plaats voor veredelingsonderzoek in aanmerking komen. Uit inoculatieproeven en een toetsingsonderzoek, die in samenwerking met de Stichting voor Plantenveredeling werden
uitgevoerd, is gebleken, dat het klavercystenaaltje ernstige schade bij witte weideklaver veroorzaakt, doch dat er ook klonen zijn, die niet worden aangetast.
De taxonomische revisie van het geslacht Pratylenchus kwam voor publikatie gereed. De periodieke bemonstering van een aantal peilplaatsen in de nieuwe polder
Oostelijk Flevoland toonde aan, dat bepaalde soorten plantenaaltjes ook langs natuurlijke weg deze nieuwe grond bereiken. Groenbemestingsgewassen bleken bepaalde
soorten plantenaaltjes soms zo sterk te vermeerderen, dat de daarna volgende gewassen daarvan nadeel ondervinden.
Wederom werd een groot aantal nieuwe aardappelrassen onderzocht op hun vatbaarheid en gevoeligheid voor verschillende virussen. Bijzondere aandacht werd daarbij besteed aan het M-virus. In samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool werd bewezen, dat het para-crinkle
complex: van het aardappelras King Edward zowel het S- als een M-virus ten
grondslag heeft. Dit M-virus verschilde zowel van dat van „afwijkende" Bintje, als
van Fortuna en Up to Date. Ook serologisch was de ene stam gemakkelijker aantoonbaar dan de andere. Overbrengings-proeven met Myzus persicae brachten aan het
licht, dat het M-virus van Bintje hoogstwaarschijnlijk tot de persistente virussen
moet worden gerekend. Er werden aanwijzingen gevonden, dat niet alle stammen
van dit virus door luizen worden overgebracht. Dat het „nieuwe" Y-virus ook in ons
land voorkomt, kon worden bewezen. Zoals te verwachten was, werden de infecties
aangetroffen langs de Duitse grens, in het bijzonder in het ras Record. Om een inzicht te verkrijgen in de reacties van onze rassen ten aanzien van de „nieuwe" stam,
werden deze in luisdichte kassen (om verder verspreiding in ons land te voorkomen)
met besmet plantensap geïnoculeerd. Het bleek daarbij, dat de omstandigheden een
grote invloed uitoefenen op de hevigheid van de symptonen en dat een aantal rassen
minder vatbaar is. De proeven met afwijkende vormen van stengelbont werden uitgebreid:; getracht werd een geschikte indicatorplant te vinden. Een „onbekende"
ziekte in Saskia werd in onderzoek genomen; voorlopige proeven wijzen erop, dat
het hier een zeer afwijkende stam van het X-virus betreft.
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

Bij een onderzoek over het tot stand komen van de virusinfectie bij verschillende
waardplanten werd gebruik gemaakt van stoffen, die deze infectie tegenwerken of
teniet doen, zoals bepaalde plantensappen en kleimineralen. Gevonden werd dat
bepaalde componenten in plantensappen, die de virusinfectie verhinderen, zich ster93

ker aan de kleimineralen binden dan het virus. Hierdoor kon een door plantensap
verkregen remming van de infectie geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. In
sommige gevallen werd zelfs een stimulering van deze infectie waargenomen.
Een ander onderzoek hield zich bezig met de invloed van de verandering in de
fysiologische toestand van de waardplant door middel van verhoging van temperatuur, op de werking van stoffen, die de virusinfectie remmen.
In samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhogeschool en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd onderzoek
verricht over de veroorzaker van de kringerigheid bij aardappelen. Als werkhypothese
werd aangenomen, dat deze een virus moet zijn, dat nauw verwant is aan het ratelvirus. De proeven toonden aan, dat de grootste besmetting te vinden is bij een gronddiepte van 20 tot 30 cm. Er werd geen verband gevonden tussen de mate van kringerigheid van de aardappelknollen en het optreden van ratelvirus in de wortels van
onkruiden, die tegelijk met de aardappelen in potten werden gekweekt.
Bij het onderzoek over de invloed van groeistoffen op de vatbaarheid van Nicotiana glutinosa voor tabaksmozaïekvirus bleek, dat indolylazijnzuur de osmotische
waarde van het celvocht van de bladeren, die zich onder zwak licht hadden ontwikkeld, verlaagde. Deze verlaging gaat waarschijnlijk gepaard met een verlaging van
de gevoeligheid van de tabaksplanten voor infectie met het virus. Een behandeling met
een zoutmengsel van C a ( N 0 3 ) 2 , K N 0 3 en MgS0 4 bleek de osmotische waarde van het
celvocht en ook de gevoeligheid van Nicotiana glutinosa voor tabaksmozaïek te verlagen. Een mengsel van KH2PO4 en Na2rIP04 met een pH 6,6 verhoogde de osmotische waarde van het celvocht, doch verlaagde de gevoeligheid van het virus. Bij de
fosfaatbehandeling speelt waarschijnlijk een specifieke werking van het fosfaat een
rol.

Onderzoekingen

over diagnosemethoden

voor virusziekten

bij aardappelen

Naast het serologisch onderzoek op verschillende virusziekten bij aardappelen
wordt voor de controle op de aanwezigheid van knollen met bladrolvirus in partijen aardappelen gebruikt gemaakt van de Igel-Lange test. Deze toetsmethode voldoet weliswaar goed, doch heeft als bezwaar, dat het tijdstip, waarop het onderzoek
de meest betrouwbare resultaten geeft, in het algemeen te laat is, terwijl het bovendien van belang zou zijn als de methode vereenvoudigd en versneld zou kunnen
worden.
Op verzoek en met steun van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Landbouwzaden en Aardappelpootgoed, werd in het afgelopen jaar onder auspiciën
van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. met een onderzoek
op dit gebied begonnen. Het wordt uitgevoerd op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, in samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie van
de Landbouwhogeschool.
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Werkgroep Inwendige Therapie van Plantenziekten

T.N.O.

Een aantal nieuwe, door het Organisch Chemisch Instituut T.N.O. gesynthetiseerde verbindingen werd onderzocht op hun systemische werking tegen Cladosporium
cucumerinum bij komkommers en gedeeltelijk ook tegen Ascochyta pisi bij erwtenzaden. Daar het gewenst bleek de verbindingen op een groter aantal plant-pathogeen
combinaties te toetsen, werd begonnen met het uitwerken van nieuwe toetsmethodieken.
Het onderzoek over het werkingsmechanisme van S-carboxymethyl-N, N-dimethyldithiocarbamaat (carboxymethyl DDC of G33) bij komkommers bracht de mogelijkheid aan het licht, dat hier geen sprake is van een systemisch-fungicide werking, maar van een resistentieverhoging van de plant door een op de stofwisseling
uitgeoefende invloed.
Loodglans bij pruimenbomen kon in enige mate worden tegengegaan door een
behandeling met ijzerverbindingen, hetzij door bespuiting of door bemesting. Het
onderzoek wordt voortgezet met andere stoffen.
Het antibioticum pimaricine bleek een goede zaadontsmettende werking te hebben
bij Serradellezaad, geïnfecteerd door Colletotrichum trifolii.
Bij enige uit grond geïsoleerde Actinomycetenstammen werd een interessante
fungicide activiteit vastgesteld. Getracht wordt de actieve fracties te isoleren.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje

T.N.O.

Bij het veredelingswerk op resistentie tegen het oude fysio (fysio A) van het
aardappelcystenaaltje lag het zwaartepunt op het bedrijf van de Stichting voor Plantenveredeling in de Noordoostpolder, waar grote aantallen zaden en kloontjes met
mogelijke moeheidsresistentie werden geproduceerd en beschikbaar gesteld voor de
particuliere kwekers.
In Wageningen werd gewerkt aan de verbreding van de basis van de resistentieteelt. Daarnaast werd grote aandacht besteed aan het zoeken naar resistentiegenen
tegen het nieuwe fysio (fysio B ) . Bij dit laatste werden vooral vorderingen geboekt
met de soort Solanum vernei. Deze diploïde soort is, ook volgens buitenlandse onderzoekingen, resistent tegen het fysio B. De resistentie in de soort S. macolae bleek
op één gen, of althans op een zeer gering aantal genen te berusten. Uit resultaten
van potproeven werd geconcludeerd, dat de larven van het fysio B voor de nakomelingen van materiaal, dat resistent is tegen het fysio A, even gevaarlijk zijn voor vatbare aardappelrassen als de larven van de parasiet in het algemeen.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden voor een chemische of biologische bestrijding van het cystenaaltje konden wederom geen verschillen worden gevonden in
de vermeerdering van het aaltje op aardappelen in grond, behandeld met stalmest
en met kunstmest. Wel kwamen tijdens de groei van het gewas in de wortels van de
aardappelen in grond met stalmest minder larven voor dan in de wortels van het
kunstmestobject. Dit verschil is te verklaren door de snellere ontwikkeling van het
wortelstelsel in de met stalmest behandelde objecten korte tijd na het poten.
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Voor de waarneming van het gedrag van aaltjes in en om de wortels van groeiende planten werd een nieuwe methode ontworpen.
Een groot aantal stoffen werd getoetst op nematicide werking in vitro op het aardappelcystenaaltje en op eventuele systemische werking.
Bij het onderzoek over de wekstof van aardappelplanten werd met behulp van een
kolom-electroforese-apparaat een hoeveelheid gedemineraliseerde wekstof gescheiden in fracties, die zeer uiteenliepen in activiteit. Met behulp van een nieuwe scheidingsmethode werd een zeer actieve fractie verkregen.

Onderzoekingen

over bladluizen

Het onderzoek van 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 als tevoren in samenwerking met de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst, het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en
vele andere instellingen in binnen- en buitenland. Over de werkzaamheden kan in
het kort het volgende worden medegedeeld.
De vluchten van de perzikbladluis naar de aardappelvelden werden op de thans
gebruikelijke wijze door het afkloppen van 1.000 aardappelplanten per dag over het
gehele land gecontroleerd, waarbij de in mei gegeven prognose over een zeer geringe voorjaarsvlucht werd bevestigd. Ook de verwachting, dat door een relatief
groot aantal overwinterde roofvijanden de bladluisbevolking gering zou blijven, werd
bevestigd. Het werken met de gele vangbakken leverde dan ook niet door de hoeveelheden gevangen bladluizen moeilijkheden op, maar wel door een plaatselijk
ongekend sterk optreden van de uitermate sterk op de perzikluis gelijkende gevleugelden van de Muurluis die op viooltjes en Caryophyllaceae leeft. Deze luis is onschadelijk voor het verspreiden van bladrolvirus, maar vliegt eerder dan de perzikluis
en zou bij niet herkennen aanleiding geven tot alarm en te vroege rooidata, met als
gevolg onnodig oogstverlies.
Proeven met systox tegen het door bladluizen verspreide A-virus van aardappelen leerden, dat het A-virus zich gedraagt als een non-persistent virus, zodat de bladluisbestrijding bij A-virus geen succes had. Deze proeven werden in samenwerking
met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw genomen.
Het onderzoek over de bloedvlekkenluis en verwante soorten, die op appel fel
rood gekleurde rolgallen maken, ondervond moeilijkheden, omdat er vijf soorten bladluizen op appel voorkomen, die buitengewoon sterk op elkaar gelijken. Vier van de
vijf soorten zijn nimmer schadelijk, de vijfde, de bloedvlekkenluis, kan echter zeer
schadelijk worden. Het herkennen van de verschillende soorten was, na een kweeken overentprogramma, mogelijk door het meten van de haren van de embryonen.
In de literatuur bleek, wat deze luizen betreft, een grote verwarring te bestaan, zodat
veel materiaal uit Engeland, Zwitserland, Duitsland en Rusland moest worden
onderzocht.
Een vergelijkend onderzoek van Amerikaanse en Europese bladluizen bracht aan
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het licht, dat vele soorten in Amerika onder andere namen bekend staan dan in
Europa, zodat de wederzijdse literatuur over biologie en bestrijding vaak niet kan worden geraadpleegd. Vastgesteld werd, dat alle Amerikaanse aardappelluizen alleen in
naam verschillen van de Europese. In verband hiermede werd een voorstel gedaan
tot unificatie van de nomenclatuur. Voorts bleek, dat de Azalealuis niet uit ZuidOost Azië, maar uit Noord-Amerika is ingevoerd. Vele andere, in Europa voorkomende bladluizen komen ook in Amerika, maar dan onder andere namen, zeer veel voor.
Na zeer veel jaren van onderzoek is het mogelijk gebleken via het onderzoek van
embryonen vrijwel met zekerheid de waardplantwisseling van allerlei bladluizen vast
te stellen, hetgeen door overentingsproeven verder kan worden bevestigd.
De pogingen om in de vloeistof, die de plant door de styletten van een zuigende
bladluis perst, virus aan te tonen, hadden tot nu toe wat bladrolvirus betreft geen
duidelijk succes, maar het vergelingsziektevirus kon in de druppeltjes uit doorgeknipte styletten worden aangetoond.
De resultaten van het onderzoek over Bitterzoet als waardplant van bladrolvirus
waren onbevredigend; dit onderzoek vindt plaats op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.

Onderzoekingen over mijten
Het onderzoek over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijten werd voortgezet
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.
Hel: werk over Bryobia praetiosa vorderde zodanig, dat in 1959 een nieuwe beschrijving van deze in 1836 door C. L. Koch gepubliceerde soort zal verschijnen.
Daarnaast zal in 1959 de beschrijving uitkomen van een nieuwe soort, die zowel in
Frankrijk als in Engeland is aangetroffen.
Begonnen werd met een vergelijking van soorten van het genus Metatetranychus,
o.a. om na te gaan of dieren van dit genus, die op verschillende planten leven, gevaar
kunnen opleveren voor de fruitcultuur.
In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst werd veel materiaal van
bloembollenmijten verzameld. Het blijkt, dat deze dieren op bijna alle bolgewassen
kunnen voorkomen, doch dat het niet steeds dezelfde soort betreft. Zo werd gevonden, dat de Rhizoglyphus van hyacint typisch verschilt van die van de narcis.

Werkgroep Onkruidbestrijding

T.N.O.

Aan de onderzoekingen over de bestrijding van onkruiden wordt deelgenomen
door verschillende onderzoekingsinstellingen ten behoeve van land-, tuin- en bosbouw.
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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
Vastgesteld werd, dat een nieuwe virusziekte bij komkommer wordt veroorzaakt
door een nog niet eerder beschreven virus, het komkommernecrosevirus.
Begonnen werd met een onderzoek, waarbij wordt nagegaan in hoeverre andere
gewassen kunnen dienen als waardplant voor de niet-sporulerende schimmels, die
het kurkwortelverschijnsel bij tomaat teweegbrengen. Het enten van tomaat op een
kurkwortel-resistente onderstam vond ingang in de praktijk.
Gevonden werd, dat bij het optreden van bladvlekkenziekte bij komkommer verschillende pathogène organismen een rol kunnen spelen. Het is niet eenvoudig aan
de hand van het ziektebeeld de oorzaak vast te stellen.
In verband met het toenemend gevaar voor beschadigingen van de planten als gevolg van verontreinigingen in de buitenlucht werd in het afgelopen jaar scherp gelet
op het optreden van deze zg. gasschade. In het najaar werd een beschadiging aan de
tuinbouwgewassen (zowel buiten als onder glas) waargenomen op een zo uitgebreide schaal als tevoren nog niet werd opgemerkt.

Proefstation veor de Fruitteelt in de volle grond
Uit een voortgezet onderzoek over de bruikbaarheid van de schurftvoorspellingsschijf van Mills bleek in 1958 opnieuw, dat conidiën een droge periode van aanzienlijk meer dan vier uur tussen twee bladnatperioden in gedeeltelijk gekiemde toestand kunnen overleven.
Het onderzoek over de biologie van appelmeeldauw liet zien, dat inoculaties met
conidiën bij min of meer constante temperatuur en luchtvochtigheid tot meer aantasting leidden dan bij wisselende temperatuur en luchtvochtigheid.
Het optreden van netvormige verruwingen van Jonathan bleek verband te houden
met de mate van de meeldauwaantasting op de bladeren.
In het kader van het biocoenotisch onderzoek van boomgaarden werd zowel in een
oude hoogstamboomgaard als in een jonge spillenaanplant de stimulerende invloed
van grondbewerking, bemesting en snoei op de ontwikkeling van de populatie van
het fruitspint waargenomen. Uitgaande van de verwaarloosde boomgaard te Eversdijk
werd een toename van de populatie van het fruitspint gevonden na toepassing van
grondbewerking, bemesting en snoei, terwijl in de jonge verzorgde boomgaard
„Kuenen's Hof" te Wilhelminadorp de aantasting van het fruitspint afnam na het
achterwege laten van deze cultuurzorgen. Chemische ziektebestrijding werd in deze
boomgaard niet uitgevoerd. Er werd een samenhang gevonden tussen de aantasting
door fruitspint en het stikstofgehalte van de bladeren.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden van biologische bestrijding en de wis98

selwerking tussen het schadelijke dier, zijn vijanden en andere milieufactoren, werd
een begin gemaakt met de inventarisatie van Lepidoptera, in het bijzonder van de
Tortriciden. en hun roofvijanden en parasieten, in verschillende boomgaarden.Gevonden werd, dat het aantal soorten Tortriciden in een ongespoten boomgaard groot
is,terwijl het aantalper soort alsregelniet groot is.Cultuurmaatregelen, die een rijke
bladstand en een goede en langdurende groei van de bomen ten gevolge hebben,
maken de vermeerderingsmogelijkheden voor een aantal insekten, waaronder de
vruchtblaclroller, zeer gunstig.
Ten aanzien van het fruitspint werd vastgesteld, dat de spintpopulaties, die in
1957 resistent waren tegen organische verbindingen, in 1958 dezelfde verschijnselen toonden.
Een aantal hespuitingen met endrin gedurende de migratieperiode van de mijten
gaf een belangrijke vermindering van de aantasting van zwarte hes door de rondknopmijt.
Onderzoeldngen overde faunain boomgaarden
Dit onderzoek, dat met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. wordt uitgevoerd, staat onder leiding van Prof. Dr. D. J. Kuenen,
hoogleraar in de zoölogie aan deRijksuniversiteit teLeiden; het geschiedt vanuit het
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp. Het doel ervan
is na te gaan welke invloed cultuurmaatregelen uitoefenen op de ontwikkeling van
insekten- en mijtenpopulaties in boomgaarden.
Nadere gegevens worden verstrekt in het verslag van genoemd proefstation.
Proefstation voordeGroenteteelt in devolle grond
Het onderzoek over de randaantasting in witte kool wees uit, dat veel stikstof en
een ruime plantafstand de randaantasting doen toenemen. Selectieproeven toonden
aan, datbepaalde selecties duidelijk vatbaarder zijn dan andere.
De papiervlekkenziekte in prei bleek te worden veroorzaakt door Phytophthora
porri en niet, zoals werd aangenomen, door Pleospora herbarum. Het onderzoek
bracht aan het licht, dat de ziekte goed te bestrijden is door een vijftal bespuitingen
met koperoxychloride, captan of zineh; deze bespuitingen moeten om de drie weken
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worden uitgevoerd.
Proefstation voorde Bloembottencultuur
Wat de onkruidbestrijding met chloor-IPC betreft werd een bevestiging verkregen
van de resultaten van devoorgaande jaren. In depraktijk wordt het middelthans op
grote schaal toegepast. Enkele nieuwe middelen werden in de proeven opgenomen.

Bij de gladiolen waren de combinaties MCPA -f- chloor-IPC en PCP -f- chloor-IPC
weer de beste.
Bij de grondontsmetting tegen het wortelrot in hyacinten werden zeer goede
resultaten bereikt met de combinatie: vapam injecteren vier weken voor het planten en formaline in het bed gieten tijdens het planten.
Een goede bestrijding van het huidziek bij hyacinten werd verkregen door de
bollen te ontsmetten met een bepaald kwikpreparaat en met tuzet. Vooral dit laatste
middel biedt perspectieven.

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Aan de vele door nematoden veroorzaakte „aaltjesziekten" in bloembollen, werden
enkele nieuwe toegevoegd, voorkomend in crocussen en lelies. Naast het onderzoek
van de ziekteverschijnselen bij het gewas op het veld en bij de droge knol, werd een
begin gemaakt met de bestudering van de geijkte bestrijdingsmethode tegen deze
soort van aantastingen, ni. de warmwatermethode bij ± 43y2°C gedurende 1, 2, 3
uur of langer ophet daarvoor vast te stellen, meest geschikte tijdstip.
Veel aandacht werd besteed aan de zo moeilijk te bestrijden, door Fusarium-schimmels veroorzaakte ziekten in tulpen, irissen, gladiolen, crocussen, narcissen en hyacinten. Hierbij werd nagegaan welke invloeden cultuurtechnische maatregelen uitoefenen op het verloop van de intensiteit van deze ziekten.
Bij de bestrijding van gladiolenziekten werd in het bijzonder een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van een warmwaterbehandeling van zeer jonge broedknolletjes (z.g. „kralen") bij zeer hoge temperatuur (boven 50°C), waarbij verscheidene schimmelziekten afdoende bestreden zouden kunnen worden.
Van de virusziekten stonden de door grondvirussen veroorzaakte verschijnselen in
het centrum van de belangstelling, vooral in verband met de mogelijkheid voor een
bestrijding door middel van grondontsmettingsmiddelen.
Bij de herkenning van nieuwe virusziekten in bolgewassen werd steeds getracht
een gemakkelijker diagnose te bewerkstelligen met behulp van serologische methoden.
Door elektronenmicroscopisch onderzoek van zeer dunne, met een ultramicrotoom gesneden coupes werd een aanvang gemaakt met de bestudering van de lokalisatie en wijze van verspreiding van de virusdeeltjes in het zieke plantenweefsel.
Daar de verschillende bloembollen zich niet raszuiver door zaad laten voorttelen,
was het tot nu toe niet mogelijk van een eenmaal voor 100% virusziek ras, wederom
gezond materiaal te verkrijgen. Daarom werd getracht door weefselkweek, verkregen
uit meristematische plantendelen, waarin het virus in mindere mate of in het geheel
niet zou voorkomen, virusvrije jonge planten op te kweken.
Bij het fysisch-chemisch onderzoek op virusgebied werden vooral door middel
van ultracentrifuge en elektroforese de eigenschappen van de nucleoproteïnen uit
gezonde planten met de plantenvirussen vergeleken.
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Proefstation voor de Boomkwekerij
Het ziektebestrijdingsonderzoek concentreerde zich vooral op de bestrijding van
bodemschimmels, die het verwelken van Clematis, Rhododendron en coniferen kunnen veroorzaken. De proeven over de bestrijding van sterroetdauw bij rozen brachten phaltan als een veelbelovend bestrijdingsmiddel naar voren. Kruisbessenmeeldauw ble:ek uitstekend te kunnen worden bestreden met karathane; de groei van het
gewas ondervond hierbij geen remming.
De chemische onkruidbestrijding werd krachtig voortgezet. In Zundert werden
300 proefbespuitingen op zaaibedden toegepast, waardoor belangrijke gegevens werden verkregen. Op een permanent proefveld in Boskoop werd de afbraak van simazin
in de grond gecontroleerd; vooralsnog dient voorzichtigheidshalve regelmatig gebruik van dit middel in de boomkwekerij te worden afgeraden. Een nieuw direct
dodend onkruidbestrijdingsmiddel bleek een veelbelovende en goedkope vervanger
te zijn van aromatische oliën, als allesdodend middel bij de vooropkomstbespuiting.

Proefstation voor de Bloemisterij
Als gevolg van de goede resultaten, met vapam verkregen bij de ontsmetting van
anjertabietgrond, die besmet is met de vaatziekte Phialophora cinerescens, werd dit
middel op grote schaal in de praktijk toegepast, ook in de volle grond. Het toetsen
van anjerstek op de aanwezigheid van Erwinia en Phialophora is thans zodanig ontwikkeld, dat bij de werkzaamheden ten behoeve van de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor Siergewassen, afd. Anjers, geen moeilijkheden meer worden
ondervonden. Gedurende het stekseizoen werden elke week ongeveer 5000 stekken
getoetst. De opkweek van virusvrije planten, verkregen uit meristeemcultures, verliep nog niet geheel bevredigend.
Het wortelrot bij Cyclamen, veroorzaakt door de schimmels Cylindrocarpon en
Thielaviopsis, breidde zich steeds meer uit; er werden grotere bestrijdingsproeven
opgezet.
Een bestrijding van het wortelrot bij Gerbera met vapam en enige andere nieuwe
middelen had minder gunstige resultaten dan met het stomen van de grond. De veronderstelling, dat het afsterven primair veroorzaakt wordt door een aaltjesaantasting
en secundair door Verticillium en Fusarium oxysporum, werd nog niet bevestigd.
Hoewel de meeldauwbestrijding met streptomycine bij kasrozen enige perspectieven biedt, bleek de werking van dit middel niet afdoende te zijn; bij de toepassing
ervan zal tevens gezwaveld moeten worden.
Een uitgebreid onderzoek op de bedrijven toonde aan, dat het spint in de rozen- en
anjerkassen in de loop der jaren geheel resistent is geworden tegen bestrijdingsmiddelen op basis van fosforzure esters. De bestrijding is thans vrijwel alleen goed
mogelijk met middelen op basis van chloorbenzenen, die soms op rozen echter een
fytocide werking hebben.
Het aantal gewassen, waarbij chlorose door ijzergebrek werd waargenomen, wordt
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steeds groter. Een behandeling met chelaten ter opheffing hiervan gaf steeds gunstige resultaten. Door verschillende kwekers wordt het middel reeds met succes toegepast bij kasrozen. Als complicatie kan mangaangebrek optreden, dat echter gemakkelijk kan worden verholpen door een bespuiting met mangaansulfaat.

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 instellingen. Over de werkzaamheden kan het volgende worden medegedeeld.
Met de nieuwe uitrusting voor het invoeren van kunstmatige begassingen in de
fumigatiekastjes van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd een
duizendtal freesia's, bestaande uit dertien verschillende rassen, onderzocht op gevoeligheid voor fluorwaterstof, waarbij duidelijke verschillen in rasgevoelïgheid voor H F
werden gevonden. Ook verschillende andere gewassen werden in de fumigatiekastjes
onderzocht; de belangrijkste waren tomaat, komkommer en prei. Het onderzoek van
dit laatste gewas hield verband met beschadigingssymptomen, die worden veroorzaakt
door de „papierbladvlekkenziekte", een schimmelziekte, die op gasbeschadiging
lijkende symptomen geeft. In de omgeving van Beverwijk trad in 1958 geen gasbeschadiging op. In het gebied Westland-Pernis werd het onderzoek met enkele meetpunten uitgebreid.
Meer en meer blijkt, dat luchtverontreiniging door stof, rook en nevel de lichthoeveelheid, die op de geteelde gewassen in een industriegebied valt, belangrijk vermindert. Dit is vooral het geval wanneer genoemde stoffen op het glas van kassen
of eenruiters kunnen neerslaan. In verband hiermee werd begonnen met een nader
onderzoek over de lichtbelemmerende invloed van de in de lucht gebrachte industrieprodukten.
Het onderzoek in de omgeving van Beverwijk werd afgesloten. De overige werkzaamheden werden opgenomen in het programma van de Commissie Luchtverontreiniging, die door de Centrale Organisatie T.N.O. werd opgericht.

Studiegroep

Nachtvorst

In verband met de in 1957 aan het fruit toegebrachte nachtvorstschade en de
rondom dit vraagstuk heersende problemen, werd een studiegroep ingesteld, waarin
vele instellingen vertegenwoordigd zijn. Het onderzoek in 1958 werd belemmerd
door het ontbreken van voldoende betrouwbare gegevens. Dit is een gevolg van het
feit, dat het niet mogelijk is een eenvoudig antwoord te geven op de vraag bij welke
temperatuur nachtvorst gaat optreden. Het effect van een lage temperatuur op de
plant wordt n.1. beïnvloed door vele factoren, al of niet van klimatologische aard.
Ten einde het juiste effect van de bijkomende omstandigheden te leren kennen en
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hun invloed te kunnen elimineren, zullen gedurende enkele jaren in een boomgaard
klimatologische en andere waarnemingen worden verricht.
Op het Landbouw-Economisch Instituut werd gewerkt aan de opstelling van een
begroting, waarin de invloed van het gebruik van beregeningsinstallaties op de bedrijfsresultaten van een fruitteeltbedrijf tot uiting komt.
Het technisch onderzoek, dat door het Instituut voor Tuinbouwtechniek ter hand
werd genomen, werd gericht op de mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige
nevels.
Ten slotte werd het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek ingeschakeld
voor een onderzoek over de mogelijkheden voor het vergroten van de weerstand van
planten tegen bevriezen.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

van het

Het onderzoek over de activiteit en de ei-afzetting van vruchtbladroller en het
fruitmotje vroeg nog veel aandacht. De in voorgaande jaren gevonden criteria betreffende de weersomstandigheden werden getoetst.
Bij het internationale onderzoek over de invloed van de weersomstandigheden op
het optieden van aardappelziekte werden de in 1956 vastgestelde criteria bevestigd.
Met bespuitingen, uitgevoerd volgens deze criteria, werd zowel in het blad als in de
knol een geringere aantasting gevonden dan bij toepassing der oude criteria.
Bij proeven met bespuitingen van uien tegen infectie door valse meeldauw werd
vastgesteld, dat na bespuiting op een moment, dat een deel van de critische periode
juist voorbij was, het gewas slechts in zeer geringe mate werd aangetast, hoewel de
besmettingskansen groot waren.
Uit laboratoriumproeven is gebleken, dat de appelmeeldauwschimmel infecties bij
appel kan veroorzaken bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 30 en 100% en dat,
waarschijnlijk een bepaalde gunstige combinatie van vochtigheid en temperatuur
voor het optreden van een massale infectie in het gewas verantwoordelijk moet worden gesteld.
Een naar Duits voorbeeld geconstrueerd instrument, dat de periode aangeeft gedurende welke de bladeren der vruchtbomen nat zijn, belooft een betrouwbaar hulpmiddel te leveren bij de waarschuwingen voor het optreden van schurft bij appel en
peer.
Een tot tweemaal toe uitbreken van gele roest in tarwe wijst op een verband met
twee voorafgaande perioden van droogte.
Ten slotte werd aandacht besteed aan het probleem van de luchtverontreiniging
langs de Nieuwe Waterweg. Een onderzoek over de vertikale profielen van de temperatuur, de vochtigheid, de windsnelheid en de windrichting tot een hoogte van
enige honderden meters stuitte af op grote bezwaren van de luchtvaart. Een onderzoek over de vermindering der zonnestraling in het Westland als gevolg van aan103

wezigheid van rookgassen bevindt zich evenwel in een vergevorderd stadium van
voorbereiding.

Laboratorium

voor Entomologie van de

Landbouwhogeschool

Wat betreft de endocriene regeling van de diapause bij de Coloradokever werd
vastgesteld, dat de drie voornaamste fysiologische eigenschappen van de Coloradokever in diapause (sterk verlaagde stofwisseling, stilstand in de eiproductie, verandering van gedrag) hun oorzaak vinden in stilstand in de activiteit van de corpora
allata. Eén der merkwaardigste resultaten van dit onderzoek was, dat het hormoon der
corpora allata (het z.g. juveniele hormoon) ook in vitro de weefselstofwisseling van
Coloradokevers in diapause in belangrijke mate stimuleert.
In verband met het onderzoek over de hormonale basis van de fasevorming bij
treksprinkhanen werd een techniek uitgewerkt voor allatectomie bij sprinkhanen, die
zelfs bij zeer jonge larvenstadia tot gunstige resultaten leidde. Bevestigd werden de
klassieke effecten van het juveniele hormoon bij de voornaamste treksprinkhanen
Locusta migratoria en Schistocerca gregaria. Enkele eigenschappen van de solitaire
fase van Locusta migratoria bleken te kunnen worden teruggevoerd tot overdosering
van het juveniele hormoon.
De proefnemingen over de fysiologische synchronisatie van parasiet en waard
(Carcelia obesa en Bupalus piniarius) toonden aan, dat een verblijf bij lage temperatuur gedurende de winter, zowel bij de parasiet als bij de waard, een versnelde ontwikkeling mogelijk maakt. Het ziet ernaar uit, dat beide onafhankelijk van elkaar op
deze lage temperatuur reageren, maar dat in normale gevallen de ontwikkeling van
de gastheer voorop gaat en deze op zijn beurt de parasiet tot ontwikkeling aanzet.
Veel tijd werd besteed aan het verkrijgen van een volledig beeld van de histologische veranderingen bij de pop van Bupalus piniarius gedurende het winterhalfjaar. Gehoopt wordt op deze wijze een inzicht te krijgen in het verloop van de normale gang van de neurosecretie, die als sein moet worden beschouwd voor de overige
ontwikkeling.
Bij het onderzoek over de fotoperiodiciteit bij korte-dag-dieren werd naast de koolgalsnuitkever de koolzaadaardvlo in studie genomen, die eveneens eiafzetting gedurende de herfst vertoont. De proeven ten aanzien van de koolzaadsnuitkever, waarbij de invloed van de voedselplant op de fotoperiodiciteit werd nagegaan, leverden
nog geen positieve aanwijzingen op.
De resultaten van het onderzoek over de vermeerdering van het bladrolvirus in
de vector Myzus persicae werden gepubliceerd. Er werden enige proeven genomen
over de invloed van de temperatuur op de vermeerderingssnelheid.
De bewerking van het Hemipteren-materiaal, afkomstig van de Nederlandse
Antillen en Trinidad, werd voortgezet. De familie der Saldidae werd bestudeerd,
waarbij ook materiaal uit andere faunagebieden ter vergelijking werd betrokken.
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Zoologisch Laboratorium van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek over de aantalsregulatie van de dennenspanner, Bupalus piniarius,
werd de dichtheids-afhankelijke voortplanting langs experimentele weg geanalyseerd.
Hierbij bleek, dat de groei der larven werd geremd door de aanwezigheid van een
soortgenoot; de invloed op de ontwikkelingsduur was gering, maar wel werd de
grootte der dieren ongunstig beïnvloed.
Voorts werd nagegaan of de correlatie tussen larvale dichtheid en larvale groei zou
kunnen worden veroorzaakt door een selectieve mortaliteit van de larven. Dit bleek
niet het geval te zijn.
Het onderzoek over de betrekkingen tussen de gastheer Bupalus en de Tachinide
Carcelia was gericht op de voorkeur van de parasiet voor het voorste lichaamsdeel
van de gastheer bij de ei-afzetting. De biologische betekenis van deze voorkeur bleek
een verhoging van de levenskansen van de afgezette eieren te zijn. De op de thorax
afgezette eieren werden procentsgewijs minder door de gastheer met de monddelen
verwijderd dan eieren, die op het abdomen waren geplaatst. Voorts werden er aanwijzingen gevonden, dat ook de haemogene afweer van de gastheer voor op het abdomen binnengedrongen larven groter is dan voor maden, die de thoracale epidermis doorboren.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Het populatie-dynamisch onderzoek was gericht pp de verhouding plant-dier en
de regulerende mogelijkheden binnen dit systeem. Het onderzoek wordt uitgevoerd
in het kader van de in 1958 opgerichte Werkgroep Harmonische Bestrijding van
plagen. Deze werkgroep, die werd opgericht door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. beoogt meer aandacht te schenken aan het vraagstuk van de natuurlijke weerstand tegen het optreden van dierlijke plagen, een probleem, dat van belang werd door de verschillende bezwaren, die kleven aan de toepassing van de huidige chemische bestrijding.

Laboratorium

voor

Insekticidenonderzoek

De twee grootste bezwaren tegen het gebruik van de moderne insekticiden zijn
het feit, dat zij niet of onvoldoende specifiek werken —• wél op het ene organisme,
niet op het andere — en dat steeds meer insektensoorten er resistentie tegen
gaan vertonen. Aangezien toch de bestrijding van insekten in hoofdzaak met behulp
van de insekticiden zal moeten geschieden, is het noodzakelijk te trachten de genoemde bezwaren zo veel mogelijk te verkleinen. Het onderzoek werd daarom op
deze problemen toegespitst.
De bestudering van het resistentie-vraagstuk (huisvlieg als proefdier) had betrekking op twee problemen, n.1. de biochemische en genetische achtergrond van de
105

resistentie tegen fosfor-insekticiden en de bepaling van de resistentie-graad tegen
organische Cl-houdende insekticiden.
Reeds in 1957 werd gevonden, dat bepaalde enzymen (ali-esterasen, AE) bij de
vliegen na vergiftiging met fosfor-insekticiden zeer sterk werden geremd. Het lag
toen voor de hand na te gaan of er in dit opzicht verschillen bestaan tussen gevoelige
en P-resistente (resistent tegen fosfor-insekticiden) stammen. Het resultaat van dit
onderzoek was merkwaardig, omdat de resistente vliegen een veel lagere AE-activiteit
vertoonden dan de gevoelige, terwijl de rembaarheid door het vergif ongeveer gelijk
was. Een verklaring voor dit verband tussen de AE-activiteit en P-resistentie kan
nog niet worden gegeven. Wel is echter vermeldenswaard, dat dit de eerste maal is
dat een correlatie tussen een fysiologische eigenschap en resistentie werd gevonden,
na de destijds in de U.S.A. ontdekte dehydrohalogenase bij DDT-resistente vliegen.
In opdracht van de World Health Organisation te Genève werd gewerkt aan een
praktijkmethode om de mate, waarin vliegen resistent zijn tegen gechloreerde organische insekticiden (DDT, e.d.), te meten. De onderzoekingen over het spier- en
zenuwstelsel van insekten (proefdier: kakkerlak) werden voorlopig afgesloten met
een proefschrift. Er werd een begin gemaakt met een aansluitend onderzoek over
bepaalde chemische en farmacologische problemen, o.a. over stoffen, die bij de prikkeloverdracht in het spier- en zenuwstelsel een rol spelen.
Een geheel nieuw onderzoek betrof het lot van insekticiden in de grond, de z.g.
bodeminsekticiden. Veel moderne middelen vertonen een grote chemische stabiliteit, zodat de vraag rijst, wat er met zulke stoffen gebeurt als zij in de grond terecht
zijn gekomen. Het onderzoek werd begonnen met heptachloor; geleidelijk zullen
ook andere insekticiden erbij worden betrokken.
Bij het biochemisch onderzoek over het werkingsmechanisme van fosfor-insekticiden werd veel aandacht besteed aan kinetische kwesties; er werd een uitvoerig
onderzoek verricht over de kinetica van de remmingsverschijnselen bij de Cholinesterase-werking en bij de AE-esterase-werking bij insekten.
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LAND- EN TUINBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
Bij .bet onderzoek over transport en transportmiddelen werd o.m. aandacht geschonken aan het gebruik van lage wagens. Deze werkzaamheden, die voornamelijk
plaatsvonden in de Noordelijke provinciën, toonden aan, dat het met de hand beladen
van lage wagens aanzienlijk gemakkelijker en sneller gaat dan bij gewone wagens
het geval is. De moeilijkheden van de lage wagen komen evenwel in de tijd van het
suikerbietentransport. Dit had tot gevolg, dat voor de verschillende typen bedrijven
speciale wagen-eisen werden opgesteld, die door enkele constructeurs in de praktijk
zullen worden aangehouden. Omdat de landbouwwagen een langzaam slijtend landbouwwerktuig is, zal het nog een groot aantal jaren duren, voordat de lage wagen
algemeen in gebruik is.
Ook naar het aantal wielen onder een landbouwwagen werd een onderzoek ingesteld. Landbouwwagens, die gemakkelijk van 4-wielig tot 2-wielig zijn om te bouwen, bleken onder bepaalde omstandigheden, o.a. op die bedrijven waar veel bietentransport voorkomt, voordelen te hebben. De tweewielige vorm was ook wat betreft de trekkracht gunstiger, omdat een gedeelte van het gewicht van de lading en
de wagen op de achterwielen van de trekker wordt overgebracht.
Het onderzoek over het mechanisch beladen van wagens, waarbij voorladers en
„over ile kop" laders ten behoeve van de graanoogst werden beproefd, vorderde goed.
Verder bleek, dat het mechanisch laden van reeds gerooide en op het veld gedeponeerde suikerbieten met grote moeilijkheden gepaard gaat.
Bij het onderzoek over trekkers bleek een viertal constructies voor steigerbegrenzing vrijwel aan de gestelde eisen ten aanzien van de veiligheid tegen het achteroverslaan van trekkers te voldoen. De installaties werken goed, doch een moeilijkheid is, dat ze voor bepaalde werkzaamheden moeten worden gemonteerd of verwijderd.
Enkele fabrikaten antislipwielen voorkwamen met succes het slippen van trekkers
onder moeilijke omstandigheden. De kans op breuk in de transmissie wordt er echter door verhoogd.
Bij het onderzoek over de grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen, werden in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid proeven genomen
over het vroeg en laat ploegen. Deze proeven zijn nog gaande.
Het probleem van kluitenvrije aardappelruggen bleek op de verschillende gron107

den niet hetzelfde te zijn. Zowel ganzevoeten als krabbers en egjes voldeden goed.
Het hoofdprincipe, om telkens een dun laagje te bewerken, bewees voor vrijwel alle
omstandigheden juist te zijn. Met de frees werden soms minder gunstige resultaten
verkregen dan bij andere grondbewerkingsmethoden. De vooruitzichten voor de triltandcultivatoren zijn beter; ze werden vooral beproefd bij de stoppelbewerking.
De spitploeg verkeert nog in het experimentele stadium. Naast principieel gunstige factoren doen zich moeilijkheden voor, die nader onderzoek behoeven.
Eén van de moeilijkheden bij het onderzoek van de grondbewerking is de onmeetbaarheid van de meest gewenste structuur van de grond.
Bij de zaaimachines werd aandacht besteed aan een regelmatige zaai van bietenzaad, zowel door gewone als precisiezaaimachines. De valhoogte door de zaaipijpen
was van grote invloed op de onregelmatigheid in het zaaien.
Bij de kunstmeststrooiers werden enkele typen centrifugaalstrooiers onderzocht. Het
op de juiste wijze overlappen bleek de voornaamste remedie te zijn tegen te grote
onregelmatigheden in het strooibeeld. Een proef in vlas toonde aan, dat onregelmatig strooien zeer schadelijke gevolgen kan hebben.
Het onderzoek, dat verband houdt met de mechanisatie van de aardappelcultuur,
had in de eerste plaats betrekking op het volautomatisch poten van voorgekiemd
pootgoed. Deze werkwijze veroorzaakte een vertraging in de groei van het gewas,
in vergelijking met handpoten, hetgeen eveneens een lagere opbrengst bij rooien als
pootgoed tot gevolg had. Na volledig uitrijpen van het gewas waren de verschillen
echter nagenoeg niet meer aanwezig.
Vervolgens werd onderzoek gedaan met looftrekkers. De door de Nederlandse industrie gefabriceerde werktuigen gaven goede resultaten. Het zoeken is thans naar
een machine, die zowel groen als dood loof kan verwerken.
Bij het verzamelrooien van consumptie-aardappelen werd aandacht geschonken aan
het probleem van de beschadiging van de aardappelen. Gebleken is, dat men vele
machines in de praktijk te snel laat draaien. Een onderzoek in de Veenkoloniën leverde dezelfde conclusie op.
De werkzaamheden op het gebied van de mechanisatie van de graanoogst hadden
voornamelijk betrekking op de mogelijkheden hiervan bij de graanoogst in het Noorden van het land, en speciaal daar waar het stro fabriekmatig wordt verwerkt. Speciale aandacht werd geschonken aan het zwadmaaien. De vooruitzichten zijn hoopgevend.
Bij het onderzoek over de mechanisatie van de bietencultuur werden naast en in
aansluiting op het onderzoek over precisiezaaimachines proeven genomen met rijendunners.
Gevonden werd, dat een tweemalige bewerking met rijendunners risico's met zich
mee kan brengen door een te gering plantenaantal, met als gevolg een oogstdepressie tot 4 ton per hectare. Bij een eenmalige bewerking bleek een arbeidsbesparing
van 14% mogelijk te zijn. Vooral op lichte gronden geeft de rijendunner een aanzienlijke spreiding in het opéénzetwerk, mede door de onkruidvernietiging.
Bij de bietenrooimachines werd speciale aandacht besteed aan de schaar; een zelfzoekende schaar gaf minder beschadiging dan een vaste schaar.
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De werkzaamheden op het gebied van de mechanisatie van het werk op het grasland hadden in de eerste plaats betrekking op een tweetal nieuwe typen weidesiepen, die na enige verbetering in de praktijk zullen worden beproefd.
Bij (3e winning van ruwvoer waren het speciaal de maaikneuzers, die aan een onderzoek werden onderworpen. Het zijn machines met vele gunstige eigenschappen,
zodat een verdere toepassing hiervan kan worden verwacht. Een groot gedeelte van
deze onderzoekingen werd gedaan in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten.
Het onderzoek over de gebruikswaarde van de plastic wrijfplaat en mesdrukkers bij
maaibalken had een negatief resultaat.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werden eveneens de mogelijkheden voor hooiventilatie onderzocht. Van
meerdere ventilatoren en blazers werden karakteristieken bepaald.
Voor het reinigen van sloten zijn de laatste jaren veel werktuigen verschenen.
Voor boerengebruik bleken sleepbakken op de hefinrichting van de trekker in een
aantal gevallen zeer geschikt te zijn.
Het onderzoek over de organisatie van het werk op de kleine bedrijven (en in
verband daarmede de gebruiksmogelijkheid van diverse machines) werd grotendeels
afgesleten. Op 10 bedrijven werden de mogelijkheden van een installatie voor het
tasdrogen met koude lucht nagegaan. Het bleek, dat deze installaties ook op het
kleine weide- en gemengde bedrijf zeer goed passen. Het kleinere weerrisico, zowel als
het „spreiden van de hooioogst" waren zeer welkom, mede in verband met het constante
arbeidsaanbod. Ook de kosten, omgerekend per kg hooi, waren niet abnormaal hoog.
Van vele werkzaamheden vonden ook dit jaar weer arbeidsstudies plaats. Bij de veeverzorging kon in vele gevallen het nut worden bewezen van het gebruik van een
voederkarretje.
Een studie van het werk bij de aardappelbewaring leidde tot enkele adviezen ter
vereenvoudiging van de werkzaamheden.
Van het machinaal melken werden vooral het melken in doorloopstallen en het
machinaal namelken bekeken. Bij de eerstgenoemde installaties werd gevonden, dat
per melker een hoge uurcapaciteit wordt gehaald. De proeven met machinaal namelken zullen in 1959 worden voortgezet.
Ten aanzien van de gereedschappen werd een speciaal onderzoek uitgevoerd op
het terrein van de stalschoppen. De aluminium stalschoppen bleken aanzienlijk lichter te werken.
Het arbeidsfysiologisch onderzoek bewoog zich op het terrein van het laden en lossen van hoge en lage wagens. De lage wagen kwam hierbij zeer gunstig naar voren. Ook werden diverse methoden voor het rooien van suikerbieten met de hand vergeleken. Kopschoffel en rooitang gaven een verlichting van de arbeid.

Instituut voor

Landbouwbedrijfsgebouwen

Een landbouwbedrijfsgebouw dient in deze tijd een hoge mate van flexibiliteit te
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bezitten; het moet, zo nodig, voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan
waarvoor het oorspronkelijk is bestemd. Met de gangbare rundveestal en varkensstal
is dat niet het geval. Wil men in deze stallen iets anders onderbrengen, dan is men
gedwongen het betonnen stalprofiel te vernietigen. Het werd daarom dienstig geacht
een uit een beperkt aantal elementen bestaand stalprofiel op te bouwen. Door voor de
rundveestal, de varkensstal en de paardestal zo veel mogelijk dezelfde elementen te
gebruiken, wordt het mogelijk de stal op betrekkelijk eenvoudige wijze en met relatief
weinig kosten in iets anders te transformeren. De boer zou dan het aanbrengen van
het stalprofiel en het wegnemen of veranderen daarvan voor een niet onbelangrijk deel
zelf kunnen uitvoeren. Het is bovendien mogelijk dat de verplaatsing van de vervaardiging naar de fabriek nog consequenties heeft ten aanzien van kwaliteit en prijs. Door
het instituut werden in 1958 verschillende elementen ontworpen, waarmede in de
vorm van modellen op schaal werd geëxperimenteerd. Nadat op grond daarvan enige
onderdelen waren gewijzigd, werd tot vervaardiging op ware grootte overgegaan.
Hiermede werd in een drietal stallen geëxperimenteerd. De tot heden opgedane ervaringen zijn gunstig.
Het uitmesten vormt op de weide- en gemengde bedrijven een dagelijks terugkerende werkzaamheid. Er werd daarom aandacht besteed aan het mechanisch uitmesten. Het onderzoek had niet alleen betrekking op eenvoudige hulpmiddelen als b.v.
de mestplank, doch strekte zich ook uit tot de geheel automatische uitmestsystemen. Met de eenvoudige hulpmiddelen kan slechts een beperkte arbeidsbesparing
worden verkregen. Wat de geheel automatische systemen betreft, werden met het
schuifstangsysteem gunstige ervaringen opgedaan. Ook ten aanzien van het spreiden
over de vaalt werden bevredigende resultaten geboekt. Een geheel automatisch uitmestsysteem vraagt een vrij grote investering.
Een andere dagelijks terugkerende werkzaamheid is het voeren. Hier te lande geschiedt dat op een dusdanige wijze, dat het voer twee of meer keren per dag bij de
dieren wordt gebracht. Elders hebben de voorraadvoedering, waarbij één of twee
keer per week moet worden gevoerd en de zelfvoedering, waarbij de dieren zich naar
het voer begeven en niet omgekeerd, enige ingang gevonden. Uiteraard lenen deze
vormen van voedering zich moeilijk voor toepassing in grupstallen; de kosten worden dan in ieder geval wel zeer aanzienlijk. Anders is dit evenwel in de z.g. loopstallen. Nu hiervan ook in ons land een beperkt aantal in gebruik is, werd het onderzoek van de voorraadvoedering en de zelfvoedering, die een aanzienlijke besparing
op arbeid kunnen geven, wenselijk geacht. Dit geschiedde in hoofdzaak op een aantal akkerbouwbedrijven, waar mestvee wordt gehouden en men de beschikking heeft
over een grote hoeveelheid bietenkoppen en -blad. De voorlopige conclusie is, dat
de zelfvoedering voor mestvee zeer zeker perspectief biedt.
Een essentieel onderdeel van de loopstal is de doorloopmelkstal. Ook op menig bedrijf met een grupstal kan deze echter aanbeveling verdienen en dan in het bijzonder
voor het melken gedurende de weideperiode. Een en ander was aanleiding de doorloopmelkstal in het onderzoek te betrekken, hetgeen resulteerde in een aantal schema's voor enige typen doorloopmelkstallen, die in de praktijk kunnen worden toegepast.
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De drinkwatervoorziening in open loopstallen brengt bij vorst bepaalde bezwaren
met zich mede. Hiervoor werd een oplossing gevonden door de bakjes met een
warmtespïraal vorstvrij te houden.
Er werden enkele vastzetinrichtingen voor rundvee beproefd. De verkregen resultaten leidden niet zelden tot het aanbrengen van bepaalde verbeteringen door de
fabrikant.
In vrijwel alle nieuwe rundveestallen worden thans automatische drinkbakjes toegepast. Ook in varkensstallen vindt dit steeds meer ingang. Niet alleen worden de
bouwkosten hierdoor vergroot, doch ook wordt door de praktijk betwijfeld, dat de
mestresultaten in gunstige zin worden beïnvloed. De resultaten van een aantal proeven over dit vraagstuk wijzen tot heden bepaald niet in de richting van betere mestresultaten bij automatische drinkwatervoorziening.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Veel aandacht werd besteed aan de mechanisatie van de oogst van stoppelknollen. Met een nieuw type machine (Cramer), die zowel breedwerpig als op rijen gezaaide knollen kan oogsten, werden zeer bevredigende resultaten verkregen, evenals
bij de Hola, een zeer lichte machine. De hoeveelheid „zand" lag bij de Cramer wat
hoger dan bij de Hola; door de over het algemeen gunstige omstandigheden
bij het; oogsten was het echter slechts weinig hoger dan bij knollen, die met de hand
werden geplukt.
Op praktijkbedrijven werden in de herfst ervaringen opgedaan met het gebruik
van apparaten voor het hakselen op het veld van snijmaïs. Met de Taarup werd
gemiddeld 11-12 are per uur geoogst, met de Fahr was dit 8,2 are.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen

De rugspuit met draagstel, dubbele zwengel en sproeiboom tot 4 meter werkbreedte werd verbeterd. Dit geschiedde, wat de plaatsing der spuitdoppen betreft, door
een onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie.
Het gebruik van propaandruk voor het bespuiten van proefvelden bleef goed voldoen. De methode werd verbeterd en ook toegepast voor grotere hoeveelheden vloeistof. Er werd een draagbare z.g. logaritmische spuit ontwikkeld, waarmee door middel van propaandruk een logaritmisch afnemende concentratie van een bestrijdingsmiddel in een constante hoeveelheid water kan worden verspoten.
Voor toepassing van weinig vloeistof in fijne druppels en van veel vloeistof in
grotere druppels werden afzonderlijke apparaten gebouwd.

Peulvruchten Studie

Combinatie

Praktijkproeven, waarbij een produktief Amerikaans slabonenras werd geplukt
JJJ

met de Chisholmmachine (dus bij een rijenafstand van 80 cm) gaven zeer hoge opbrengsten, n.1. meer dan 10 ton per ha in één pluk.
De beproeving van een gewijzigd prototype van de Hollandse Borga-slabonenplukmachine leverde gunstige resultaten op. Deze eenrijïg werkende machine kan plukken bij normale rijenafstand (40 à 60 cm) en onderscheidt zich voorts in een aantal
andere aspecten gunstig van de Chisholmmachine. De Borga is aanzienlijk goedkoper, heeft een veel lager gewicht en, wat belangrijk is, stelt veel lagere eisen aan het
groeitype van de boon.
Door een conservenfabriek werden vorderingen gemaakt wat betreft de machinale
schoning van machinaal geplukte bonen.
Ook bij tuinbonen bleek het mogelijk te zijn de bonen met behulp van een speciale machine uit het gemaaide gewas te dorsen, ongeveer op dezelfde wijze, waarop dit geschiedt bij conservendoperwten.

Afdeling Landbouwwerktuigkunde

en -gebouwen van de

Landbouwhogeschool

Met een experimentele 12' zelfrijdende zwadmaaier werden voorbereidende proeven gedaan in Flevoland. De maaihoogte en de haspelinstelling van deze machine
werden hydraulisch ingesteld. De mesaandrijving bleek een zwak punt te zijn.
Over het onderzoek van de toepassingsmogelijkheid van een mechanische toerenvariator voor traploze snelheidsregeling, o.a. van een landbouwtrekker, verscheen een
rapport. Hetzelfde geldt voor een onderzoek over de slijtage van de werkende delen
van grondbewerkingswerktuigen.
Ten slotte werden metingen verricht van de stuurkracht, die nodig is bij een wieltrekker, wanneer op verschillende punten van het trekkerraam een belasting wordt
aangebracht.

Instituut voor

Tuinbouwtechniek

Voor champignonhuizen bleek een goedkopere bouwwijze mogelijk te zijn, door
het op de markt komen van isolatiematerialen, die tegelijk als constructie-elementen
kunnen worden gebruikt.
Bij de proeven over de verduurzamende werking van een aantal houtconserveringsmiddelen, die uitgevoerd worden in samenwerking met het Houtinstituut T.N.O. te
Delft, werden dertien middelen gekeurd op plantenbeschadiging ; slechts drie hiervan waren onschadelijk.
Een vergelijkende proef tussen normaal tuindersglas, gehamerd glas, vijf verschillende kunststoffolies, vier soorten polyestergolfplaten en vijf soorten vlakke platen toonde aan, dat nog geen enkele kunststof het tuindersglas met succes kan vervangen.
Eenvoudige constructies, met kunststofdoek bespannen, gaven in het voorjaar een
oogstvervroeging van 4 - 7 dagen vergeleken bij teelt in de koude grond. Stoksnij112

bonen konden ca. 3 weken vervroegd worden door tijdelijke bedekking met kunststof.
Voor de nieuwe tuinbouwvestiging te Erica werd de eerste warmtecentrale ontwikkeld, welke thans in aanbouw is.
Er werd een begin gemaakt met het systematisch doormeten van kassen met verschillende verwarmingssystemen. Hierbij werden belangrijke verschillen gevonden in
de horizontale en de verticale temperatuurverdeling, zowel in de grond als in de
lucht. Daarnaast bleken ook de opwarmingskrommen nogal uiteen te lopen.
Een stralingsverwarming veroorzaakte bij tomaten een te weelderige groei, waardoor de oogst verlaat werd.
Elektrische grondverwarming met ijzerdraad onder lage spanning had bij de teelt
van vroege stooktomaten een duidelijk vervroegend effect.
Bij kunstmatige belichting van tomatenplanten bleek het zin te hebben om te werken met afnemende lichtintensiteiten. Het opkweken van tomatenplanten onder uitsluitend kunstlicht gelukte ook dit jaar uitstekend. De donkerperiode per etmaal
behoeft slechts I j uur te bedragen, mits er een periode van lagere temperatuur aan
vooraf gaat.
Voortgegaan werd met de ontwikkeling van een lichtafhankelijke temperatuurregeling.
Samen met een Nederlandse machinefabriek wordt gewerkt aan de ontwikkeling
van een kleine tuinbouwtrekker.
Door de ernstige nachtvorstschade in 1957 was er in het voorjaar een grote belangstelling voor sproeiinstallaties als nachtvorstweringsmiddel. Nagegaan werden de
mogelijkheden van rook en nevel als nachtvorstweringsmiddel, waarbij beproefd werden houtrook, olienevel en een chemisch hygroscopische nevel. De waarde van deze
methoden is echter twijfelachtig. Het huidige onderzoek wordt meer gericht op de
bruikbaarheid van zeer fijne waternevels.
De waterverneveling, zoals gebruikt bij het stekken om een snellere beworteling
te verkrijgen, is op verschillende manieren automatisch te regelen. Hierbij is het
systeem met het elektronische blad het goedkoopste. Er werd een goedkoper en betrouwbaarder elektronisch blad ontwikkeld.
Aan een bestaande plantmachine werd een plantkoker ontwikkeld, zodat ook
planten in perspot gemakkelijk kunnen worden geplant.
Getracht werd spreeuwen uit kersenboomgaarden te weren door het afdraaien van
een geluidsband, waarop de angstschreeuw van de spreeuw is opgenomen. Er werden wel goede resultaten bereikt, doch deze kunnen nog worden verbeterd.
Voor grondbedekking met kunststoffolie ontstaat in de praktijk enige belangstelling; er werd een apparaat ontwikkeld om met behulp van een tweewielige trekker de banen kunststof vast in de grond te rijden. De toepassing van zwarte polyaethyleenfolie als grondbedekkingsmiddel bleek de groei van onkruid te verhinderen, terwijl op deze wijze bij kropsla en aardbeien een vervroeging van de oogst
werd verkregen.
De ontwikkeling van de verhaalkop vorderde zodanig, dat thans een Nederlandse
firma is begonnen met de fabrikage ervan, benevens van de bijbehorende kabel113

werktuigen.
De bollenrooier voor de zandgrond wordt thans fabriekmatig vervaardigd. Het instituut heeft dit vraagstuk losgelaten en werkt thans aan een bollenrooier voor Heigrond. Het inmiddels ontwikkelde prototype is hoopgevend.
Er werden besprekingen gevoerd met verschillende fabrikanten om gezamenlijk te
komen tot de ontwikkeling van een industriële verwerkingslijn voor de bloembollen
in de schuren. Hierbij wordt o.a. nagegaan de mogelijkheid van elektronisch sorteren.
In samenwerking met het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland
en de Commissie Werkmethodenverbetering Bloembollenbedrijven te Sassenheim
werd een onderzoek ingesteld naar de werkmethoden en arbeidsorganisatie in bloembollenschuren. Voorts werd werkmethode-onderzoek gedaan bij de aardbeienpluk, de
fruitpluk (ontwikkeling van een goede plukemmer), het dunnen van witlof en het
inkuilen van witlof.
Ten slotte werd nog aandacht besteed aan koude- en vochtwerende kleding en aan
werktenten.

Onderzoekingen

over de conservering van

tuinbouivhout

De onderzoekingen over de conservering van hout, dat bij de tuinbouw wordt
gebruikt, werden onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. uitgevoerd door het Houtinstituut T.N.O. Deze werkzaamheden
hadden ten doel na te gaan of de talloze middelen, die voor de conservering van
tuinbouwhout worden aangeboden, een voldoende beschermende werking bezitten.
Het laboratoriumonderzoek werd inmiddels beëindigd. De beproeving van enkele
middelen in de praktijk, waarmede in 1956 werd begonnen, is nog gaande. Een controle van de behandelde raamlijsten liet zien, dat nagenoeg alle lijsten, ook de onbehandelde, zich nog in goede staat bevinden. Het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd op een tuindersbedrijf in het Westland en op het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen.
Er werden voorbereidingen getroffen voor een onderzoek op semi-technische schaal.
Hierbij zal een tot nu toe nog niet gebruikt criterium voor de aantasting door schimmels e.d., namelijk de mate van de doorbuiging van proefstukken bij een bepaalde belasting worden toegepast.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation

„De

Dorschkamp"

Gereed kwamen inhoudstabellen voor Amerikaanse eik en Corsicaanse en Oostenrijkse den. Met behulp hiervan werd een opbrengsttabel van Amerikaanse eik voltooid en werd met het opstellen van eenzelfde tabel voor Corsicaanse en Oostenrijkse den een begin gemaakt. De opbrengsttabellen van Japanse lariks en douglas werden opnieuw berekend met toepassing van de absolute bonitering, zoals bedoeld bij
de op hert congres in Oxford (1956) overeengekomen regels.
Bij het bemestingsonderzoek en de proeven over bosaanleg met naaldhout werden
voor de praktijk belangrijke resultaten verkregen. Bij de douglas bleek het tussenplanten van vulhout door wortelconcurrentie een ongunstige werking te hebben, als
niet stikstofbindende soorten worden gebruikt. In bemestingsproefvelden leidde een
tweejarig douglasplantsoen steeds tot een slechter resultaat dan driejarige planten.
Een kalibemesting maakte de douglas minder gevoelig voor verdroging in de winter. De stikstofbemesting van nog niet gesloten culturen van fijnspar met stikstofgebrek dient ten minste elke twee jaar, zo mogelijk jaarlijks te worden herhaald, mits
de fosfaat- en kalivoorziening voldoende is. Het gebruik van ureum als stikstofmeststof voor bladapplicatie bleek weinig of geen betekenis voor de naaldhoutcultuur te
hebben. Als indicator van de bemestingsbehoefte bevredigde de bepaling van het totaal-fosfaat niet geheel; er werd een betere extractiemethodiek voor de bepaling van
fosfaat In bosgronden uitgewerkt. Voor het verkrijgen van een goede bodembedekking door blauwe lupinen in het jaar na het zaaien was, behalve een bemesting
met fosfaat en kali, ook een toediening van kalk nodig, wanneer de pH H2O beneden
4,9 ligt. Wat het aanslaan van een douglasbeplanting betreft, kwam uit voorlopige
resultaten vast te staan, dat hierbij vooral de waterhuishouding van de plant een rol
speelt; deze wordt beïnvloed door de conditie van de plant (de verhouding van de
wortels en de bovengrondse delen, afrijping e.d.) en door het weer voor, na en tijdens het planten.
In bemestingsproefvelden van populier werd door groeimetingen en wortelonderzoek gevonden, dat fosfaat een frappante invloed heeft op de wortelontwikkeling.
Een plantgatbemesting met fosfaat is bij een P-totaal lager dan 30 beslissend voor
het aanslaan van een populierenbeplanting. Zolang geen voldoende wortelontwikkeling is bereikt, of van nature of door een fosfaatbemesting in het plantgat, bleek
een bemesting met stikstof, waaraan de populier grote behoefte heeft, zinloos te
115

zijn. De els toonde reeds in het tweede groeiseizoen na het planten een zeer gunstige werking op de groei van populier te hebben. Uit de bladanalyses van de „onkruidproef" in de kwekerij van het Bosbouwproefstation werd gevonden, dat alleen
het stikstofgehalte van het blad opmerkelijk werd beïnvloed door wieden, zelfs
bij het partieel schoonhouden om de planten, waarmede in juli was begonnen.
Wat de chemische bestrijding van onkruid betreft, hierbij werd met aromatische
olie van het type Shell W zowel op zaaibedden als in verspeend plantsoen buiten de
vegetatieperiode goede resultaten verkregen. In de vegetatieperiode kon het bovendien in beperkte mate op pinussoorten worden toegepast. Douglas, sitka en fijnspar
bleken in volgorde toenemend gevoelig te zijn tijdens de groeiperiode. PCP (pentachloorfenol) was als z.g. vóór-opkomst-middel vooral bruikbaar tegen tweezaadlobbigen, uiteraard alleen in zaaibedden. Simazin toonde een veelbelovend produkt te
zijn voor de bestrijding van onkruid tussen verspeend plantsoen en onverspeende
zaailingen; in verband met mogelijke nawerking is definitieve aanbeveling nog niet
gerechtvaardigd, wel proefsgewijze toepassing. Als loofhout niet gedurende het groeiseizoen met 2, 4, 5-T wordt bespoten, kan dit alsnog geschieden in de winter (en
dan bij voorkeur vroeg in de winter) met een oplossing van 2, 4, 5-T in dieselolie
of petroleum. De werkwijze is echter minder aan te bevelen dan de bladbespuiting,
daar zij duurder en iets minder effectief is. Een bestrijding van loofhout met 2, 4,
5-T ester door middel van vernevelen bleek mits toegepast bij gunstige weersomstandigheden — hoge luchtvochtigheid en warm, geen neerslag — zeer wel mogelijk te zijn.
Ook in 1958 werden weer vergelijkende proefbeplantingen en „praktijkproeven"
in verschillende delen van het land aangelegd; ruim twaalfduizend zaailingen van
in de loop van enige jaren verkregen kruisingen werden op 16 plaatsen uitgeplant,
waarvan bijna de helft in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. De in Nederland voorkomende typen van Populus tremula, P. canescens en P. nigra werden geïnventariseerd, terwijl speciale klonen uit de in Nederland voorkomende P. „Gelrica"
en P . „Serotina" werden geselecteerd, waarbij vooral de groeisnelheid, de vorm en
de resistentie de aandacht kregen. Eenzelfde selectie vond plaats in de beplantingen
van de P. tremula van Poolse herkomst.
Het onderzoek over belangrijke boomziekten leverde de volgende resultaten op. Voor
het eerst werd in Nederland op enige plaatsen de perfecte vorm van Dothichiza populea gevonden. Door isolatie uit de ascosporen van deze Cryptodiaporthe populea
(Sacc.) Butin werd de identiteit met Dothichiza bevestigd. Inoculatieproeven brachtten aan het licht, dat Dothichiza de populier ook zonder wonden kan infecteren via
de merken van pas afgevallen knopschubben. De zwam kan gedurende lange tijd
in de bomen latent aanwezig zijn en onder omstandigheden, waardoor de plant wordt
verzwakt, actief worden. Bevestigd werd nogmaals, dat de aan stekhout van sommige
cultivars van populieren nogal eens voorkomende bastverkleuring niet wordt veroorzaakt door Dothichiza populea. In opstanden van Corsicaanse den werd een afsterven van bomen waargenomen, dat nog een gevolg was van de beschadiging door de
strenge vorst in februari 1956. De perfecte vorm van Phomopsis pseudotsugae, Phacidiella coniferarum, werd op dode takken van Pinus sylvestris gevonden.
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De invoer van nieuw genen-materiaal voor de veredeling van de iep uit verschillende delen van de wereld opende nieuwe perspectieven, onder meer met het oog
op de w:mdresistentie. Aan de versnelling van de toetsmethoden werd begonnen.

Onderzoekingen over de mogelijkheid het selectiewerk bij de iep op resistentie tegen
de iepenxiekte te bekorten
Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werd in de zomer 1958 met dit onderzoek een begin gemaakt op het Fytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn.
De eerste oriënterende werkzaamheden hadden betrekking op een nader onderzoek over de aard van het parasitisme van de schimmel, die de iepenziekte veroorzaakt. Er werden inoculaties met reincultures van de schimmel uitgevoerd op verschillende iepensoorten, terwijl tevens de reacties van vatbare en meer resistente oudere bomen werden bestudeerd. Op grond van waarnemingen over de pathologische
anatomie van de geïnfecteerde planten werd als werkhypothese gesteld, dat de infectie in de resistente bomen gelokaliseerd blijft door een nog onbekende oorzaak.
Verschillende stammen van de schimmel bleken in vitro giftige stoffen te vormen.
Nagegaan werd op welke wijze deze toxinen tomatenplanten en afgesneden iepenzaailingen beïnvloeden.
Begonnen werd met een onderzoek, dat ten doel heeft na te gaan of in de bladeren van verschillende iepensoorten stoffen voorkomen, die van invloed zijn op de
ontwikkeling van de schimmel.
Het bleek gewenst te zijn de tot heden in ons land gebruikte benaming van de
parasiet:, n.1. Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf., te vervangen door de synoniem
Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau, die reeds in de Angelsaksische literatuur
wordt gebruikt.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Het onderzoek had hoofdzakelijk betrekking op de methodiek van het voorspellen van de belangrijkste plagen in grovedennenbossen, ten einde tijdig maatregelen
ter bestrijding te kunnen nemen.

Plantenziektenkundige Dienst
Bij de bestrijding van de adelaarsvaren in de bosbouw werden met dalapon veelbelovende resultaten verkregen. Vermoedelijk zal dit produkt moeten worden toegediend in een dosering van 40 kg per ha tijdens het volle ontwikkelingsstadium van
de plant.
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Instituut voor Bosbouwkundig

Onderzoek van de

a. Afdeling Houtteelt en Bosbescherming

Landbouwhogeschool

in de Gematigde

Luchtstreek

In het kader van het onderzoek over de vegetatieve vermeerdering van bosbomen werden de stekproeven met „moeilijke" loofhoutsoorten voortgezet. De eerste
stekproeven met douglas gaven waardevolle aanwijzingen voor het verdere onderzoek. Het vermoeden, dat Metasequoia gemakkelijk te stekken is, werd bevestigd,
waarbij echter niet uit het oog mag worden verloren, dat al het stekmateriaal afkomstig was van jonge bomen. De stekproeven met groveden gaven geen gunstig resultaat. Bergden daarentegen bleek goed stekbaar te zijn. Proefnemingen over de mogelijkheid van marcotteren van groveden en bergden gaven bij de bergden een goed
slagingspercentage te zien, bij groveden was dit echter zeer gering. Begonnen werd
met het stekken onder waterverneveling.
Het selectie- en identificatiewerk bij populieren werd voortgezet. Met het onderzoek over het groeiritme van populieren werd een begin gemaakt. De eerste resultaten zijn echter eerst over enkele jaren te verwachten. In samenwerking met het
Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" werd een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van P. tremula in Nederland. Voorts werd een oriënterend onderzoek opgezet over de vraag of de hoogte van de plaats in de boom, waarvan het stekmateriaal
afkomstig is, invloed uitoefent op de stekbaarheid. Hierbij kan tevens worden onderzocht of er sprake is van een invloed op de identificatiekenmerken.
Het wortelonderzoek werd in een andere richting voortgezet. Voorts werd onderzoek verricht over de invloed van daglengte, gegeven gedurende korte tijd onmiddellijk na de kieming.
Ten slotte werden nog de mogelijkheden van het gebruik van de moeraseik (Quercus palustris) op bepaalde grondsoorten nagegaan; o.a. werd een inventarisatie uitgevoerd.

b. Afdeling Bosexploitatie

en

Boshuishoudkunde

Het fysisch en mechanisch onderzoek van vijf Surinaamse houtsoorten (Wane,
Basralokus, Kopie, Zwarte Kabbes en Soemaroeba) dat in samenwerking met de
Dienst van 's Lands Bosbeheer van Suriname werd uitgevoerd, werd beëindigd. Behalve aan druk-, hardheids-, afschuif- en statische buigproeven werden deze houtsoorten onderworpen aan een doorlatendheidsonderzoek, om de mogelijkheid van
conservering na te gaan. Er werd een begin gemaakt met de samenstelling van een
handboekje over Surinaams hout, dat in het kort de problemen behandelt, die het
hout stelt; het is bestemd voor voorlichting in Suriname.
Het tijdstudie-onderzoek van het vellingswerk in groveden werd voltooid. Van de
aanvankelijke indeling werd mede in verband met de toepassing van de tabellen in
de praktijk, alleen de klassificatie naar opstanden zonder ondergroei en opstanden
met ondergroei gehandhaafd. Aldus werden zes minutentabellen opgesteld, te we118

ten voor vellen en snoeien in opstanden zonder ondergroei, vellen en snoeien in
overgangsgevallen, vellen en snoeien in opstanden met ondergroei, vellen en snoeien en schillen in opstanden zonder ondergroei, vellen en snoeien en schillen in
overgar gsgevallen en vellen en snoeien en schillen in opstanden met ondergroei.
Het minutentarief werd in samenwerking met de Hoofdafdeling Sociale Zaken van
het Bosschap op bruikbaarheid in de praktijk getoetst; de resultaten hiervan waren
zeer bevredigend.
Het vergelijkend onderzoek van werkmethoden en plantgereedschappen bij de
aanleg van Pinus-opstanden werd voortgezet. De conclusies van 1957, dat het
planten in éénmanswerk voordeliger is dan in tweemanswerk en dat de plantwig
voor tweejarig plantsoen het meest rationele gereedschap is, werden in 1958 onder
andere omstandigheden en op andere terreinen gehandhaafd.
Er werd begonnen met een tijdstudie-onderzoek van het vellingswerk in lariks
en douglas.

c. Afdeling Houtmeetkunde,

Bosbedrijfsleer

en Houtteek in de Tropen

Een samenvatting van de in de loop der jaren verzamelde gegevens over de aanleg, de dunning, de menging en de groei van de douglas werd in samenwerking met
het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" gepubliceerd. In aansluiting daarop
werd nog een onderzoek verricht over het diameterverloop van douglasstammen bij
verschillende dunningsgraden, ten einde na te gaan op welke wijze de Nederlandse
douglasbossen het beste in de behoefte van heipalen zullen kunnen voorzien.
Op verzoek van 's Lands Bosbeheer in Suriname werden massatarieven voor de baboen, voor de drie voornaamste groeigebieden, vastgesteld.
In aansluiting op de nieuwe „Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in
Nederland" werd begonnen met de uitgave van de daarbij te bezigen opbrengst- en
massatiäbellen voor de verschillende houtsoorten. Tevens werd een begin gemaakt
met een onderzoek over de rentabiliteit van verschillende busbedrijven.
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VEETEELT EN VEEVOEDING

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

Bij het onderzoek over de voeding van melkvee werd nogmaals bij melkkoeien
het effect van het verstrekken van kuilgras als enig ruwvoeder nagegaan. Hierbij
werd niet alleen de voedering van uitsluitend kuilgras met die van hooi vergeleken,
maar ook met die van een gecombineerde voedering van hooi en kuilgras. Om bij de
overgang van de ene periode naar de andere de veranderingen zo klein mogelijk
te houden, met het oog op de bacterieflora in de pens, ontvingen alle dieren in
de voor- en naperiode een ruwvoederrantsoen, waarin hooi en kuilgras naast elkaar
voorkwamen.
In de hoofdperiode ontving groep I gemiddeld 44,6 kg melassesilage met 23,5%
droge stof, groep II kreeg gemiddeld 22,7 kg silage en 6,7 kg hooi en groep III
ontving gemiddeld 13,3 kg hooi. Hiernaast kregen de groepen gemiddeld resp. 4,5,
4,4 en 4,2 kg krachtvoer.
De mest van de koeien uit de kuilgrasgroep was dunner dan bij de vroeger genomen proeven en soms beslist te dun. De conditie der koeien bleef in de hoofdperiode bij groep III (hooi) bijna onveranderd, groep II (hooi + kuilgras) ging iets
achteruit, terwijl bij groep I (kuilgras) de achteruitgang in conditie zeer duidelijk
was.
Terwijl het gemiddelde levend gewicht van de koeien van de groepen II en III tijdens de hoofdperiode iets toenam, daalde het gewicht van groep I. Deze groep bleef
tijdens de hoofdperiode bij groep II 21,8 ± 7,5 kg en bij groep III 22,6 + 6,5 kg in
gewicht achter.
Wat de produktie betreft, was er een groot verschil tussen de eerste en tweede
helft van de hoofdperiode. In het eerste deel waren de verschillen tussen de groepen
in het algemeen klein: de melkprodukties waren vrijwel aan elkaar gelijk, maar
bij groep I bleven de produkties van vet, vetvrije droge stof en eiwit iets bij die van
de beide andere groepen achter. In de tweede helft van de hoofdperiode waren de
produktieverschillen daarentegen groot. De produktie van groep III (hooi) was
in alle opzichten het hoogst en die van groep I (kuilgras) het laagst, terwijl die van
groep II ongeveer midden tussen deze twee lag. Het verschil tussen de groepen III
en I bedroeg gemiddeld 1,5 kg melk, 84 g vet, 172 g vetvrije droge stof en 86 g eiwit
per dier per dag. Omgerekend op standaardmelk (3,33% vet) was in de tweede helft
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van de hoofdperiode het verschil tussen de groepen III en 1 2,0 kg en tussen de
groepen III en II 1,1 kg.
Zowel het gehalte aan vet als dat aan vetvrije droge stof en eiwit van de melk van
groep I (kuilgras) waren in de hoofdperiode steeds lager dan die van de beide andere groepen; vooral in de tweede helft van de hoofdperiode waren de verschillen
groot. Tussen de groepen II en III was geen verschil in vetgehalte, maar de gemiddelde gehalten aan vetvrije droge stof en eiwit in de melk van groep III waren duidelijk hoger dan die van groep II. Het joodadditiegetal van het botervet van groep
I (kuilgras )was gem. 4,4 eenheden hoger dan dat van groep III (hooi) en 3,0 eenheden hoger dan dat van groep II (hooi -j- kuilgras) .
Ook nu weer werd uit de melk van de afzonderlijke groepen kaas gemaakt. Bij
de latere beoordeling van de kaas werd de indruk verkregen, dat bij voedering van
een goede silage kaas kan worden gemaakt, waarvan de eigenschappen van het
zuivel gunstiger zijn dan die van de typische hooi-kaas.
Bij deze proef waren de algemene resultaten van de groep, waarbij het ruwvoederrantsoen uitsluitend uit kuilgras bestond, duidelijk slechter dan bij de beide vroegere proeven. Misschien heeft het feit, dat nu kuilgras van herfstgras werd gevoederd en toen van voorjaarsgras hierbij een rol gespeeld, terwijl bovendien de kwaliteit
van het tasdrooghooi vooral in de tweede helft van de hoofdperiode uitzonderlijk
goed was.
De resultaten van deze en de beide voorafgaande proeven wekken de indruk, dat
de voederwaarde van kuilgras, wanneer het als uitsluitend ruwvoeder wordt gegeven, lager is dan die, welke er aan wordt toegekend op grond van de gangbare voederwaardeberekening.
Aan de hand van deze proefresultaten kan de voedering van kuilgras als uitsluitend
ruwvoeder niet onvoorwaardelijk worden aanbevolen; het moet wenselijk worden geacht naast grote hoeveelheden kuilgras toch steeds een kleine hoeveelheid van een
ander ruwvoeder, b.v. hooi, bij te voederen.
In dezelfde proef werd een ander probleem bestudeerd, n.1. de toevoeging van dierlijk vet aan het krachtvoeder. In elk der drie groepen kreeg de helft der dieren tijdens
de hoofdperiode normaal krachtvoeder en de andere helft krachtvoeder met ongeveer 5 % dierlijk vet. Het normale mengsel bevatte 3,44% vet, 19,14% vre en een
zetmeelwaarde van 67,1 en het vetrijke mengsel 7,74% vet, 21,73% vre en een zetmeelwaarde van 74,8. Na een paar dagen gewenning werd het vetrijke mengsel door
alle dieren goed opgenomen. De controlegroep at in de hoofdperiode gemiddeld
22,8 kg kuilgras, 6,8 kg hooi en 4,2 kg normaal krachtvoer; dit is in totaal 1,60
kg vre en 8,06 kg zetmeelwaarde. De proefgroep ontving in die tijd gemiddeld 22,1
kg kuilgras, 6,5 kg hooi en 4,1 kg vetrijk krachtvoer; dit is 1,66 kg vre en 8,12 kg zetmeelwaarde.
Bij beide groepen ging tijdens de hoofdperiode de conditie der dieren gemiddeld
iets achteruit; dit was voor beide groepen vrijwel evenveel. Terwijl het levend gewicht van de proefgroep (vetrijk) tijdens de hoofdperiode gelijk bleef, daalde dat
van de controlegroep iets. Er was een gemiddeld verschil in melkproduktie van 0,30
kg en van vetproduktie van 16,8 g ten gunste van de vetrijk gevoederde groep. De121

ze verschillen zijn te klein om er veel waarde aan te mogen hechten. Het vetgehalte
van de melk van de vetrijk gevoederde groep was gemiddeld 0,039 + 0,035% hoger
en het gehalte aan vetvrije droge stof en eiwit gemiddeld resp. 0,072 + 0,018 en
0,058 ± 0,023% lager. Het verschil in vetgehalte is te klein om er veel betekenis aan
te mogen toekennen, de verschillen in vetvrije droge stof en eiwit ten gunste van
de groep met het normale krachtvoer kunnen daarentegen als wezenlijk worden beschouwd.
Zoals te verwachten was, had de toevoeging van het destructorvet een duidelijk
verhogende invloed op het joodadditiegetal van het botervet; in de hoofdperiode
bedroeg het verschil in joodadditiegetal tussen beide groepen 3,1 eenheden.
Op de dépendance van het instituut te Maarheeze werd een kleine oriënterende
voederproef genomen over de toevoeging van het aminozuur lysine aan het krachtvoeder voor melkvee. Bij de proefkoeien, die slechts matige produkties hadden, had
de toevoeging van lysine geen effekt op de produktie. Daar de mogelijkheid bestaat, dat hoogproduktieve koeien wel op deze toevoeging reageren, zal de proef
met dergelijke dieren worden herhaald.
In aansluiting op een oriënterende proef in 1957 werd in het weideseizoen van
1958 te Maarheeze een onderzoek ingesteld naar de melk- en de vetproduktie van
koeien op twee verschillende percelen grasland. Bij deze proef liepen dezelfde 6
melkkoeien van eind april tot begin september steeds afwisselend in een hoog en
in een laag perceel. Er werd een reëel verschil gevonden zowel in de melk- en de vetproduktie als in het vetgehalte van de melk ten gunste van het hoge perceel.
Verder werd nog een oriënterend onderzoek ingesteld naar een eventuele invloed
van het verstrekken van een mineralenmengsel aan melkvee in de weide. Hierbij werd geen verschil in produktie waargenomen tussen de proefgroep, die wèl en
de controlegroep, die geen extra mineralen ontving.
Bij de mestproeven met volwassen runderen werd ten tweede male een proef
genomen over de eiwitverhouding in het rantsoen bij melkend mesten. In de voorafgaande winter was geen enkel verschil opgetreden bij een proef met twee groepen
van 7 dieren, die rantsoenen met een ZW: vre-verhouding van resp. 1 : 4 , 8 en
1 : 6 ontvingen. Daarom werd bij de herhaling gewerkt met wat meer uit elkaar liggende eiwitverhoudingen, n.1. 1 : 6,0 en 1 : 10. De proef werd wederom uitgevoerd
met twee groepen van 7 dieren, die allen in de tweede helft van de lactatieperiode
verkeerden. Het ruwvoederrantsoen bestond uit 7 kg hooi en 20 kg ingekuilde gestoomde aardappelen per dier per dag. Daarnaast ontving de ene groep een zeer eiwitarm krachtvoeder, samengesteld uit gerstemeel, maïsmeel en gedroogde pulp, terwijl
de andere groep een mengsel met 7 5 % lijnmeel kreeg. Voor de verstrekte hoeveelheid
ZW werd de norm van het C.V.B, voor melkend mesten gevolgd. Bij de analyse der
gebruikte voedermiddelen na afloop der proef bleek, dat de werkelijke eiwitverhoudingen van de rantsoenen 1 : 6,2 en 1 : 10,5 waren en dus weinig afweken van de
berekende getallen.
Tijdens de hoofdperiode trad er zowel in de melkproduktie als in de gewichtstoename een wezenlijk verschil op ten gunste van de groep, die het rantsoen met de
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eiwitverhouding 1 : 6,2 ontving. De vetopbrengst, de conditie der koeien en de
slachtkwaliteit vertoonden geen in het oog lopende verschillen.
Op grond van de in de stalperioden 1956/1957 en 1957/1958 uitgevoerde proeven mei: oudmelkse koeien, zal de eiwitverhouding van de C.V.B.-norm voor melkend mesten iets ruimer worden gesteld.
Een serie van drie proeven wees uit, dat van de toediening van diaethylstilboestrol
aan ouder vrouwelijk mestvee onder Nederlandse omstandigheden geen effect mag
worden verwacht. In de Verenigde Staten, waar over het algemeen de voor de vleesproduktie bestemde dieren op jeugdige leeftijd worden afgemest, heeft men met de
toepassing van dit preparaat wel gunstige ervaringen opgedaan. Daarom werd in de
zomer van 1958 de toediening van diaethylstilboestrol nog eens beproefd bij jonge
ossen (ongeveer Ij jaar oud). De proef had slechts een oriënterend karakter en bestond uit twee groepjes van 4 roodbonte ossen, die bij het begin gemiddeld 425 kg
wogen. Gedurende de mestperiode, die vier maanden duurde, ontvingen de dieren
7 kg hooi en 5 kg van een mengsel, bestaande uit pulp, gerstemeel en lijnmeel. Aan
de ossen van groep II werd per dier per dag 10 mg stilboestrol verstrekt. De gemiddelde dagelijkse groei van groep I bedroeg tijdens de hoofdperiode 1026 g, terwijl
de ossen van groep II per dag gemiddeld 1296 g in gewicht toenamen. Bij deze dieren trad dus inderdaad een gunstige invloed van het hormoonpreparaat op. De slachtkwaliteit van beide groepen vertoonde geen verschillen. Het onderzoek over het voorkomen van eventuele resten stilboestrol in het vlees, dat wordt uitgevoerd door het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, is nog niet afgesloten.
Bij de eerste proeven over het mesten van kalveren tot ± 140 kg met uitsluitend
melkprodukten, werden enkele handelspreparaten voor het bereiden van kunstmelk
beproefd. Nadat was gebleken, dat het inderdaad goed mogelijk is met dergelijke
kunstmelkpreparaten blank kalfsvlees te produceren, werd een eigen mengsel ontwikkeld en getoetst. Ook hiermede werden zeer bevredigende resultaten bereikt,
hoewel het mogelijk is dat in het recept nog enkele kleine wijzigingen zullen worden
aangebracht.
Bij de proefnemingen bleek voorts, dat in de kunstmelkpreparaten met goed gevolg
plantaardige vetten kunnen worden gebruikt.
De laatste tijd wordt in de Amerikaanse literatuur melding gemaakt van pogingen, om door het toedienen van bepaalde kalmerende stoffen uit de barbituurzuurgroep, mestdieren rustiger te maken en daardoor hun voederassimilatie te bevorderen. Een oriënterend proefje over dit onderwerp werd genomen met twee groepjes
van 6 lammeren. Met een hoeveelheid van 8 mg piperazine per dier per dag werd
geen effect op de gewichtstoename gezien, zo lang de dieren zich in een beperkte
ruimte bevonden (stal), maar wel bij weidegang. Het gedrag der lammeren werd
niet beïnvloed door de piperazinetoediening, terwijl er ook geen ongewenste nevenverschijnselen optraden. Bij voortzetting van de proeven over het toedienen van
tranquilizers zal vooral moeten worden gedacht aan mestkalveren en voor de mesterij
bestemd weidend jongvee.
Behalve mestproeven werden ook opfokproeven met kalveren genomen. Tien
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zwartbonte kalveren, geboren tussen 28 oktober en 10 december 1957, werden verdeeld in twee groepen van 5. Na twee dagen biest werden beide groepen gelijk opgefokt met 275 liter melk en 600 liter ondermelk per kalf. Op een leeftijd van ± 6
weken werd begonnen met bijvoeren van eiwitarme kalverkorrels tot een hoeveelheid
van 1,5 kg per dier per dag. Tijdens de gehele stalperiode stond beide groepen goed
hooi ad libitum ter beschikking.
Naast dit rantsoen kregen de 5 kalveren van de proefgroep vanaf de geboorte
mineralenmengsels. De eerste levensmaand was dit 100 mg kopersulfaat -f- 10 g
beendermeel per kalf per dag. Elke volgende maand werd de hoeveelheid kopersulfaat verhoogd met 100 mg, tot een maximum van 500 mg per dier per dag was bereikt. Tevens werd in de tweede levensmaand het beendermeel vervangen door 20 g
binatriumfosfaat.
Tot 15 augustus 1958 werden tussen beide groepen geen verschillen opgemerkt
wat betreft ontwikkeling, conditie en gewicht, maar na deze datum bleef de groei
van de controlekalveren regelmatig achter bij die van de proefkalveren en werd de
huid van de eerstgenoemde groep meer „vastliggend". Op de dag van opstalling was
het gemiddelde gewichtsverschil 19 kg. De kalveren van de proefgroep wogen toen
gemiddeld 293 kg en de kalveren van de controlegroep 274 kg.
Op de dag, dat de kalveren in de weide werden gedaan, was het gemiddelde
kopergehalte van de lever van de proefkalveren 1930 mg/kg droge stof en van de
controlekalveren 487 mg/kg droge stof. Aan het einde van de weideperiode waren
deze gehalten resp. 227 en 116 mg/kg.
Op de proefboerderij te Maarheeze werd met roodbonte kalveren een soortgelijke
proef opgezet, maar door het grote leeftijdsverschil van de dieren onderling en het
geringe aantal dieren kon deze proef alleen maar oriënterend zijn. De gemiddelde
lichaamsgewichten gaven geen verschil te zien, de gemiddelde borstomvang van de
proefkalveren was uiteindelijk enige centimeters groter dan die van de controlekalveren.
Op ditzelfde bedrijf werd tijdens de weideperiode aan een zestal roodbonte pinken
extra mineralen gegeven. Elke tien dagen werd een mengsel van kopersulfaat, mangaansulfaat en cobaltsulfaat, opgelost in water, op het gras gesproeid in hoeveelheden
van 2,5 kg, 2 kg en 0,2 kg per ha. Alle dieren waren aan het eind vande weideperiode
in zeer goede conditie, zij hadden een zeer goede haarkleur en werden alle na de eerste inseminatie drachtig.
Dit jaar werd een begin gemaakt met balansproeven met melkkoeien. Door gebruikmaking van een „ballonkatheter" gelukte het bij een tweetal koeien de mest
en de urine volledig gescheiden op te vangen. Hierdoor kon worden nagegaan welk
gedeelte van het opgenomen natrium en kalium met de melk, met de urine of met
de faeces het lichaam verlaat.
Achtereenvolgens werden balansproeven genomen met hooi van eigen boerderij, silage, hooi uit de Noordoostpolder en hooi uit de Noordoostpolder, waaraan een
extra hoeveelheid kalium was toegevoegd.
De opname van het natrium bedroeg in deze vier groepen resp. 70, 60, 13 en 13
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g en die van het kalium resp. 240, 310, 330 en 560 g. De totale natriumuitscheiding
bleek steeds vrijwel gelijk te zijn aan de opname, terwijl bij kalium een retentie werd
gevonden van ongeveer 12 g. Met de melk werden dagelijks ongeveer 5 g natrium
en 20 g kalium uitgescheiden. De uitscheiding van natrium via de urine en faeces
varieerde; bij het dunner worden van de faeces steeg de hoeveelheid natrium, die
met de urine werd uitgescheiden. Van het kalium werd 85 - 9 0 % met de urine uitgescheiden. Het natrium- en kaliumgehalte van het bloed was steeds binnen nauwe
grenzen constant. De hoge kaliumgift in de vierde proef maakte, dat de natriumuitscheiding in de urine steeg door de toename van de hoeveelheid urine. Doordat gelijktijdig de hoeveelheid natrium in de faeces geringer werd, bleef de natriumbalans toch nog zwak positief.
Met behulp van de ballonkatheter werd bij enkele koeien in de weide nagegaan
hoe de natrium- en kaliumuitscheiding van uur tot uur varieerde, 's Morgens van
6-8 uur was de natriumuitscheiding het kleinst, terwijl ze het grootst was van 10-12
uur en 15-16 uur. Bij het beoordelen van urinemonsters is het dus zeer gewenst te
weten hoe laat de urine is opgevangen.
Ook de kreatinine-uitscheiding werd bij enkele dieren bepaald om na te gaan of
er mogelijk een verband bestaat tussen deze en de mineralenuitscheiding.
In 1958 werden te Hoorn 42 verteringsproeven met hamels genomen. Acht hiervan hadden betrekking op hooi, dat met behulp van een tasdroger was gedroogd.
Verschillende van deze hooisoorten bleken zeer goed verteerbaar te zijn, wat resulteerde in hoge zetmeelwaarden. In één geval werd zelfs een zetmeelwaarde van 53
in de droge stof gevonden.
In het kader van het onderzoek over de verliezen bij het bewaren van hooi in een
open kapberg werden twee partijen hooi op verteerbaarheid onderzocht, één uit de
kapberg en één uit de controleberg in de schuur. De eerste indruk was, dat de verliezen in de open kapberg meevielen.
Uit de resultaten van een vroeger onderzoek over de vermindering van de verteerbaarheid bij het kunstmatig drogen van luzerne was de conclusie getrokken, dat
de achteruitgang van de voederwaarde bij het drogen in een v. d. Broek-droger met
separatie-inrichting even groot is als in een normale v. d. Broek-droger zonder deze
inrichting. Omdat de juistheid van deze conclusie door enkele deskundigen werd betwijfeld, werden nogmaals drie monsters luzerne gedroogd in een v. d. Broek-droger met separatie-inrichting. Uit de resultaten van de verteringsproeven met deze
drie monsters bleek, dat de verteerbaarheid van het ruw eiwit met 15,7, 11,4 en 11,6%
was verminderd, dus nog iets meer dan bij de vorige proef. Dit bevestigt dus de
juistheid van de conclusie.
Een partij grasmeel werd op verteerbaarheid onderzocht, die later werd bijgevoerd
in verteringsproeven met twee verschillende partijen droge pulp. Deze proeven, waarvan de resultaten aan het eind van het jaar nog niet bekend waren, werden opgezet
omdat er aanwijzingen zijn, dat de verteerbaarheid van de pulp hoger is dan tot nu
toe op grond van gegevens uit de literatuur wordt aangenomen.
Bij het onderzoek over de voederwaarde van verse en geënsileerde snijmaïs werden
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nog vier maïssilages op verteerbaarheid onderzocht. Met behulp van de gevonden
verteringscoëfficiënten werden voor de maïssilages, afkomstig van het ras Pionier, zetmeelwaarden van 45,6 en 47,7 berekend, voor die van het ras Goudster werden zetmeelwaarden van 54,5 en 56,3 in de droge stof gevonden.
In 1957 werden ten behoeve van een vergelijkend onderzoek over het zwaar en
licht kneuzen van het gras bij het inkuilen vier silages bereid, waarmede in 1958
verteringsproeven werden genomen. Bij de silages uit voorjaarsgras was de
verteerbaarheid en daardoor de voederwaarde van het sterk gekneusde materiaal iets
hoger; bij de silages uit herfstgras werd geen verschil gevonden.
Het Proefstation voor Aardappelverwerking te Groningen tracht uit het vruchtwater, dat bij de winning van aardappelmeel vrijkomt, door toevoeging van anorganisch
zuur een deel van het aardappeleiwit neer te slaan. Ter verzameling van dit eiwitneerslag wordt de massa over gewone aardappelvezels gefiltreerd, waardoor eitwitrijke aardappelvezels ontstaan. Deze vezels werden, alvorens op verteerbaarheid te
worden onderzocht, bijna drie maanden in een betonnen silo bewaard. De verteringscoëfficiënten van het produkt waren hoog. Berekend werd, dat de vezels in de droge
stof 14,8% vre bevatten naast een zetmeelwaarde van 74,8.
Verder werd een verteringsproef genomen met rauwe aardappelen, die na stomen
werden ingekuild, met het doel de verliezen bij deze inkuilingen vast te stellen.
Ten slotte werd nog een aantal verse ruwvoeders op verteerbaarheid onderzocht,
o.a. vers gras, dat als uitgangsprodukt diende voor de winning van tasdrooghooi of
de bereiding van silages. De verteringsproeven met de andere groenvoeders hadden
ten doel gegevens te verkrijgen over de voederwaarde van gewassen, waarover tot nu
toe weinig bekend is, met name bladrammenas, spurrie en Serradella.
Op de dépendance te Maarheeze werden 16 verteringsproeven met hamels uitgevoerd. Vijf hiervan hadden betrekking op silages, die in 1957 waren gemaakt. De ingekuilde produkten waren rode klaver, siletta, snijgerst, snijrogge en zeer sterk door
builenbrand aangetaste snijmaïs.
Voorts werd te Maarheeze de verteerbaarheid bepaald van twee partijen tasdrooghooi, dat in 1957 was gewonnen. De resultaten van deze proef lieten een minder
gunstig beeld zien dan in Hoorn. Het uitgangsmateriaal voor de tasdroogproeven in
1958 werd eveneens op verteerbaarheid onderzocht. Behalve van deze twee partijen
vers gras, werd ook van andere verse gewassen de verteerbaarheid bepaald, n.1. van
stoppelknollen, Serradella en twee partijen siletta, die een verschillende bemesting
hadden ontvangen.
Om inzicht te krijgen in de voederwaarde van enkele produkten, waarvan tot
dusverre de kennis nog slechts beperkt was, werd de verteerbaarheid bepaald van een
partij klaverhooi en een partij moutkiemen.
Ten slotte werd wederom een verteringsproef genomen met melkpoeder, met het
doel na te gaan, of er een verschil in verteerbaarheid is tussen verstuivingspoeder en
walsenpoeder. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Van het verstuivingspoeder werd
door hamels het ruw eiwit voor 9 2 , 1 % en de overige koolhydraten voor 96,3% verteerd. Voor walsenpoeder waren deze cijfers resp. 88,5 en 91,5%.
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In 1%8 werden 14 verteringsproeven met varkens verricht. In tegenstelling tot
de resultaten met hamels werd met varkens geen verschil in verteerbaarheid gevonden tussen magere melkpoeder, gedroogd volgens de verstuivingsmethode en gedroogd op walsen.
Van de twee partijen grasmeel die werden onderzocht, was de ene partij rechtstreeks tot grasmeel verwerkt, de andere werd na het drogen eerst tot brokjes geperst en daarna weer gemalen. Van dit laatste produkt bleken de koolhydraten voor
70,4% verteerbaar te zijn, terwijl de verteringscoëfficiënt bij het rechtstreeks bereide
grasmeel 64,1 bedroeg. Er werd geen verschil in verteerbaarheid gevonden bij de andere bestanddelen. Een verklaring van dit verschil zal door verder onderzoek moeten worden verkregen.
Verder werd er een verteringsproef genomen met gedroogde weistroop, een bijprodukt van de fabricage van melksuiker uit wei. De samenstelling van dit produkt
was: 9 , 1 % vocht, 29,6% as, 19,6% ruw eiwit en 41,4% overige koolhydraten, waarvan 31,4% suiker en 3 , 1 % we. De verteerbaarheid van het produkt was vrij goed; het
ruw eiwit was voor 81,2 en de overige koolhydraten voor 79,6% verteerbaar. Toch
moet weistroop tot de minder geconcentreerde voedermiddelen worden gerekend
door de hoge gehalten aan as en amiden.
Bij een onderzoek, gericht op de vraag, of een toevoeging van 0 , 1 % CuS04. 5H2O
de verteerbaarheid van een rantsoen verhoogt, werd van een rantsoen, bestaande uit
gerstemeel en ondermelkpoeder, de verteerbaarheid onderzocht. Er werd een klein
verschil gevonden ten gunste van het rantsoen met koper.
Ten slotte werden nog verteringsproeven genomen met maïsweekwater, millet, drie
verschillende sorghumsoorten en gerstemeel.
Wat de mestproeven met varkens betreft, werd in de eerste plaats het onderzoek
over de toevoeging van kopersulfaat aan het rantsoen van mestvarkens voortgezet.
Van het duidelijk gunstige effect op de groei en het voederverbruik werd reeds in
het verslag van 1957 melding gemaakt.
De toevoeging van kopersulfaat bleek geen invloed te hebben op het kopergehalte van het bloed, maar wel op dat van de lever. Bij gebruik van 0,075% CuS045H2O is de koperopslag in de lever nog niet verontrustend, maar bij voedering van
rantsoenen met 0 , 1 % stijgt het kopergehalte in de lever soms wel zeer sterk.
Verder werd aandacht besteed aan de speling tussen de gewenste en de toxische
dosis kopersulfaat. Een hoeveelheid van 0 , 1 % wordt door mestvarkens goed verdragen, terwijl ook bij 0,2% geen vergiftigingsverschijnselen werden gezien. Varkens,
die gedurende een half jaar 0 , 3 % kopersulfaat ontvingen, groeiden wat minder goed.
Klinisch werden echter bij deze proef nog geen symptomen van een intoxicatie
waargenomen, ondanks het feit, dat de kopergehalten van de lever zo hoog waren,
dat de grens van het toelaatbare zeker bereikt was.
Of het gedurende langere tijd toedienen van 0 , 1 % kopersulfaat schadelijk kan zijn,
staat nog niet vast. Om hierover geïnformeerd te raken werd in de zomer van 1958
een proef aangezet, die tot 1960 zal doorlopen.
Naast de verteringsproef met weistroop werd ook een mestproef met dit produkt
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genomen. Een rantsoen met 5 % gedroogde weistroop bleek goed te voldoen; met
10% werden echter iets minder bevredigende resultaten verkregen. Dit laatste feit
en de lage voederwaarde zullen het moeilijk maken gedroogde weistroop een plaats
te doen innemen in de varkensvoeding.
Een oriënterend proefje over de opname van gewoon en geactiveerd sojaschroot
in baby-biggenmeel viel uit ten gunste van het geactiveerde sojaschroot. Op grond
hiervan zal in 1959 een volledige mestproef met verschillende hoeveelheden van de
beide sojaprodukten worden genomen. Onder geactiveerd sojaschroot wordt verstaan
een produkt, dat een zodanige hittebehandeling heeft ondergaan, dat o.m. de antitrypsinefaktor vernietigd is zonder dat de verteerbaarheid van de eiwitten werd benadeeld. Een maat voor de doeltreffendheid van de behandeling is de urease-activiteit,
die gering maar niet geheel afwezig moet zijn.
In Maarheeze was één der varkensstallen gedurende het gehele jaar in gebruik voor
proeven met Piétrainvarkens. Eerst werd een proef met 48 varkens genomen, waarbij het Piétrainvarken werd vergeleken met het Groot Yorkshire in een tweede proef,
wederom met 48 dieren, werd het vergeleken met het Nederlandse Landvarken.
In de tweede varkensstal te Maarheeze werd nogmaals een proef genomen over
het mesten van varkens met behulp van automatische droogvoerbakken van verschillende typen, en wel met vier groepen van 12 dieren. Groep 1, die dienst deed als
controlegroep, werd gevoerd volgens de dikkebrij-methode. Groep 2 kreeg de beschikking over een reeds langer in de handel zijnde rechthoekige bak, terwijl met
de groepen 3 en 4 een nieuw type droogvoerbak (een kleine ronde bak met een
cementen voet) werd beproefd. Om geïnformeerd te raken over de werking van zink
als voorbehoedmiddel tegen parakeratose, ontvingen de groepen 1, 2 en 3 enig zink
door hun rantsoen en groep 4 niet. Inderdaad werd in groep 4 tegen het einde van
de proef bij enkele dieren lichte verschijnselen van parakeratose waargenomen, terwijl
bij de dieren uit de andere drie groepen niets werd geconstateerd. De gemiddelde
groei was bij de vier groepen resp. 0,606, 0,665, 0,649 en 0,614 kg per dag, het voederverbruik was 3,384, 3,194, 3,633 en 3,675 kg meel per kg groei. De resultaten
bij groep 4 werden ongunstig beïnvloed, doordat in deze groep een dier neiging tot
staartbijten had, waardoor bij meerdere dieren infecties optraden. Bij de slachtbeoordeling werd speciaal gelet op de vetaanzet. Het predicaat „te vet" of „te veel spek"
kregen in de controlegroep één, in groep 2 vier, in groep 3 drie en in groep 4 zes dieren.
Ten slotte werd in deze hokken een nieuwe proef aangezet met 48 zeugjes van
het Groot Yorkshire type. Men hoopt bij deze proef nogmaals te kunnen aantonen,
dat het manueel castreren van zeugen niet alleen te veroordelen is uit het oogpunt van
dierenmishandeling, maar dat het ook uit economisch oogpunt geen nut heeft. Aan
het einde van het jaar waren de dieren nog te jong, zodat nog geen resultaten kunnen worden medegedeeld.
Het bacteriologisch-biochemisch onderzoek was er ook nu weer op gericht een verband te vinden tussen de cellulolytische activiteit van het pensvocht en het ruwvoederrantsoen. De in het vorige verslag vermelde methodiek werd toegepast op de koei128

en uit de voederproef 1957-'58. Bovengenoemd verband was niet zo goed als werd
gehoopt. Een dalende tendens in de cellulolytische activiteit was echter wel aanwezig, zodat ten aanzien van de verstrekking van natte silages als enig ruwvoeder enige
voorzichtigheid in acht moet worden genomen.
Met behulp van dezelfde methodiek werd nagegaan in hoeverre de cellulolytische activiteit door de structuur van het voeder in de pens beïnvloed kan worden.
Om hierbij de eventuele invloed van speekselverontreiniging bij het verkrijgen van
pensinhoud te elimineren, werd gebruik gemaakt van een koe met een pensfistel.
Doordat de silages, die bij deze proef als enig ruwvoeder werden verstrekt, door
één der proefdieren slecht werden gegeten, kwam dit experiment niet volledig tot
zijn recht.
Om b:ij het onderzoek het gebruik van de nog verre van ideale „kunstpens" uit te
kunnen schakelen, werd bij fistelkoeien de cellulose-afbraak in de pens zelf nagegaan. Hiertoe werden door de fistel nylonzakjes met cellulose gedurende een bepaalde tijd in de pens gebracht. Het onderzoek is nog niet ver genoeg gevorderd om
reeds resultaten te kunnen mededelen, maar wel bleek, dat deze nieuwe methode
goed bruikbaar is.
Er werd een begin gemaakt met het bacteriologisch en biochemisch onderzoek van
silages, die met diverse toevoegmiddelen waren gemaakt, zoals cerelose, melasse,
spurosil, grillosil, pyrosal en natriummetabisulfiet. Bij de laatste kuilen werkte de toegevoegde SO2 storend op de bepaling van het azijnzuur- en boterzuurgehalte volgens
de destiilatiemethode. Oxydatie van het in het eerste destillaat aanwezige SO2 was
de aangewezen weg. Ook met behulp van papierchromatografie was een benadering
van de gehalten der verschillende zuren mogelijk.
Bij het verzamelen van gegevens over de oorzaak van de groeibevorderende werking bij varkens van stoffen als aurofac, dynafac en kopersulfaat werd speciale
aandacht geschonken aan de bacterieflora in het eerste gedeelte van de dunne darm.
Kopersulfaat bleek een duidelijk remmende werking te hebben op het aantal van de
daar aanwezige bacteriën en vooral op de coli-bacteriën.
De proeven op chemisch en biologisch gebied hadden vooral betrekking op de schadelijke factoren, die er in rogge voorkomen. De groei-vertragende werking van de
rogge, die bij ratten werd waargenomen, werd veroorzaakt door een verschil in voedergebruik. Dit verschil bleek niet op te heffen te zijn door aan het roggerantsoen
suiker toe te voegen.
„Paired feeding"-proeven toonden aan, dat de groei van ratten op een roggerantsoen niet minder is dan die van ratten, die overeenkomende hoeveelheden van een
gerstrantsoen kregen. De gerst-ratten waren direct in staat meer te eten, wanneer
hun meer werd aangeboden, de rogge-ratten echter niet. Dit betekent, dat in de
rogge behalve een smaakbedervende factor ook een factor voorkomt, die een blijvende nadelige invloed op het rattenorganisme uitoefent, waardoor na overgang op
een goed rantsoen nog een tijdlang een geringe eetlust blijft bestaan.
Voorts werd ten behoeve van de diagnostiek van mineraaldeficiënties gewerkt aan
een methode voor het bepalen van natrium in beenderen, die door beenbiopsie zou129

den kunnen worden verkregen. Hierbij moet de sterk storende invloed van de grote
hoeveelheden Ca en P worden geëlimineerd; beproefd werden speciale ionenbindende kolommen, die wel succes beloven.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst"
Bij de proeven met mestkalveren werd speciaal het effect bestudeerd van de toediening van voorbehandeld zetmeel naast kunstmelk aan oudere kalveren.
Bij melkkoeien werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van de toediening
van Na-acetaat op de melkproduktie samenstelling van de melk. Een bemestings- en beweidingsproef, die reeds gedurende 15 jaar werd uitgevoerd, werd afgesloten met een beweidingsproef met pinken.
Het onderzoek bij varkens betrof in de eerste plaats een vergelijking van de voedingswaarde van een aantal soorten sojameel in biggen- en varkensmeel. Voorts werd
nagegaan de invloed van een toevoeging van extra lysine aan een biggen- en varkensvoeder, dat weinig dierlijk eiwit bevat, het effect van een toevoeging van het
antibioticum terramycine aan één voeder met 0,075% kopersulfaat, het effect van
een toevoeging van 0,02% zinksulfaat aan een voeder met 0,075% kopersulfaat op
de koperretentie van de lever en de bruikbaarheid van cocosvet, rundvet en rundvet
-f- emulgator in varkenspoeder.
Bij pluimvee werden o.a. proeven gedaan over de stikstof-(eiwit-) aanzet van
kuikens en jonge hennen tijdens de gehele opfokperiode, om daaruit de juiste eiwitbehoefte van deze dieren af te leiden. Voorts werd een onderzoek ingesteld naar
de invloed van het geven van meer of minder energie in het voeder vlak voor de
leg op de produktie, het eigewicht en het „legrijp" worden van de dieren.
Het onderzoek over het optreden van haemoglobinurie in de Noordoostpolder werd
voortgezet, terwijl in de Achterhoek een onderzoek werd ingesteld naar de oorzaken
van maan- en staartschuren bij paarden. In beide gevallen werden de macro- en micro-elementen van bodem, rantsoen (stalrantsoen en weidebestand), bloed, urine
en haren bepaald. In de Achterhoek werd tevens op 20 zieke en 20 gezonde bedrijven
een enquête gehouden over de bedrijfsvoering enz.
Een voederproef met K.I.-stieren van het K.I.-station te Meppel heeft ten doel de
voederbehoefte van verschillende stieren ten opzichte van elkaar te vergelijken.
Het onderzoek over het voorkomen en het gehalte van sporenelementen in sperma
van K.I-stieren werd voortgezet.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de gehalten van koper in sera, totaalbloed en erythrocyten van bloed van melkkoeien op zandbedrijven, naar afhankelijkheid van de graviditeit, de melkproduktie en de voeding. De dagelijkse, wekelijkse
en maandelijkse schommelingen van het bloedbeeld werden bekeken.
De verdeling van macro- en micro-elementen in het kippenei werd onderzocht en
in verband gebracht met de aanwezigheid van deze elementen in ééndagskuikens. Ook
werd nagegaan het verloop van de gehalten aan macro- en micro-elementen bij
het opgroeien van ééndagskuikens tot volwassen kip.
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Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de stikstof-, koolstof- en energiebalansen van droogstaande,
drachtige^ koeien, gevoederd met een onderhoudsrantsoen van hooi en enig krachtvoer, werd voorgezet. Voor een oriënterend onderzoek over de energiehuishouding
van melkgevende koeien, die aan acetonemie leden, werden bovendien balansproeven opgezet met nog drie dieren.
Het probleem van „ketosis" bij herkauwers werd in studie genomen.
Medewerkers van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen voerden in het kader van het kopziekte-onderzoek in het voorjaar op dit laboratorium een verteringsproef uit met vier melkgevende, met gras gevoerde runderen. Het doel hierbij was de invloed na te gaan van een hoge, resp. een
lage K-bemesting van het grasland op de verteerbaarheid van het Mg van het gras.
Er werd een begin gemaakt met een serie proeven met varkens aan de droogvoerbak, teneinde inzicht te verkrijgen in de fysiologische achtergronden van het verschijnsel Zn-gebrek of parakeratose. Voor het onderzoek naar het Zn-gehalte van biologisch materiaal werd een passende Zn-bepalingsmethode ontwikkeld.
Om meer inzicht te krijgen in de eiwitstofwisseling en meer speciaal ook in de eiwitvertering bij het rund, werd een onderzoek ingesteld naar de niet-eiwit-stikstoffractie in koeienbloed. Verder werd in dit verband begonnen met de kwalitatieve en
kwantitatieve aminozuurbepaling in runderurine.
Bij koeien met hypomagnesemie werden elektrocardiogrammen opgenomen om de
invloed van het Mg-gehalte van het bloedserum op de hartfunctie nader te bestuderen.
Het onderzoek over de lipoïden in gras en de invloed daarvan op de consistentie
van boter moest worden gestaakt; de verkregen gegevens worden verwerkt.
Voor verschillende ruwvoeders werden de gehalten bepaald van de suikers, die
als mono-, di- en Polysacchariden voorkomen in de fracties van de ruwe-celstof en
de overige koolhydraten. Tevens werd nagegaan welke van deze koolhydraten bij de
ruwe-cels.tofbepaling in oplossing gaan. Daarnaast werden door middel van verteringsproeven op runderen en schapen de verteringscoëfficiënten van deze suikers bepaald.
Het manuscript van de publikatie over het onderzoek over de osmotische waarde
van de darminhoud in verschillende gedeelten van het darmkanaal van het rund
kwam gereed.
Diverse bepalingen van sporenelementen werden verricht. Een eenvoudige bepalingsmethode van het enzym van Schardinger in koemelk werd opgesteld. Aansluitend op een literatuurstudie omtrent de betekenis van selenium in de voeding werd
een oriënterende voederproef uitgevoerd met caviae op een rijstdieet.
Een aanvang werd gemaakt met het bepalen der schildklierwerking van het
rundvee met behulp van radioactief jodium. Reeds werden verschillende meettechnieken vergeleken, terwijl een studie werd gemaakt van methoden voor een kwantitatieve bepaling van de hoeveelheid afgescheiden schildklierhormoon.
Medewerking werd verleend aan de landelijke antibioticumproeven, door bij slacht131

kuikens en varkens na te gaan of toevoeging van antibiotica aan het rantsoen invloed
heeft op de histologische activiteit van de schildklier. De uitkomsten werden gereedgemaakt voor publikatie. Voor diagnostische doeleinden werd een studie begonnen
van de literatuur omtrent de invloeden van gebreksziekten op het histologische
beeld van de huid.
Het onderzoek over stoffen met oestrogène werking in grassen werd voortgezet
met infantiele muizen en jonge ratten. Er werd toe overgegaan deze ratten voor de
aanvang der proef te castreren.
In samenwerking met de Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek werd het onderzoek
over de waarde van fermentatieprodukten voor de veevoeding voortgezet. De meeste
aandacht werd geschonken aan antibiotica en aan vitamine-B preparaten met fermentatieprodukten als drager. De proeven werden uitgevoerd met varkens, mestkuikens
en kalveren, deels op dit laboratorium, deels op de proefbedrijven.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd
een arbeids-fysiologisch onderzoek ingesteld bij het melken in verschillende soorten
melkstallen. Daarnaast werden diverse ergometerproeven uitgevoerd, waarbij o.a.
de invloed van verschillende belastingen op de daarna bepaalde index voor het
lichamelijk prestatievermogen werd nagegaan. Een ander onderwerp van onderzoek
was het verloop van de polsfrequentie tijdens rust, arbeid en herstel bij verschillende belastingen.

Instituut voor de Pluimveeteelt „Het

Spelderholt"

Het onderzoek op het gebied van de huisvesting en de verzoring moest in 1958
beperkt blijven tot enkele punten van ondergeschikte betekenis. Zo werd o.a. de
praktische bruikbaarheid nagegaan van kunstmoeders, die met flessengas worden verwarmd. De kunstmoeders waren in dit geval van het z.g. kapmodel, in tegenstelling
tot de met gas verwarmde stralers, die verleden jaar elders hier en daar zijn geprobeerd. De opfok der kuikens verliep goed en de brandstofkosten gingen het algemeen niveau van andere gebruikelijke warmtebronnen niet te boven. Overigens kwam
tot uiting, dat bepaalde onderdelen van het betrokken fabrikaat nog wel voor enige
verbetering in aanmerking kwamen.
Bij het onderzoek op het gebied van de voeding werden verschillende proeven genomen over de bruikbaarheid van geactiveerd (getoast) sojaschroot ter vervanging
van dierlijk eiwit. De reden hiervoor was, dat het eiwit in plantaardige eiwitrijke voedermiddelen aanmerkelijk goedkoper is dan in de voedermiddelen van dierlijke oorsprong. Het activeren of toasten van soja wordt toegepast ter vernietiging van de
groeiremmende factor (antitrypsinefactor), die er in aanwezig kan zijn. Bij de proeven bleek duidelijk, dat deze behandeling het effect van sojaschroot op de groei van
kuikens in sommige gevallen aanmerkelijk kan verbeteren. Met legkippen werd een
proef begonnen, om te onderzoeken of sojaschroot, dat bij kuikens de groei remt,
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bij voortzetting van de voedering tijdens de verdere opfok en in de legperiode, de
eierproduktie ongunstig beïnvloedt in vergelijking met geactiveerd sojaschroot.
De tot dusverre genomen proeven gaven een bevestiging van de verwachting,
dat er in ons land bij de tegenwoordige prijsverhoudingen van betekenis kan worden
bezuinigd op de voederkosten bij de kuikenopfok door meer sojaschroot en andere
eiwitrijke plantaardige voedermiddelen te gebruiken en minder dierlijk eiwit. Maar
ook werd gevonden, dat voor het verkrijgen van de snelst mogelijke groei en het
gunstigste voederrendement het aminozurenpatroon van het totale voedereiwit aan
zekere eisen moet voldoen; deze eisen staan nog niet geheel vast. Tevens valt uit de
proeven af te leiden, dat het bij de vervanging van voedermiddelen van dierlijke herkomst door plantaardige van belang kan zijn extra aandacht te besteden aan de voorziening der kuikens met vitamine B12; in het bijzonder als de opfok in batterijen
plaatsvindt.
Op verzoek van het Produktschap voor Vis en Visprodukten werd getracht na
te gaan of het denatureren van garnalen, bestemd voor veevoeder, zonder bezwaar
kan geschieden met boterzuur. Deze stof zou dan in een bepaalde concentratie
moeten worden toegevoegd aan de natte garnalen. Verwacht werd, dat bij het drogen
daarvan het boterzuur vrijwel volledig zou vervluchtigen. Er werden drie partijtjes aldus behandelde gedroogde garnalen ontvangen, waaraan per 100 kg nat produkt
resp. 0,6, 0,8 en 1 1boterzuur was toegevoegd. Bij onderzoek in het laboratorium
werden in de monsters geen vrije vluchtige zuren aangetroffen, maar wel de zouten
(garnalen bevatten veel CaCOs). De behandelde garnalen bevatten 0,33 tot 0,38%
gebonden boterzuur en verder 1,2—1,3% azijnzuur. In onbehandelde gedroogde
garnalen werd geen boterzuur gevonden, wel 0,1% azijnzuur. De behandelde granalen
werden gevoederd aan legeenden in een hoeveelheid van 25 g per dier per dag. Ze
werden vlot opgenomen. Bij smaakproeven werden geen verschillen van betekenis
vastgesteld tussen de eieren van de eenden, waaraan de behandelde gedroogde garnalen werden verstrekt en eieren van eenden, die haringmeel kregen. De eendeneieren bleken echter een moeilijk object voor smaakproeven te zijn, waardoor dit
resultaat slechts een zeer globale waarde heeft.
Proeven met residuen van bietsuikermelasse, resp. een fermentatieprodukt van rietsuikermelasse, als toevoegingen aan het voer van jonge kippenkuikens leverden tot
dusverre geen bevredigende resultaten op. Een specifieke werking werd niet waargenomen.
Het onderzoek van de verteerbaarheid van voedermiddelen werd op beperkte
schaal voortgezet met een nieuwe proef over de vertering van dierlijk vet door kippenkuikens. Voor een technisch vet, afkomstig van een destructor en bestaande uit
rundertalk met wat reuzel, werd de verteringscoëfficiënt bepaald op 85,1%.
Ook met het onderzoek over het gedrag van vitamine A bij verschillende wijzen
van toediening aan kuikens werd slechts in beperkte mate doorgegaan. Het is nog
steeds niet duidelijk waardoor de leveropslag bij het mengen van oplossingen van
vitamine A-acetaat door het voer, dadelijk voor de consumptie, geringer is dan bij afzonderlijke toediening van dezelfde oplossingen via de bek of — zoals nu ook werd
gedaan — b.v. bij inspuiten in een borstspier.
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Van drie monsters levertraan en twaalf monsters vitaminepreparaten werd in kuikenproeven het D3-gehalte bepaald. Eén monster levertraan en vier monsters preparaat voldeden niet aan de gestelde garanties. Bij de afwijkende preparaten waren er
drie, die voor toelating tot de mengvoeders waren aangemeld; één monster was van
een reeds toegelaten preparaat.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden om de kwaliteit van de eischalen langs
voedingsfysiologische weg te beïnvloeden, werd voortgegaan met proeven over het
effect van het gehalte aan mineraal fosfor in het rantsoen en over de invloed van
extra toevoegingen van vitamine D3, mangaan en magnesium. Deze proeven waren
aan het einde van het jaar voor een belangrijk deel nog lopende.
Een proef om na te gaan of een extra toevoeging van kopersulfaat aan het voer
van kippenkuikens een overeenkomstige uitwerking op de groei kan hebben als bij
varkens het geval is, leverde tot nu toe geen overtuigend resultaat op.
Bij het onderzoek over het verband tussen de samenstelling van het voer en de
kleur van de dooiers in kippeneieren werd aandacht besteed aan een goede methodiek voor het vaststellen van de dooierkleur, omdat vele in de literatuur beschreven
methoden onnauwkeurig of niet reproduceerbaar zijn, of andere bezwaren hebben.
Het kleurend vermogen van enkele partijen luzernemeel, grasmeel en maïs werd onderzocht en ook de invloed van uitloop in goede grasrennen. De hennen met uitloop
produceerden de sterkst gekleurde dooiers.
In 1957 was een proef begonnen met 400 jonge hennen uit de kruising Patrijs Leghornhanen met Witte Leghornhennen, die na de leeftijd van 14 weken verschillend werden behandeld wat betreft het gebruik van opfokvoer, overgangsvoer en ochtendvoer tot aan het begin van de leg. De dieren werden tot oktober 1958 op eierproduktie en voederverbruik gecontroleerd. Belangrijke verschillen leverde deze proef
niet op.
Een andere proef met hennen uit dezelfde kruising, die bij het begin 640 eendagskuikens omvatte en in het voorjaar van 1957 begon, betrof enerzijds een vergelijking
van de meel/hardvoer methode met het uitsluitend verstrekken van volledig meel, terwijl anderzijds het effect werd nagegaan van het persen van de gebruikte meelmengsels tot korrels. De verzamelde gegevens zijn nog niet volledig bewerkt, maar over
het geheel genomen kan worden gezegd, dat in dit geval bij de opfok tot 10 weken
en in de legperiode gemiddeld de beste resultaten werden bereikt met de volledige
meelmethode. Wel gaf het volledige meel, tot korrel geperst, tot 10 weken praktisch
dezelfde groei en was het voederrendement daarmede iets beter, doch er trad meer
pikkerij en kannibalisme bij op en ook meer sterfte. In de legperiode was de betrokken groep in alle opzichten uitgesproken de slechtste. Het ligt in de bedoeling in
1959 een overeenkomstige vergelijking te maken, waarbij tevens nader zal worden
ingegaan op het vraagstuk van de geringere spiermaagontwikkeling bij kuikens, die
het tot korrel geperste meel kregen, een verschijnsel waarvan in het vorige verslag
reeds melding werd gemaakt.
Ter afsluiting van het onderzoek, dat in samenwerking met de proefbedrijven te
Purmerend, Emmen en Horst werd ingesteld naar de hoeveelheden eiwit en energie,
die in het voeder van slachtkuikens van kippen nodig zijn, werden op het instituut
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nog enkele; vergelijkende proeven gedaan. De uitkomsten hiervan gaven een bevestiging van de eerder verkregen resultaten. Ook werd aandacht geschonken aan de
vraag. i::i hoeverre het verstrekken van een zeer eiwitrijk rantsoen in de allereerste levensweken, hetgeen o.a. in de Verenigde Staten wel wordt toegepast, onder onze
omstandigheden van praktische waarde kan zijn. Over dit punt werd nog geen uitsluitsel verkregen. De eerste ervaringen waren gunstig wat het effect op de groei betreft.
De proeven over de voeding van jonge Pekingeenden voor de slacht hadden hoofdzakelijk betrekking op het voer voor de eerste drie weken. Een verhouding tussen zetmeelwaarde en ruw eiwit van 3,7 in de gebruikte meelmengsels gaf in deze periode
de beste groei. Dit gold zowel op het niveau van 1 6 % re als op dat van 1 8 % , maar
met 1 8 % re hadden de kuikens op drie weken een beter gewicht. Uitgaande van het
laatste re-gehalte en de zo juist genoemde zw/re-verhouding, was het mogelijk de procentuele gewichtsverhoudingen der grondstoffen in de mengsels enigermate te variëren naar de geldende prijzen, meer speciaal naar die van de verschillende graansoorten, zonder de groeiresultaten merkbaar te beïnvloeden. De mogelijkheden tot
vervanging van haringmeel door plantaardige eiwitrijke produkten worden nagegaan
in samenwerking met het proefbedrijf te Purmerend; de tot dusverre hierover genomen proeven hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd.
Voor het onderzoek over de gebruiksmogelijkheden van antibiotica en oestrogenen bij de slachtkuikenteelt in Nederland, dat onder auspiciën van de Voedingsraad
wordt uitgevoerd, werden door de gesubsidieerde proefbedrijven en een viertal instituten (De Schothorst, Centraal Veevoederinstituut, Laboratorium voor Fysiologie der
Dieren van de Landbouwhogeschool en Het Spelderholt) gezamenlijk 16 opfokproeven uitgevoerd. Uit bijna alle proefgroepen werd van een monster de slachtkwaliteit beoordeeld (kleur, bevleesdheid, vetaanzet, beschadigingen) en het slachtverlies bepaald. Een deel van de dieren werd verder onderzocht op één of meer van de
volgende punten: de smaak van het toebereide kuiken (Voorlichtingsbureau voor
de Voeding), het gehalte aan vocht, vet en eiwit van bepaalde spieren (Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.), de histologie van bepaalde weefsels (Laboratorium voor kennis der menselijke voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong van
de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht), de darmflora (Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht) en het achterblijven van oestrogène stoffen in de weefsels van met hormonen behandelde dieren (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid). Op het einde van het jaar waren deze opfokproeven nagenoeg beëindigd. De verwerking van de gegevens zal in 1959
geschieden.
In het vorige verslag werd melding gemaakt van moeilijkheden, die zich voordeden
bij de fokkerij van Witte Leghorns op het instituut, moeilijkheden welke naar het
zich liet aanzien terug te voeren waren op de toepassing van weinig soepele fokmethoden ten behoeve van het fokkerij- en erfelijkheidsonderzoek en op de zeer beperkte omvang van de aanwezige stammen. Het lag in de bedoeling om te probe135

ren de moeilijkheden te boven te komen door enige beperking van de bij het fokkerij-onderzoek te maken vergelijkingen. Inmiddels is echter gebleken, dat hiermede niet zal kunnen worden volstaan. De fokkerij van Witte Leghorns op het instituut zal opnieuw moeten worden opgezet om een goede basis te kunnen vormen
voor de voorziening met gebruiksdieren. Hierdoor kunnen dan tevens meer en betere mogelijkheden ontstaan voor het fokkerij- en erfelijkheidsonderzoek. Tegen het
einde van 1958 werden voor een en ander de eerste voorlopige stappen gedaan. Tegelijkertijd werd bij de fokkerij van Noord-Hollandse Blauwen in beperkte mate op
overeenkomstige wijze te werk gegaan.
Het broederij-onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek „Schoonoord" werd voortgezet. Aan de serie broedsels, waarbij de invloed
van de positie der eieren ten opzichte van de richting van het keren bij koppeling
aan bepaalde keerfrequenties werd nagegaan, werden nog enige herhalingen toegevoegd. Na afsluiting van de proef werd berekend, dat uit eieren, die 24 maal per
etmaal in liggende positie om hun lange as werden gekeerd, 7 à 8 % meer kuikens
waren verkregen dan uit de eieren, die op de punt stonden en driemaal daags om
hun korte as werden gekeerd. Dit verschil is statistisch van betekenis.
Bij dezelfde proef werd getracht de eventuele invloed op de broeduitkomsten te
bepalen van het „zweten" der eieren kort na het inleggen in de machine. Van
broedsel tot broedsel kwam hierbij geen tendens in een bepaalde richting naar voren; gemiddeld over alle broedsels was het verschil in uitkomst bij zweten en niet zweten statistisch dan ook niet betrouwbaar. De indruk werd verkregen, dat het effect
op het uitkomstpercentage zowel gunstig als ongunstig kan zijn, waarbij de atmosferische omstandigheden vóór het inleggen een rol kunnen spelen, in het bijzonder de temperatuur. Er zijn n.1. aanwijzingen dat het zweten bij koud weer gunstig
werkte en bij hitte ongunstig. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het al dan niet
zweten in dit geval werd verkregen door de ingelegde eieren resp. bij hoge en lage
relatieve vochtigheid van de lucht in de broedmachine op temperatuur te doen komen.
Ook de relatieve vochtigheid in de broedmachine aan het einde van de broedperiode had de aandacht. Het staat wel vast, dat het voor het verkrijgen van een goede
uitkomst van belang is de relatieve vochtigheid aanzienlijk te verhogen. Er zijn echter ook aanwijzingen, dat een te vroeg opvoeren schadelijk kan zijn. Daarom werd
een begin gemaakt met een proef om nadere gegevens te verkrijgen over de invloed
van het tijdstip van verhoging der relatieve vochtigheid op het uitkomen der kuikens.
Verder werd een proef opgezet over de optimale grootte van de hoek waarover de
eieren worden gekeerd, terwijl ook een aantal foto's van kiemschijven werden gemaakt ter bestudering van de eerste embryonale ontwikkelingsstadia tijdens het broeden.
Ten einde te verifiëren dat een meeropbrengst aan kuikens, verkregen door een
betere keermethode, niet wordt gevolgd door een grotere sterfte of verminderde gemiddelde groei van de kuikens tijdens de opfok, werden van twee broedsels de uit136

val en het gewicht tot 8J week nauwkeurig gecontroleerd. Bij beide broedsels waren
de eieren in de ene machine 3 maal per etmaal op de punt staande om hun korte as
gekeerd, in de andere 24 maal per etmaal liggend om hun lange as. De verschillen
tussen de uitkomstpercentages bedroegen respectievelijk 5 % en 1 7 % ten gunste van
de 24 maal per etmaal om hun lange as gekeerde eieren. Op 8 j week was er praktisch geen verschil in levend gewicht (gemiddeld slechts 8 gram ten gunste van de
kuikens uit de 24 maal gekeerde eieren) en ook de sterfte was nagenoeg gelijk. Het
is dus wel duidelijk dat er geen sprake was van een nawerking in de bovenbedoelde
zin.

Laboratorium

voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

De analyse van de kruising tussen de kippenrassen Barnevelder en Noord-Hollandse Blauwe was vooral gericht op de mogelijkheden van autosexing en het verband
tussen donskleur en kleur van het volwassen verenkleed.

Laboratorium

voor Veterinaire Fysiologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Bij het onderzoek op het gebied van de ademhalings-, stofwisselingsfysiologie van
het pluimvee, in het bijzonder bij jonge kuikens en embryonen, werd de warmteproduktie van het bebroede ei langs indirecte en directe weg gemeten; hierbij werden
waardevolle gegevens verkregen wat betreft de mogelijke oorzaken van kiemsterfte gedurende de laatste broeddagen. Het onderzoek is nog in volle gang.
De onderzoekingen over de verteerbaarheid van verschillende zetmeelsoorten bij
kippen, zowel in vitro als in vivo, leverden resultaten, die een interessant licht werpen op het gehele proces van de digestie van koolhydraten bij vogels.
Het onderzoek over de praktijkvraagstukken van het kunstmatig broeden, in het bijzonder de volume-verhouding van broedmachine en broedlokaal, waarbij de ventilatie kwantitatief wordt gemeten, werd voortgezet.

Instituut voor Veeteeltkundig

Onderzoek

„Schoonoord"

Enkele onderzoekprojecten werden beëindigd, t.w. het onderzoek over het voorkomen van oestrogène stoffen in gras en de proefnemingen omtrent hormonale
castratie van vrouwelijke mestvarkens. Nieuw aan het werkprogramma toegevoegde onderzoekprojecten hielden verband met de arbeidsmoeilijkheden in de melkveehouderij en met huisvestings- en verzorgingsvraagstukken van de landbouwhuisdieren.
Het fysiologische onderzoek van stierensperma, gericht op een betere bewaarbaarheid van het sperma in vitro, had ten dele nog betrekking op het verschijnsel van
de agglutinatie — d.w.z. het samenklonteren — van Spermien. Een nieuw aspect
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vormde het onderzoek over de inactivatie van Spermien door koolzuur en andere
metabolieten.
De samenwerking met Prof. Dr. F. C. van der Kaay van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Utrechtse Rijksuniversiteit betrof verschillende onderwerpen op het
terrein van de kunstmatige inseminatie, o.m. de K.I. bij varkens, hygiënisch-bacteriologisch onderzoek van stierensperma en proeven met verdunningsvloeistoffen voor
diepvriessperma.
Van de in samenwerking met de K.I.-vereniging „de Kempen" en de N.V. Philips uitgevoerde vergelijkende proeven omtrent bewaring van sperma in koolzuur
(-77°) resp. vloeibare lucht (-195°) werd het experimentele deel afgesloten. De voorlopige indruk is, dat de bevruchtingsresultaten met het in vloeibare lucht bewaarde
sperma gunstiger zijn. De bewaartijd van het sperma was 15-22 maanden.
Het inseminatieprogramma met diepvriessperma, dat was ingevroren onder toepassing van uiteenlopende equilibratietijden met de glycerine, werd bij enkele Zuid-Hollandse K.I.-verenigingen voortgezet.
Met behulp van de in de afgelopen jaren ontwikkelde foto-elektrische apparatuur
voor de beweeglijkheidsmeting van sperma werd het verloop met de tijd van de beweeglijkheid van spermamonsters gemeten, terwijl daarnaast het verband tussen beweeglijkheid en pH werd nagegaan. Het eerste onderzoek leidde tot een verfijning
van de meetmethodiek, terwijl het tempo van de beweeglijkheidsvermindering met
de tijd specifiek bleek te zijn voor de verschillende ejaculaten. Tussen de pH van het
spermamonster en de gemiddelde snelheid van de Spermien werd een lineair verband
vastgesteld in het pH-traject van 5,70 - 7,50, weer te geven door de formule vv = 10
pH + 30 ± 1^/sec.
Het beweeglijkheidsonderzoek van sperma omvatte verder de voortzetting van de
ontwikkeling van een eenvoudig te bedienen meetapparatuur, die een beperktere,
doch snelle informatie geeft omtrent de bewegingstoestand van een spermamonster.
Met behulp van een inmiddels gereedgekomen filmapparatuur, waarmee 300 microopnamen per sec. kunnen worden gemaakt, werd een fijnere analyse van de beweging van individuele Spermien gemaakt.
De afsluiting van het onderzoek over de genetische aspecten van de spermaproductie van stieren werd door tijdgebrek vertraagd.
De proeven, waarmee wordt beoogd na te gaan of het diepvriezen van sperma
invloed heeft op de erfelijke hoedanigheden van het nageslacht, werden voortgezet. De in het raam van deze proef toegepaste inteelt, met behulp van diepvriessperma en normaal bewaard sperma, leverde een flink aantal kalveren op, dat echter bij
lange na nog niet voldoende is voor het beoogde doel. Er trad bij de betreffende kalveren een duidelijk inteelteffect aan de dag.
De proefnemingen met de op verschillend voedingsniveau opgefokte eeneiige
tweelingstieren duurden voort. De vijf paar oudere stieren, die overwegend in 1954
zijn geboren, dekten afwisselend met en zonder intensieve voorbereiding. Dit bevestigde, dat het nog optredende verschil in spermaproduktie ten gunste van de royaal
opgefokte, enkel tot uiting kwam na intensieve voorbereiding. Dit effect werd in het
tweede halfjaar versterkt tot uiting gebracht door z.g. „uitputtingstests", waarbij
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eens per 3 weken acht achtereenvolgende sprongen werden opgevangen. Voor het
nagaan van eventuele kwalitatieve verschillen in spermaproduktie werden twee paar
jonge tweelingstieren in de proef opgenomen.
In samenwerking met de onderzoekers, die zich bezighouden met het door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. gesubsidieerde gedragsonderzoek bij landbouwhuisdieren, werden de proeven over het gedrag en de spermaproduktie van stieren bij dekken op een „kunstkoe" voortgezet; er werd gebruik gemaakt
van een verbeterd model kunstkoe. In vergelijking tot het laten dekken op een onderstaande stier laten de resultaten zich gunstig aanzien.
Het: onderzoekingswerk, dat is gericht op de kunstmatige inseminatie bij varkens,
werd geïntensiveerd. Dit betrof vooral de techniek van spermawinning en inseminatie, maar ook werd een begin gemaakt met fysiologisch sperma-onderzoek, ten
einde de houdbaarheid van het sperma in vitro te kunnen verbeteren. In samenwerking met de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren, de Kliniek voor Veterinaire
Verloskunde van de Utrechtse Rijksuniversiteit en het Stichts Varkensstamboek werd
begonnen met een praktijkproef in de provincie Utrecht.
Een nieuwe opzet werd gemaakt voor verdere proeven met het systeem van afstammelingenonderzoek van stieren, bekend onder de naam „100-kalverenproef".
Gepoogd werd de bezwaren van de eerdere opzet te ondervangen door bepaalde vereenvoudigingen, waardoor de uitvoering en met name de verwerking der gegevens
beter mogelijk wordt. Bij de K.I.-verenigingen te Langbroek, Woudenberg en Broek
in Waterland werd begonnen met een praktijkproef met het nieuwe systeem.
De lange werktijden in de veehouderij en de daarmee samenhangende problemen
vormden aanleiding tot een proef met 9 paren melkgevende eeneiige tweelingkoeien, waarbij de invloed van verkorting van het daginterval tussen de melktijden op de
melkproductie werd nagegaan. Over een proefperiode van 7 maanden gaven tussenmelktijden van 8 en 16 uur tegenover 12 en 12 uur weinig verschillen in produktie
te zien; aangezien zich bij de proef echter bepaalde neveninvloeden deden gelden, is
nog aanvullend onderzoek nodig. Onder auspiciën van de Commissie van Beheer
voor het onderzoek over de werktijdenverkorting in de veehouderij werd, gezamenlijk
met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, op drie proefboerderijen begonnen met omvangrijker proefnemingen over de invloed van de tussenmelktijden op de
produktie.
Eveneens samenhangend met de arbeidsmoeilijkheden in de veehouderij, werd de
invloed van het namelken op de produktie en de gezondheid van de koeien in het
onderzoekprogramma opgenomen. Het doel van de inmiddels aangevangen proeven
is een arbeidsbesparende methode van melken met al of niet machinaal namelken te
vinden, die niet een te grote nadelige invloed heeft op de produktie en het optreden van mastitis.
Het onderzoek op het terrein van de rundvleesproduktie betrof de kwaliteitsvaststelling van slachtdieren en vlees, terwijl daarnaast erfelijke verschillen in geschiktheid voor de vleesproduktie onderwerp van studie waren. In verband met dit laatste
werd een vergelijkende mestproef met afstammelingen van twee K.I.-stieren begonnen. Tezamen met het Zoötechnisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht
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werd een mestproef met jonge stieren genomen, waarbij aan de proefgroep diaethylstilboestrol werd verstrekt. Voorts werd een serie vergelijkende proeven begonnen
over de invloed van daglicht bij het mesten van kalveren.
Het onderzoek omtrent invloeden van huisvesting en verzorging op landbouwhuisdieren verkeerde nog in een beginstadium. Met melkkoeien werden enkele
proeven begonnen over de invloed van een kunstmatige verlenging van de dag
tijdens de stalperiode. Met behulp van eeneiige tweelingpinken werd een vergelijkende proef opgezet om de invloed van de grupstal, resp. open loopstal op de dieren
na te gaan. Er werd een begin gemaakt met stalklimaatsonderzoek bij varkens. Bij al
deze onderzoekingen bestond een nauwe samenwerking met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool.
Het onderzoekingswerk voor de ontwikkeling van een bepalingsmethodiek van
sporenelementen met behulp van radio-isotopen was gericht op een scheiding der
elementen door ionen-wisseling, terwijl voor de bepalingen de z.g. indicator-analyse,
waarbij een radio-actief organisch reagens wordt toegepast, verder werd uitgewerkt.
De instabiliteit van het reagens in actieve vorm beperkt nog de gevoeligheid van
de methode.
Het onderzoek over de varkensvleesproduktie betrof verschillende onderwerpen.
Enkele aspecten van het vraagstuk van het zachte spek vormden nog punten van onderzoek, terwijl aan het eind van het jaar op verzoek van het Produktschap yoor
Vee en Vlees werd meegewerkt aan een praktijkproef, waarin wordt nagegaan of een
systeem van prijskorting voor varkens met zacht spek zou zijn door te voeren.
De proefnemingen omtrent de invloed van de behandeling voor het slachten op
de kwaliteit en de houdbaarheid van het varkensvlees werden afgesloten. Het in
vermoeide toestand slachten van de varkens bleek een iets minder goede houdbaarheid van het ingeblikte produkt te geven dan bij slachten na rust het geval was.
Suikertoediening voor het slachten gaf, wat kwaliteit en houdbaarheid betreft, weinig
verschil te zien.
Het probleem van het teveel aan inwendig vet in hammen kwam niet dichter bij
zijn oplossing. De proefnemingen waren erop gericht een methode te vinden voor
de bepaling van de hoeveelheid intermusculair hamvet, zonder dat de ham eraan hoeft
te worden opgeofferd. Het resultaat was echter negatief, hetgeen de verdere mogelijkheden beperkt.
Met het oog op de kwaliteitsvaststelling van slachtvarkens voor proef- en selectiedoeleinden werden enkele nieuwe methoden voor de bepaling van de spek/vleesverhouding beproefd.
Het onderzoek over een eventueel verband tussen de groeisnelheid en het wittebloedbeeld bij selectievarkens werd afgesloten. De statistische bewerking van de gegevens toonde het bestaan van een dergelijk verband niet aan.
Aan de proefnemingen, die een objectieve vaststelling van de hoedanigheden van
het Belgische Piétrain varkensras ten doel hebben, werd intensief voortgewerkt. Het
in de „Commissie van Overleg inzake de Varkenshouderij" vastgestelde proefplan
werd voor een belangrijk deel afgewerkt. De afronding van de vergelijkende mest140

proeven met 200 Piétrain-varkens tegenover 200 Groot Yorkshire en Nederlandse
landvarkens werd echter vertraagd door uitbreken van pest in twee proefstallen.
Hel broederij-onderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" wordt verricht, omvatte verschillende proefnemingen, die
worden beschreven in het verslag van dit instituut.

Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool
Er werd een onderzoek ingesteld naar het optreden van liesbreuken bij varkens.
Gebleken is o.a., dat het optreden van deze breuken mede afhankelijk is van het
jaargetijde.
Bij een desbetreffend onderzoek konden familiaire verschillen in de vruchtbaarheid van M.R.Y.-K.I.-stieren worden aangetoond.
Onderzocht werd de waarde van verschillende methoden voor afstammelingenonderzoek bij runderen, met name de 100-kalveren-proef en de z.g. contemporary comparison.
Getracht werd een indruk te krijgen van de produktiviteit van koeien, die zowel
in Friesland als in Noord-Brabant hadden geproduceerd, en met name of er een verschil in niveau van de produkties in de beide gebieden bestond.
Een onderzoek over de veranderingen in de afmetingen bij Friese koeien in de loop
der jaren toonde aan, dat in de laatste 30 jaar de hoogtematen regelmatig en vrij
snel zijn afgenomen; de andere afmetingen zijn niet of slechts in geringe mate gewijzigd. Verder werd gevonden, dat na 31/^-jarige leeftijd het dier nog aanmerkelijk
groeit; speciaal de breedte- en dieptematen nemen toe, maar de hoogtegroei is na het
bereiken van deze leeftijd nog maar uiterst gering.
Bij een onderzoek over de vruchtbaarheid van Texelse schapen kwam o.a. vast te
staan dat schapen, die op een leeftijd van ± 1jaar voor het eerst werpen, in de eerste
vijf worpen iets minder lammeren produceren dan die, welke op 2-jarige leeftijd voor
het eerst werpen. Op een overeenkomstige leeftijd bleek de eerste groep echter meer
lammeren te hebben geproduceerd dan de tweede groep.
Na een oriënterend onderzoek, dat betrekking had op gegevens van de selectiemesterij in Wageningen, werd in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van eventuele verschillen in groei en voederverbruik tussen verschillende hokken of groepen
van hokken binnen selectiemesterijen. Tussen verschillende afdelingen binnen dezelfde selectiemesterij werden inderdaad verschillen vastgesteld.
Bij een onderzoek, betrekking hebbende op het bestaan van inteelt bij Nederlandse fokvarkens bleek, dat er in de varkensfokkerij geen intensieve inteelt wordt bedreven.
In samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord"
en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werden verschillende onderzoekingen ingesteld wat betreft de invloed van het licht op de groei en de produktie bij runderen, die nog worden voortgezet.
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Het onderzoek over het voorkomen van dagelijkse schommelingen in de melkproduktie en de melksamenstelling bij koeien en het statistisch onderzoek over exterieur en melkproduktie bij stamboekvee werd voortgezet.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen

Extreem zware bemesting van het grasland met stikstof, gecombineerd met frequent omweiden, had een minder goede groei van de weidende dieren ten gevolge,
het sterkst bij volwassen schapen, in mindere mate echter ook bij jonge schapen en
pinken. De indruk werd gewekt, dat de dieren dit extreem zwaar bemeste gras minder graag opnemen. Zowel de schapen als de pinken, die graasden op het extreem
zwaar bemeste gras, hadden een duidelijk hoger ureumgehalte in het bloed. Bij de
pinken werd ook de NH3-concentratie in de pensvloeistof bepaald. Ook dit gehalte
was bij de extreem hoge bemesting sterk verhoogd.
Bij de uitwerking van de melkgegevens van vier Friese veebedrijven bleek het effect van de nawerking van de produktie — dus de conditie en de voeding — in
een bepaalde twee maandelijkse periode op die van de volgende perioden soms nog
sterker te zijn dan voorlopige gegevens aangaven. Voor elke liter melk, die een dier
meer produceert in maart-april, geeft hij in mei-juni ± 0,5 en in juli-augustus ±
0,4 liter meer, zulks onafhankelijk van de externe omstandigheden in de zomer.
In samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" werd
een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de aftrek, die moet worden toegepast
op de met behulp van pepsine-zoutzuur bepaalde verteerbaarheid van het ruwe eiwit
in monsters „schuurdrooghooi", teneinde te komen tot een voedernorm voor ruw eiwit bij runderen.

Stichting Bloedgroepen

Onderzoek

De gegevens omtrent de frequenties van de bloedgroepen in het F.H.- en M.R.Yveeslag in Nederland werden wiskundig bewerkt en gepubliceerd in een proefschrift. In dit proefschrift werd eveneens rapport uitgebracht over een onderzoek
naar mogelijke correlaties tussen bloedgroepen en andere, erfelijk bepaalde eigenschappen bij het rund. Hierbij werd speciaal aandacht besteed aan de mogelijkheid
van een correlatie tussen het vetgehalte van de melk en de bloedgroepen A, V en
Z. Dit onderzoek, dat slechts een oriënterend karakter droeg, heeft hoopgevende resultaten opgeleverd. Het zal op uitgebreidere schaal worden voortgezet.
Het onderzoek van normaal in het bloedserum en in de melk voorkomende haemolysinen en antigeenstructuren werd voortgezet; zo ook de invloeden van de leeftijd, de seizoenen van het jaar en de geslachtscyclus op de concentratie van de antigeenstructuren en de daarmee corresponderende antilichamen.
Naast het eigen onderzoek werd een groot aantal werkzaamheden verricht ten behoeve van andere instanties. Voor de beide rundveestamboeken in Nederland werd
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aan de hand van een bloedgroepenonderzoek de afstamming van een aantal kalveren gecontroleerd. Voorts werd een bloedgroepenonderzoek gedaan bij de in 1958
aangekochte stieren, die gebruikt worden bij de kunstmatige inseminatie. Er werd
een begin gemaakt met een steekproevencontrole, waarbij de afstamming van 750
willekeurig gekozen, kunstmatig verwekte en bij de stamboeken in te schrijven kalveren wordt gecontroleerd.
Ook; werd een aantal Belgische K.I.-stieren onderzocht, terwijl op verzoek van
het Verbond voor Veekweek Syndicaten in Oost-Vlaanderen de afstamming van een
aantal runderen werd gecontroleerd, en de bloedgroepen van ruim 500 natuurlijk
dekkende stieren werden vastgelegd. Op verzoek van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" werden rundertweelingen onderzocht op eeneiïgheid.
Van een aantal vaarskalveren, die als tweeling met een stierkalf waren geboren,
werd nagegaan of deze vaarskalveren al dan niet steriel waren.

Commissie StalkUmaatsonderzoek

T.N.O.

De onderzoekingen op dit gebied werden beëindigd, in die zin, dat dit onderwerp thans niet meer een afzonderlijk, door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. gesubsidieerd project vormt, doch dat het is opgenomen in
het werkprogramma van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord".
De resultaten van het door de Raad gesubsidieerde onderzoek werden vastgelegd
in een proefschrift.

Onderzoekingen

over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Bij het onderzoek over het gedrag van landbouwhuisdieren, dat onder auspiciën
van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. wordt uitgevoerd
op het Zoölogisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, werden de resultaten van het onderzoek over de invloed van gedragsfactoren op de spermaproduktie van K.I.-stieren verder geconsolideerd. In samenwerking met het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" werd een verbeterd type van kunstkoe
voor het dekken van K.I.-stieren ontwikkeld. Hoewel de beproeving hiervan nog niet
is beëindigd, mag wel reeds worden aangenomen, dat de verbeterde kunstkoe voor
de praktijk in alle opzichten gunstiger zal zijn dan de tot dusverre gebruikelijke bokstier, zowel uit een oogpunt van spermaproduktie als wat betreft de „technische" behandeling van de stier.
De praktijkproeven, waarbij de bevruchtingsresultaten van voorbereide en niet
voorbereide stieren werden vergeleken, wachten nog op de statistische uitwerking.
Ook hier laat het zich aanzien, dat de gunstige indrukken zullen worden bevestigd.
Bij het onderzoek over het zoog- en zuiggedrag van varkens werd een aantal reeksen waarnemingen verricht bij enkele zeugen met haar biggen, waarbij wat de biggen betreft vooral aandacht werd gewijd aan het verband tussen de onderlinge con143

currentie, de tepelkeuze en de voedselopname gedurende het opgroeien. Gehoopt
wordt, dat dit onderzoek een inzicht zal geven in enkele factoren, die van belang
kunnen zijn voor de praktijk van de varkensfokkerij.

Rijkslandbouwproefstation, 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 veevoeders.
Van deze laatste werden 14.633 monsters onderzocht (vorig jaar 13.655), waarin
44.026 bepalingen werden gedaan (40.709).
Er werd een bevredigende methode uitgewerkt voor de identificatie van aureomycine en terramycine met behulp van papierchromatografische en bacteriologische methoden.
Aanvullend onderzoek werd verricht over de bepaling van caroteen, vitamine A
en vet.
Voor de microbiologische bepaling van nicotinezuur werd een routine-voorschrift
opgesteld. De microbiologische bepalingsmethode heeft de chemische vervangen, daar
deze soms onbevredigende resultaten opleverde.
Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld om te komen tot een verbeterde vitamine
Bj-bepaling; dit werk vindt nog voortgang.
Ten slotte dient vermeld te worden de bijzondere aandacht, die gewijd is aan de
vitamine-A-bepaling in oliën met gehalten boven 10® IE per gram, aan de bepaling
van hogere gehalten aan vitamine B2 en aan de bepaling van kwik in veevoeders.
Behalve de genoemde meststoffen en veevoeders werden — op verzoek — 67
monsters koeienhaar onderzocht op de gehalten aan koper en mangaan.
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DIERGENEESKUNDE

Centraal Diergeneeskundig

Instituut, afdeling

Rotterdam

Bij het onderzoek, dat verband houdt met het optreden van aspecifieke reacties
op bovine tuberculine gelukte het, wat betreft de vervaardiging van meer specifieke
tuberculine, de meer specifieke fracties in deze tuberculine procentueel te verhogen.
De tuberculine, die nagenoeg uitsluitend de meer specifieke fracties (Seiberts A en
B fracties) bevat, gaf gunstige resultaten bij kleine proefdieren, waar ze in kleine
concentraties wordt toegediend, doch ze voldeed in de huidige vorm nog niet aan
de eisen voor een toepassing bij het rund, waar de toe te dienen hoeveelheid tuberculo-proteïne zeer veel groter is.
Omtrent aviaire tuberculose werd een publikatie samengesteld, waarin richtlijnen
worden gegeven voor de bestrijding ervan, in het bijzonder voorzover de ziekte
wordt veroorzaakt en in stand gehouden door pluimvee. Bij het onderzoek over de
betekenis van aviaire tuberculose bij wilde vogels — meeuwen — wordt samengewerkt met de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland.
Het gelukte om uit ingezonden ziektemateriaal een stam te determineren als muizen tuberculose; het voorkomen hiervan in ons land was nog niet bekend. Een met
deze stam besmet rund reageerde op bovine tuberculine, doch het vertoonde bij de
sectie geen tuberculeuse veranderingen. Het is niet bekend in hoeverre aspecifieke
reacties in Nederland worden veroorzaakt door een besmetting met deze stam.
De bestudering van de para-tuberculose (Ziekte van lohne) werd voortgezet. Het
meestal uiterst chronisch verloop van deze ziekte en het zeer laat en onregelmatig
optreden van allergische en serologische reacties, vormen redenen, die dit onderzoek
tot een kwestie van jaren stempelen. Ter bestrijding werd onderzoek gedaan over
het effect van hygiënische maatregelen. Deze bestaan uit het tijdig elimineren van
dieren, waarvan verwacht wordt, dat ze in het klinische stadium zullen overgaan,
alsmede het zo goed mogelijk voorkomen van de infectie bij jonge dieren. Voorts
werden hygiënische maatregelen gecombineerd met vaccinatie van de jonge kalveren;
deze methode wordt speciaal toegepast op bedrijven, waarbij van de hygiënische
maatregelen alleen onvoldoende succes werd gezien. Ten slotte werd een begin gemaakt met de beproeving van de stamping-out methode, waarbij de oude besmette
veestapel wordt opgeruimd en na ontsmetting van de stallen wordt overgegaan tot de
aankoop van een nieuwe, onbesmette veestapel.
De werkzaamheden op het gebied van Brucellose, die de standaardisatie van de
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snel-, langzaam- en ABR-antigenen ten doel hadden, werden afgesloten met de opstelling van een geschikte techniek. De methode van de standaardisatie berust bij de serumagglutinatie op de controle der antigenen ten opzichte van een reeks van geliofyliseerde standaardsera, waarvan de agglutinine-gehalten, gebaseerd op het internationale anti-brucellose-standaardserum, bekend zijn.
Voor de langzame agglutinatie werd een methode uitgewerkt, die de toepassing
van een dikker antigeen mogelijk maakt. Hierdoor werd bereikt, dat het antigeen
volgens de internationale richtlijnen kan worden gestandaardiseerd. Voorts beantwoordt het zo veel mogelijk aan de eisen van de W.H.O./F.A.O., en kan bij deze werkwijze de aflezing nauwkeuriger geschieden. Deze methode werd algemeen ingevoerd
bij de brucellose-bestrijding in ons land.
Er werd een nieuwe methode voor de complementbindingsreactie bij brucellose,
geschikt voor routine-onderzoekingen, uitgewerkt. Deze methode berust op een
standaardisatie van de bloedcellensuspensie door bepaling van het haemoglobinegehalte. De controle geschiedt door een reeks positieve standaardsera. Een werkvoorschrift voor deze methode werd gepubliceerd.
Wat betreft de onderkenning van aspecifieke agglutinatie-reacties bij brucellose
werd gevonden, dat deze reacties met zekerheid kunnen worden onderkend, indien
bloed, melk en schedeslijm van de reageerders door middel van verschillende methoden op hun gehalte aan antilichamen tegen Brucella abortus worden getoetst.
Onderzoek over de vraag welke combinatie van onderzoekingstechnieken bij
brucellose het meest verantwoord is, leverde als antwoord, dat slechts door een combinatie van de serum snel- en langzaamagglutinatie, de complementbindingsreactie
(CBR) van het bloedserum, de abortus Bang ringreactie (ABR), de langzame agglutinatie en de CBR van de wei alle positieve reageerders in deze bedrijven achterhaald kunnen worden. Dit resultaat versterkt de noodzakelijkheid van de toepassing
van de CBR bij het routine-onderzoek op brucellose.
Een vergelijking van de vaginale vaccinatiemethode met de subcutane enting bracht
aan het licht, dat de vaginale enting slechts tot lage en gemiddeld twee maanden bestaande enttiters in het bloed aanleiding geeft, terwijl de subcutaan geënte vergelijkingsgroep hogere en tot tien maanden bestaande bloedtiters gaf. De onschadelijkheid van de vaginale enting en de immuniserende werking zijn nog onderwerp van
onderzoek.
Bij de bestrijding van de Brucella abortus van het rundvee doet zich soms de vraag
voor Brucellae aan te tonen uit sterk verontreinigd materiaal. Op grond van experimenteel onderzoek kon ten slotte een bevrediging gevende voedingsbodem worden verkregen.
Bij het onderzoek over mastitis werd de waarde van een tweetal indirecte reacties
vergeleken, de Whitesidetest en de Californiamastitistest, voor de opsporing van
uierontsteking. Het bleek, dat beide zich hiertoe zeer goed lenen, zowel voor toepassing bij kwartier- als bij koemonsters. Begonnen werd met een onderzoek, dat ten
doel heeft een inzicht te krijgen in het verloop van klinische en subklinische mastitiden in de verschillende perioden van het jaar. Bij een met de hand gemolken veebeslag werd, in samenwerking met de praktizerende dierenarts, een systematische
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mastitisbestrijding opgezet.
Het onderzoek over onvruchtbaarheid bij rundvee had in de eerste plaats betrekking op Vibrio-jetus infectie. Bij de behandeling van geïnfecteerde stieren werd in
gebruik genomen het middel chlorpromazine hydrochloride, voor het verkrijgen van
een kunstmatige prolaps van de penis. Gebleken is, dat een adequate behandeling van
de stier een grotere garantie geeft voor de afwezigheid van het ziekteagens dan het
negatieve verloop van het culturele diagnostische onderzoek.
Vervolgens werd aandacht geschonken aan banaleuterine infecties, in het bijzonder
aan de bacteriële oorzaken voor het optreden van het z.g. witvuilen bij runderen en
aan opbrekers.
Het verschijnsel koppelsteriliteit werd onderzocht op een drietal abortusvrije
bedrijven, waarvan bij twee de bevruchtingsresultaten gedurende de laatste jaren
slecht waren, in tegenstelling tot die op het derde bedrijf. Nagegaan werden de voeding en de verpleging der dieren, waarbij analyses werden gemaakt van bloed-, gronden gewasmonsters. In de loop van het jaar echter veranderden de bevruchtingsresul'taten van de twee slechte bedrijven in gunstige zin en van het goede bedrijf in
ongunstige zin, zonder dat hiervoor oorzaken konden worden aangewezen.
In verband met de mogelijkheid, dat mangaandeficiëntie een oorzaak voor verminderde fertiliteit kan zijn, werd begonnen met de uitwerking van een methode voor
de bepaling van mangaan in serum bij runderen.
Op heit gebied van de varkensziekten werd in het begin van 1958 in Zuid-Holland en Utrecht een gastro-enteritis geconstateerd met een sterk contagieus karakter,
die vermoedelijk werd veroorzaakt door een virus. Het schoonmaken van een hok
bood geen garantie voor de eliminatie van de smetstof, als enkele dagen daarvoor
nog zieke dieren aanwezig waren geweest; een grondige desinfectie met 2% natronloog bood deze zekerheid wel.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over de pathogène invloed, die haemolytische colibacteriën via de darmtractus kunnen uitoefenen. Vastgesteld werd,
dat deze bacteriën aanleiding kunnen geven tot minstens drie bekende ziektebeelden, waarvan de oorzaak vroeger niet bekend was, n.1. de slingerziekte, bepaalde vormen van acute gastro-enteritis en een chronisch lijden bij biggen van 6 - 10 weken,
dat gepaard gaat met sterk verminderde groei.
In de loop van 1958 werd de atrophische rhinitis — een chronische ziekte, die aanleiding kan geven tot grote schade — in Nederland vastgesteld. Met materiaal van
het neusslijmvlies van aangetaste dieren bleek de ziekte op jonge biggen te kunnen
worden overgeënt.
In de reeks van vaccinatieproeven tegen varkenspest met behulp van aan het konijn aangepaste varkenspestvirus werd de door Hudson te Weybridge (Engl.) ontwikkelde vaccinstam in onderzoek genomen. Bij proeven met gezonde varkens werd
geen nadelige invloed van het vaccin waargenomen, terwijl de opgewekte immuniteit
na tien dagen een absolute bleek te zijn. Op grond van de ontwikkelde immuniteit
bij een bijgeplaatst controlevarken moest worden aangenomen, dat het vaccinvirus
door de geënte dieren wordt uitgescheiden.
Wat de ziekten bij schapen betreft, werd gevonden, dat de in Nederland vaak voor147

komende „lamb entero toxicaemia" en „pulpy kidney-disease" worden veroorzaakt
door toxinen ( E ) , in de darmtractus gevormd door Clostridium welchii type D.
Uit proeven met caviae en nertsen bleek, dat de immuniteit ten gevolge van behandeling met het botulismusvaccin minstens twee jaren bedraagt. Er werden onderzoekingen op gang gebracht om de oorzaak van de zogenaamde Aleutian disease op
te sporen, terwijl tevens een begin werd gemaakt met een onderzoek over de oorzaken voor het optreden van schijndrachtigheid bij vrouwelijke nertsen.
Bij hoenders vormde de infectieuze bronchitis een der belangrijkste onderwerpen.
Naast de reeds in 1957 in circulatie gebrachte entstof voor immunisatie van hennetjes
van 2 - 4 maanden, werd een vaccinstam ontwikkeld, die speciaal voor het enten van
zeer jonge kuikens goede eigenschappen bleek te bezitten. Met deze mildere entstof
werden reeds met goed gevolg enkele praktijkproeven uitgevoerd.
Naast de produktie en de controle van therapeutisch werkzaam serum tegen injectieuze hepatitis bij eenden, hetgeen in samenwerking met de Vereniging Slachtpluimvee Export te Harderwijk geschiedt, was het onderzoek vooral gericht op de ontwikkeling van een vaccin. Via eipassage van een inheemse eendenhepatitisvirusstam
werd een vaccinstam bereid, die in het laboratorium vrijwel apathogeen voor eendagseendjes was en desniettemin een bevredigende immuniteit waarborgde. Het vaccin
wordt thans op experimentele schaal in de praktijk getoetst.
Voor de diagnose van leucose bij hoenders bleek de bepaling van het adenosinetrifosfatase-gehalte in het bloedplasma van waarde te zijn.
P.P.L.O.-infecties, die aanleiding kunnen geven tot coryza en in toenemende mate tot slepende luchtzakontstekingen
(C.R.D.), berokkenen, speciaal in het buitenland, steeds grotere verliezen aan de pluimveestapels. Naast een literatuurstudie van
deze ziekte werd een aanvang gemaakt met de bestudering van de eigenschappen van
enkele buitenlandse P.P.L.O.-stammen.
Ten behoeve van de diagnostiek van virusziekten werd beproefd de techniek van
het kweken van cellen, afkomstig van organen van dieren. Speciale aandacht werd
besteed aan de methode van trypsinisatie en de samenstelling van de voedingsbodem (paarden-, varkens- of runderserum) voor het cultiveren van varkensniercellen. Hieruit werd een bruikbaar medium voor de diagnostiek op grond van cytopathogene effecten verkregen.
In het verslagjaar werd gevonden, dat 2,2'-methyleenbis (3, 4, 6-trichloorfenol),
ook bekend als hexachlorofeen en als G-U, buitengewoon werkzaam is tegen leverbotten bij runderen. Daar met een enkele behandeling met G-U nagenoeg alle leverbotten kunnen worden gedood, zal worden onderzocht of het mogelijk is de leverbotten op rundveebedrijven uit te roeien door behandelingen met G-U op daartoe geschikte momenten, zonder de leverbotslakken te bestrijden. Onderzoekingen over de
tolerantie van runderen voor G-U werden begonnen. Bij het onderzoek over de pathogeniteit van Paramphistomen en hun levenscycli werd gevonden, dat Planorbis vortex en Planorbis Phanorbis als tussengastheren optreden; van P . vortex schijnt dit
nog niet bekend te zijn.
Het onderzoek over longstrongylosis bij runderen hield zich in de eerste plaats bezig met de bestrijding van deze ziekte met behulp van een aerosolinhalatietoestel
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volgens Prof. Dr. K. Enigk. Voorlopig kan worden geconcludeerd, dat de behandeling bij kalveren een afdoend resultaat oplevert, indien er voor wordt zorggedragen,
dat bepaalde complicaties zich niet kunnen voordoen. Ook de preparaten Dictycide
en Helmox (cyaanaceethydrazide) werden in de praktijk tegen longworm beproefd.
Wat de maagdarmstrongylosis bij runderen betreft, werden enige bestrijdingsproeven genomen met phenothiazine en dioxyanthrachinon (diaquone). Naast vele tellingen van het aantal Trichostrongylideneieren in de faeces werden talrijke bepalingen verricht ter vaststelling van het geslacht en de soort der wormen, n.1. door determinatie van de larven.
Van het Nematodengeslacht Capillaria komen verschillende ziekteverwekkende soorten bij pluimvee voor, vooral de soort Capillaria obsignata Holger Madse, 1945 (synoniem o.a. C. columbae). Experimentele besmettingen van kuikens met geëmbryoneerde eieren van genoemde soort, veroorzaakten een aanzienlijk gewichtsverlies en
een sterke vertraging van de groei. Bij sectie werden ernstige darmaandoeningen geconstateerd. De proefdieren waren zodanig gehuisvest, dat een herbesmetting ten gevolge van het opnemen van in de faeces uitgescheiden Capillaria-eieren uitgesloten
was. Onder deze omstandigheden werden na een enkelvoudige besmetting van de
proefdieren met eieren van Capillaria obsignata ca. 4 maanden lang eieren van deze
wormsoort in de kuikenfaeces aangetroffen. Het onderzoek over de pathogeniteit en
de bestrijding van deze Capillariasoort wordt voortgezet.
Centraal Diergeneeskundig

Instituut, afdeling

Amsterdam

De werkzaamheden hadden vooral betrekking op de produktie van mond- en
klauwzeervaccin ten behoeve van de jaarlijkse enting, de produktie van immuunserum tegen mond- en klauwzeer en de kweek- en oogsttechniek van mond- en klauwzeervirusstammen.
In de techniek van de virusoogst werden enkele wijzigingen aangebracht, die met
de bestaande apparatuur de mogelijkheid openden voor een vergroting van de virusproduktie. De porphyr-walsen, die gebruikt worden voor het uitpersen en verwrijven
van het virushoudende tong-epitheel, werden vervangen door een colloïdmolen, die
een gehele charge virushoudend tong-epitheel kan fijnmalen. Wanneer voldoende
kweekvloeistof gedurende het vermalen van het weefsel aanwezig is, wordt het vrijkomende virus gelijktijdig in deze vloeistof gesuspendeerd. Deze suspensie bevat
echter vrij veel grof weefsel. Door nu van een grote roestvrijstalen zeef gebruik te
maken, blijven de grotere weefseldelen in de zeef achter. Het materiaal, dat door
de mazen van de zeef loopt, bevat slechts een kleine hoeveelheid weefseldeeltjes.
Dientengevolge kan de continu-centrifuge meer virushoudend materiaal verwerken,
zonder dat zij wegens te veel vaste bestanddelen verstopt geraakt. Het op de zeef
achtergebleven weefsel wordt door een porphyrwals volkomen uitgeperst; het perssap wordt in de centrifuge uitgeslingerd en bij het reeds uitgeslingerde ruwe virus
gevoegd. Door dit procédé wordt het mogelijk de virusproduktie met de bestaande
basisapparatuur zeer te vergroten, hetgeen tevens een aanmerkelijke uitbreiding der
vaccinproduktie tengevolge kan hebben.
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De inrichting van een algemeen cellenkweeklaboratorium, waarin gestreefd wordt
naar het kweken van enkelvoudige cellagen, maakt het mogelijk in de naaste toekomst virustitraties te verrichten zonder gebruikmaking van kostbare proefdieren.
De voortzetting van het onderzoek over de immunisering van jonge kalveren leidde
tot een beter inzicht in het vermogen van deze dieren op vaccinatie met monden klauwzeer entstof te reageren door vorming van neutraliserende anti-lichamen.
Gevonden werd, dat Nederlandse kalveren over het algemeen weinig met de vorming van antilichamen op vaccinatie reageren. De verklaring hiervoor moet o.a. gezocht worden in het feit dat kalveren, geboren uit immune moeders, met de voeding
van colostrum een aanmerkelijke hoeveelheid anti-lichamen incorporeren. Kalveren
afkomstig van moeders, die noch het mond- en klauwzeer doorstaan hebben, noch
daartegen gevaccineerd waren, vormden na vaccinatie wel antilichamen.
Er werden uitvoerige onderzoekingen verricht over het vraagstuk van de smetstofuitscheiding door runderen, die mond- en klauwzeer hebben doorstaan. Dit onderzoek betreft zowel runderen, die klinische verschijnselen hebben vertoond als die,
waarbij deze verschijnselen niet werden opgemerkt. Dit onderzoek is van groot
belang voor de techniek van de mond- en klauwzeerbestrijding.
De proeven met een vloeibaar milieu voor het overlevend houden van weefsels
worden voortgezet; hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan de filtrabiliteit van
de daarmede verkregen virussuspensie.
De onderzoekingen over mucosal disease-achtige ziekten leverden nog geen duidelijke aanwijzingen omtrent de oorzaak van deze ziekten op.
Er werden enkele veehouderijen bezichtigd, waar rhinitis atrophicans infectiosa
voorkwam. Van enkele gevallen werd pathologisch-anatomisch en histopathologisch
onderzoek verricht.
Het bereiden van een goed varkenspestv accin met behulp van het in vitro gekweekte virus gaf nog moeilijkheden.
Bij het onderzoek over varkenspneumonie kwam aan het licht, dat het door Dinter en zijn medewerker geïsoleerde agens en ook het eigen, door middel van ei-enting gekweekte organisme waarschijnlijk niet het pneumonie-virus is, maar een reeds
eerder door Switzer beschreven PPLO van het varken. Voor het onderzoek van de
viruspneumonie kan daarom aan de ei-enting vooralsnog geen praktische betekenis
worden toegekend.
Bij het onderzoek over vaccinia-\irus, dat wordt gesubsidieerd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O., werd voortgegaan met de kweek van dit virus in vitro in
tong-epitheel van volwassen runderen. Het hieruit bereide vaccin kan zowel in de
prophylaxis van variola bij de mens gebruikt worden — mits het blijkt dat de antigene waarde van het vaccin even goed is als het volgens de klassieke methode bereide vaccin — als ter bescherming van rund en melker tegen koepokken. De enting
der runderen zou het best kunnen geschieden in de periode van het droogstaan of
op jeugdige leeftijd.
Bij de werkzaamheden over Ecthyma infectiosa werd getracht immuniteit op te wekken met de in vitro gekweekte actieve smetstof.
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Kliniek voor Inwendige Ziekten en Gerechtelijke Diergeneeskunde van de
Rijksuniversiteit te Utrecht
De onderzoekingen, die betrekking hebben op de toepassing van leverbiopsieën
bij het rund, werden voortgezet, terwijl tevens de toepassing van elektrocardiografie bij grote huisdieren werd onderzocht.
Begonnen werd met een vergelijkend onderzoek over de therapie bij acetonemie,
alsmede niet een onderzoek over beenmergpunctaten.

Instituuf. voor Veterinaire Virulogie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Bij het onderzoek over interferentie en reactivering van virussen werd speciaal aandacht geschonken aan het gedrag van virussen in gedeëmbryoneerde eieren en in
weefselcultuur.
Op het gebied van de immuniteitsleer werden onderzoekingen verricht over het ontstaan van anafylaxie na de toediening van iso-antigenen.

Afdeling Kennis der Menselijke Voedingsmiddelen
Rijksuniversiteit te Utrecht

van Dierlijke Oorsprong van de

In vervolg op reeds eerder aangevangen onderzoek over diepgevroren sperma, dat
uiting van de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie, werd een groot
aantal kiembepalingen verricht bij diepgevroren sperma, dat op verschillende manieren was voorbewerkt en bewaard.
In het kader van de Veterinaire Werkgroep van de Antibiotica-commissie van de
Voedingsraad werd voortgegaan met histologisch onderzoek van spierweefsel, afkomstig van varkens en mestkuikens, die antibiotica in hun voedels hadden gekregen.
Een reeds eerder begonnen onderzoek over de conserverende werking van waterstofperoxyde in verschillende concentraties op de microflora en de houdbaarheid
van rauwe melk werd voltooid. Het resultaat ervan werd vastgelegd in een proefschrift.
Ten slotte werd nog begonnen met een onderzoek over de waarde van verschillende apparaturen en methodieken voor bepaling van de pH van vlees van slachtdieren.

Laboratorium

voor Veterinaire Histologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Het experimentele gedeelte van het onderzoek over het voorkomen van een aantal celsoorten in de uterus van het normale rund werd afgesloten. Na de statistische
bewerking van de gegevens zullen de resultaten in een proefschrift worden vastgelegd.
Bij het onderzoek over de spermiogenesis bij de stier werden waarnemingen ver151

richt, ten einde een inzicht te verkrijgen in de frequentie van de verschillende stadia van het spermiogenetische weefsel. Tevens werd nagegaan, of er sprake is van
een zich langs de tubulus voortbewegende golf in de spermiogenesis. Een onderzoek over het probleem van de verhouding der twee vormen van spermatogoniën
betrof de frequentie van de celdelingen, de grootte van de delingsgroepen en de localisatie daarvan.

Laboratorium voor Medisch-Veterinaire

Chemie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Het onderzoek over de preventie van melkziekte, dat drie jaar heeft geduurd, kwam
tot afsluiting. Gevonden werd, dat melkziekte kan worden voorkómen door de dieren in het tijdperk van 2 tot 8 dagen vóór de partus intraveneus 10.000.000 I.E.
kristallijn vitamine D3 in gesolubiliseerde vorm toe te dienen.
De onderzoekingen over de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij het rund
waren voornamelijk gericht op de verbetering van een radio-isotopen-methode. Het
aantal verontreinigingen in extracten van runderbloed en -urine was dermate groot,
dat het nodig bleek nieuwe chromatografische scheidingsmethoden uit te werken.
Het gelukte ten slotte in enkele gevallen oestrogène Steroiden in bloed- en urineextracten aan te tonen. Het betreft echter slechts enkele gevallen, zodat hieruit nog
geen conclusies kunnen worden getrokken. In modelproeven werd aangetoond, dat
met de toegepaste radio-actieve methode kwantitatieve bepalingen van oestrogène
Steroiden in beginsel mogelijk zijn.
Men heeft de „mangaanstatus" van het rund wel in verband gebracht met stoornissen in de geslachtelijke functies, die hun invloed zouden doen gelden op de vruchtbaarheid bij het rund. Na de ontwikkeling van een micromethode voor de bepaling
van mangaan, werd deze toegepast op bloedserum, ten einde na te gaan of mangaan
verband houdt met moeilijkheden bij de bevruchting. Het mangaangehalte van bloedserum van normale koeien bleek binnen betrekkelijk nauwe grenzen te schommelen.
Het onderzoek van bloedserum, afkomstig van runderen, waarbij de vruchtbaarheid
gestoord is, werd ter hand genomen.
Ten einde na te gaan of het mangaangehalte van runderovaria zich wijzigt met
de leeftijd, werd bij 317 normale slachtkoeien van verschillende leeftijden het mangaangehalte van de ovaria bepaald. De uitkomsten van dit onderzoek brachten geen
verschillen aan het licht tussen de mangaangehalten der ovaria, afkomstig van de dieren van verschillende leeftijd. Evenmin bestond er een significant verschil in dit opzicht tussen dieren, die in het zomerhalfjaar en die in het winterhalfjaar waren geslacht.
Bij het onderzoek over de verdeling van het element koper over de lichaamsweefsels van het rund werd een werkschema ontwikkeld, opdat dit onderzoek kan
worden uitgebreid tot runderen met gestoorde vruchtbaarheid. De onderzoekingen
ter verkrijging van een geschikt koperpreparaat voor parenterale toediening bij gevallen van daadwerkelijk en voorwaardelijk kopergebrek verliepen bevredigend.
Het onderzoek dat verband houdt met kopziekte, werd in drie richtingen voort152

gezet. De profylactische behandeling met behulp van magnesiumoxyde houdende
voederkoekjes was ook in het vijfde jaar van deze toepassing gunstig. Naar schatting
neemt het aantal ziektegevallen erdoor met 70-80% af. Balansproeven met runderen verdiepten o.m. het inzicht in de werkzaamheid van magnesium en andere
minerale bestanddelen van het voeder op het ontstaan en de voorkoming van kopziekte. Er werd voortgegaan met de volledige analyse van 291 grasmonsters,
afkomstig van percelen, waarop op de dag van de monsterneming typische
voorjaarskopziekte was voorgekomen. Zware kaliumbemesting bleek niet de allesbeheersende factor bij het ontstaan der ziekte te zijn. Met name is de opvatting, dat bij een equivalentverhouding K/(Ca+ Mg) <C 1,80 in het gewas kopziekte
slechts zeer zelden voorkomt, niet houdbaar. In 53% van de gewasmonsters met een
kaliumgehalte < 3 % , afkomstig van percelen, waar op de dag van de monsterneming
één of meer gevallen van kopziekte waren voorgekomen, werd n.1. een K/(Ca-|-Mg)
verhouding < 1,80 aangetroffen. Door aan een eenjarig rund dat op stal op een
laag kaliumrantsoen werd gehouden, gedurende enkele weken dagelijks 200 g ammoniumlactaat per os toe te dienen, ontwikkelde zich een ernstige maagdarmstoornis,
die aanleiding gaf tot het typische biochemische en klinische symptomencomplex van
kopziekte.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn"
Evenals in vorige jaren werd ook dit jaar het incidentele onderzoek op diverse
bedrijven over allerlei meer of minder duidelijke afwijkingen bij het vee, die met de
mineralenhuishouding en de stofwisseling verband houden, voortgezet.
De 150 bedrijven van het streekonderzoek werden voor de tweede maal klinisch
geïnspecteerd, waarbij werd samengewerkt met de diergeneeskundigen van „de Schothorst".
Medegewerkt werd verder aan het opfokplan van jonge runderen van het Provinciale Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Friesland. Bij dit plan wordt op een
40-tal over Friesland verspreide bedrijven op verschillende grondsoorten nagegaan,
welke invloed een bijvoedering van een mineralenmengsel heeft op de opfok. Deze
proef is geprojecteerd voor 2 jaar. In dit verslagjaar kregen de kalveren van de
proefbedrijven, die in het voorjaar van 1958 geboren waren, een mineralenmengsel,
dat ongewenste onevenwichtigheden en tekorten, die aan de hand van de klinische waarnemingen van het aanwezige vee en de gewas-, resp. grondanalyse verondersteld worden, moeten opheffen. De resultaten hiervan zullen in 1959 nagegaan
worden.
Op 9 van deze bedrijven werd bij 40 pinken in het voorjaar en in het najaar leverbiopsie gedaan om een betere indruk te krijgen van de koperstatus. Gevonden
werd, dat de koperreserve aan het eind van de weideperiode zeer veel te wensen
overlaat. Bij 87% van de pinken was de reserve in de lever kleiner dan 40 mg per kg
droge stof, dus gehalten, die als onvoldoende moeten worden beschouwd voor een
optimale koperstofwisseling.
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Met de Gezondheidsdienst en het Provinciaal Veevoederbureau voor Noord-Holland werd een plan ontworpen om aan bedrijven, waar kennelijk de mineralenvoorziening niet in orde is, dusdanige mineralenmengsels ter beschikking te stellen, dat
deze voorziening volgens de huidige inzichten verbeterd wordt. Evenals bij de opfokproef van Friesland wordt ook hier zulk een mengsel samengesteld aan de hand
van de klinische waarnemingen en de gewas- en grondanalyse. Reeds een 80-tal bedrijven gebruikt deze mengsels en uit de voorlopige mededelingen mag worden geconcludeerd, dat zij in veel gevallen met succes worden toegepast.
In Limburg is een soortgelijk onderzoek lopend; het staat in direct verband met het
verkavelings- en streekverbeteringsplan van het stroomgebied van de Roer.
In het vorige verslag werd vermeld, dat in Zuid-Limburg was gebleken, dat met
de normaal gebruikte dosering van 500 mg kopersulfaat per koe per dag de verlaagde kopergehalten van het bloedserum stationair konden worden gehouden, maar dat
het met deze dosering niet mogelijk was de gehalten tot normale te laten stijgen.
Op een bedrijf, waar de eigenaar elke 14 dagen op het weidegras 2,5 kg kopersulfaat per ha strooide en daarenboven nog één koperkoekje met 500 mg kopersulfaat
per dag bijvoerde, werden normale kopergehalten in de lever gevonden, n.1. bij de
volwassen koeien 150 en bij de pinken 180 mg per kg droge stof. Op een bedrijf,
waar volgens de eigenaar consequent één koperkoekje per dag werd bijgevoerd, waren
deze gehalten gemiddeld slechts 36 mg per kg. Hieruit mag worden geconcludeerd,
dat kopergebrek in Zuid-Limburg moeilijker te bestrijden is dan in de rest van Nederland.
Meer aandacht dan in vorige jaren werd besteed aan het onderzoek bij schapen.
Evenals bij de runderen blijkt ook bij deze dieren kopertekort veelvuldig voor te komen. Zo werden bij lammeren, die pas geboren of enkele weken oud waren, kopergehalten in de lever gevonden van 12-14-25 mg per kg droge stof, terwijl deze gehalten met grote waarschijnlijkheid minstens 150 mg per kg hadden moeten zijn.
Ook in 1958 bleek weer duidelijk, dat natriumtekort bij het rundvee zeer frequent voorkomt. Natriumgehalten in de urine van minder dan 100 mg per liter werden veelvuldig gevonden. Om meer inzicht in de natrium- en kaliumstofwisseling te
krijgen, worden balansproeven met melkkoeien uitgevoerd en de mogelijkheden van
beenbiopsie bestudeerd.
Tot nu toe is het niet mogelijk om cobaltdeficiëntie rechtstreeks bij het dier te diagnostiseren, omdat de cobaltgehalten van het bloed en andere weefsels zo gering
zijn, dat het niet mogelijk is deze gehalten met de huidige chemische analysemethoden te bepalen. Een oriënterend onderzoek om deze geringe hoeveelheden te bepalen door middel van activering in een kernreactor, heeft tot resultaten geleid, die
een voortzetting van dit onderzoek motiveren.
In samenwerking met de Afd. Diergeneeskunde T.N.O. werd het onderzoek omtrent
het effect van leidingwater op bedrijven waar de drinkwatervoorziening van het
vee te wensen overlaat, voor de derde stalperiode voortgezet. De resultaten, die hiermede in de winter 1957-'58 zijn verkregen, leverden geen aantoonbare produktieverschillen op tussen melkkoeien, die leidingwater kregen en dieren, die de van ouds
gebruikelijke drinkwatervoorziening met slootwater ontvingen. Ook in de conditie der
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dieren werd geen verschil geconstateerd. Daar dit gedurende drie stalperioden voortgezette onderzoek geheel negatieve uitkomsten heeft opgeleverd, mag worden vastgesteld, dat op de betreffende bedrijven het beschikbaar komen van leidingwater geen
aantoonbare invloed op de produktiviteit en de gezondheid van de rundveestapel
heeft gehad, hoe gewenst deze aansluiting uit algemeen hygiënisch oogpunt dan ook
moge zijn. Een afsluitend rapport omtrent dit onderzoek is in bewerking.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Op enige bedrijven in Zuid-Limburg met ernstig kopergebrek onder het rundvee
was het mogelijk door één of meer koperkoekjes per dier per dag de koperstatus op
te voeren, waarbij tevens het uiterlijk van de dieren sterk verbeterde.
Bij een onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Friesland, het Instituut voor Veevoedingsonderzoek
„Hoorn" en de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Friesland werden op
eenzelfde bedrijf steeds de laagste kopergehalten van het bloedserum aangetroffen
bij de één- en tweejarige runderen. Bij de bestudering van de verspreiding van het
kopergebrek in de provincie Friesland werden op 39 proefbedrijven bemonsteringen uitgevoerd van gewas, bloed en lever. Uit de resultaten van de voorjaarsbemonsteringen is gebleken, dat bij runderen op een leeftijd van 1—1£ jaar, verlaagde kopergehalten van het bloedserum te verwachten zijn als het kopergehalte van de lever
daalt tot beneden ca. 70 mg Cu per kg ds.
Bij de bestudering van de samenstelling van gras in verband met het optreden
van kopergebrek bij rundvee is in de laatste jaren weer gebleken, dat een correlatieve studie van de betekenis van de minerale samenstelling van het gras niet in alle
opzichten tot het gewenste resultaat leidde. In het afgelopen jaar werd daarom meer
aandacht besteed aan stoffen, die in vers gras voorkomen en in staat zijn koperionen
te binden. Elf grassoorten werden op verschillende tijdstippen onderzocht op koperbindende stoffen; het gehalte was het hoogst in kropaar en het laagst in Engels
raaigras. Het gehalte aan de koperbindende factor neemt merkbaar af tijdens het
drogen van gras en gedurende het hooiproces. De chemische eigenschappen van
genoemde stoffen werden onderzocht, waarbij aanwijzingen werden verkregen, dat
ze vermoedelijk behoren tot de groep der stikstofhoudende, niet eiwitachtige verbindingen.
Een vergelijking van het koperbindend vermogen van verschillende bekende stof
fen bracht aan het licht, dat alle onderzochte aminozuren een koperbindend vermo
gen bezitten, maar in zeer verschillende mate. Van de aminozuren was cystine he
sterkst koperbindend, veel minder waren glutathion, histidine en methionine, he
zwakst waren glycocol en lysine. Voorts bleek natriumsulfide in koperbindend ver
mogen vergelijkbaar te zijn met cystine, terwijl de complexvormende stoffen, com
plexon (EDTA) en diaethyldithiocarbaminaat (DDC), een veel zwakkere werking
hadden.
Bij het kopziekteonderzoek wezen de gegevens, die werden verkregen bij een op
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het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool uitgevoerde stofwisselingsproef erop, dat het magnesium uit een stalvoederrantsoen beter door
de dieren wordt geresorbeerd dan uit het gras. Verder werden aanwijzingen verkregen, dat deze resorptie door een zware kalibemesting van het gras ongunstig wordt
beïnvloed. Op het zwaar met kali bemeste gras leed in deze proef één der dieren
aan kopziekte.
In een beweidingsproef, waarbij een zware en lichte kalibemesting, met op beide
objecten Chilisalpeter als stikstofmeststof, werden vergeleken wat betreft hun invloed
op het magnesiumgehalte van het bloedserum, werd gevonden, dat ook bij hoge natriumgehalten van het gras op het zwaar met kali bemeste object de magnesiumgehalten van het bloedserum tot zeer lage waarden kunnen dalen. Op dit object leed
één der dieren aan kopziekte.

Proefstation voor de Akker- en. Weidebouw
Nagegaan werd of het mogelijk is de vaak voorkomende lage MgO-gehalten van
het gras door middel van een kieserietbemesting te verhogen. Hierbij werd gevonden, dat met 200 kg kieseriet per ha de gehalten van ± 0,22% MgO in de droge stof
verhoogd werden tot ± 0,29% MgO. De CaO-gehalten werden echter verlaagd, zodat uiteindelijk de waarde K/Ca + Mg, die in verband wordt gebracht met het
optreden van kopziekte, slechts weinig gunstiger werd. Op grond van de resultaten
kan kieserietbemesting om kopziekte te voorkomen, dan ook niet worden aanbevolen.
In verband met het kopziekteprobleem werd in het voorjaar op een aantal bedrijven een onderzoek ingesteld naar de invloed van diverse voedermiddelen op de veranderingen in het magnesiumgehalte van het bloedserum. Onderzocht werden Mgkoekjes (5 à 6 % MgO), pulpkoek, pulpkoek -f- 1% MgO, gedroogde pulp, voederbieten en aardappelschillen. De indruk werd verkregen, dat bij een ongunstige samenstelling van het gras (hoge waarde van K/Ca -f- Mg), Mg-koekjes een goed middel zijn om een daling van het Mg-gehalte van het bloed te voorkomen. Pulpkoek en
gedroogde pulp hadden in dit opzicht minder effect, terwijl met bieten één der dieren aan kopziekte is gestorven. De invloed van aardappelschillen kon niet duidelijk worden vastgesteld.

Werkgroep Onderzoek

Kopziekte

Deze werkgroep, die is opgenomen in het kader van het Comité voor de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw van de Benelux, zette het
onderzoek over de mogelijkheden voor de bestrijding van kopziekte bij runderen
voort. Voor de resultaten hiervan wordt verwezen naar de verslagen van de verschillende instellingen voor onderzoek op het gebied van de veeteelt, diergeneeskunde en
akker- en weidebouw die in de werkgroep zijn opgenomen.
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Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte bij runderen T.N.O.
Deze commissie, die door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O. in het afgelopen jaar werd ingesteld, beraadde zich over de wijze, waarop het
onderzoek over deze ziekte ter hand zou kunnen worden genomen. Besloten werd
de nadruk te leggen op het zoeken naar maatregelen, waarmede de ziekte kan worden voerkomen. In aansluiting hierop werd een werkprogramma opgesteld, gebaseerd
op de vraag of de bedrijfsvoering invloed heeft op het optreden van slepende melkziekte.
Met het onderzoek, dat in samenwerking met verschillende instellingen zal geschieden, zal medio 1959 kunnen worden begonnen.

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 het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Rotterdam, in
onderlinge samenwerking onderzoek verricht over de oorzaken en de bestrijding van
steriliteit bij rundvee. Voor de resultaten, die deze onderzoekingen in 1958 opleverden, wordt verwezen naar de verslagen van bovengenoemde instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij de tuberculinatie
van rundvee
De onderzoekingen op dit gebied die werden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., vonden plaats op het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Rotterdam, en de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland. Nadere mededelingen over de werkzaamheden
van eerstgenoemde instellingen werden verwerkt in het verslag hiervan, dat elders
in dit hoofdstuk is opgenomen.
Bij de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland werd onderzoek gedaan over aviaire tuberculose, in het bijzonder het voorkomen van aviaire bacillen in
melk van runderen in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl tevens werd onderzocht of er tuberkelbacteriën voorkomen in wormen, gestoken uit terreinen, die worden behuisd
door tuberculeus pluimvee. Dit laatste onderzoek heeft ten doel na te gaan of langs
deze weg gevogelte besmet kan worden.

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. wordt uitgevoerd op het Centraal Diergenees157

kundig Instituut, afdeling Rotterdam, en het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, worden medegedeeld in de verslagen van deze instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over de resistentie van pluimvee tegen leucose
De Gezondheidsdienst voor Pluimvee begon met een onderzoek, waarbij in hoofdzaak vers leucosemateriaal „levenswarm" bij kuikens werd ingespoten, terwijl voorts
twee groepen aan een contactinfectie werden blootgesteld. Doordat het niet gelukte
een dierenarts en een analist aan te stellen moeten de meeste afwijkingen nog histologisch worden onderzocht. Om het verkregen materiaal niet verloren te laten
gaan, werden in oktober 1958 nog enkele groepen kuikens besmet, gedeeltelijk met
vers „levenswarm" materiaal, gedeeltelijk met bij —70° C bewaard materiaal. In één
van deze groepen bedroeg het aantal leucosegevallen (vooral neurolymphomatosis,
naast ingewandslymphomatosis) reeds ± 5 0 % , toen de dieren pas 3 ^ maand oud
waren.
De werkzaamheden geschieden onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Commissie Drinkwatervoorziening

van vee

Het onderzoek over de drinkwatervoorziening van vee, waarbij de invloed van leidingwater werd vergeleken met die van een natuurlijke drinkwatervoorziening, werd
afgesloten. Een eindrapport is in voorbereiding.
Het werk geschiedde onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O.

Commissie Hormonale Castratie bij vrouwelijke

varkens

Deze onderzoekingen, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werden uitgevoerd op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" en het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord",
werden beëindigd. Het is niet gelukt een castratie-effect bij vrouwelijke varkens te
verkrijgen door toediening van oestrogeen hormoon, terwijl voorts geen verschillen
konden worden aangetoond tussen chirurgisch gecastreerde en niet-gecastreerde zeugen.

Commissie Schapenziekten op Texel
Naast een oriëntatie over de voorkomende ziekten werd een begin gemaakt met
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het preventief gebruik van anthelmintica in koppels lammeren, om te komen tot
een doelmatige bestrijding van parasitaire gastroenteritis.
Tevens werd de diagnose gesteld van „Enterotoxaemie" bij lammeren en schapen,
terwijl voorts een onderzoek werd ingesteld naar de betekenis van coccidiën bij schapen en lammeren. Veel gegevens werden verder verzameld, die een nadere uitwerking vragen.
De werkzaamheden geschieden onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek vanuit de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in
Noord-Holland.

Commissie

Leverbotonderzoek

Bij deze werkzaamheden, waarmede in 1958 onder auspiciën van de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werd begonnen, lag het accent op het
verrichten van veldwaarnemingen. Begonnen werd met de opstelling van een verspreidingskaart van de leverbotslak over Nederland. Op Vlieland werd een intensief
onderzoek ingesteld naar o.a. de zouttolerantie van de slak en de invloed van anearobie op haar verspreiding. Om een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van migratiemogelijkheden e.d. van de leverbotslak, werd in de nabijheid van Utrecht een terrein
gezocht voor het verrichten van regelmatige veldwaarnemingen.
Bij de praktijkproeven, door de Gezondheidsdiensten voor Dieren in Friesland,
Noord-Holland en Zuid-Holland verricht, werd koper in het onderzoek betrokken.
De resultaten ten aanzien van het koper waren gunstig. De onderzoekingen worden
voortgezet.
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BEWARINGENVERWERKINGVANLAND-ENTUINBOUWPRODUKTEN
Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Landbouwprodukten

Bij het onderzoek over de bewaring, het transport en de verwerking van aardappelen bleek, dat het gebruik van grote kisten (inhoud 500-1000 kg) mogelijkheden
tot arbeidsbesparing biedt bij het rooien en de daarop volgende opslag van aardappelen. Bij het vullen der kisten moet een rubber trechter worden gebruikt tegen
het optreden van beschadigingen; voorts dient bij bewaring tot aan het voorjaar buitenluchtkoeling te worden toegepast, waarbij de lucht van onderen naar boven door
de met aardappelen gevulde kisten wordt geperst.
De proeven over het gebruik van kartonnen dozen bij het transport over zee leverden een gunstig resultaat wat betreft de verzending van pootaardappelen naar
Zuid-Afrika. Bij verzending van consumptie-aardappelen naar West-Indië waren de
meningen over de resultaten verdeeld.
Bij de bewaring van consumptie-aardappelen worden soms kiemremmingsmiddelen op IPC-basis gebruikt. Na de toepassing van deze middelen mag nagenoeg geen
residu in de geschilde aardappelen achterblijven. Tot dusver werd dit het beste bereikt door het middel in luchtgekoelde bewaarplaatsen door de hoop aardappelen te
stuiven ; een toepassing omstreeks 1 februari van y% kg 1,3%-ig middel per ton geeft
een residu van 0,03 tot 0,04 d.p.m. in mei. Enkele nieuwe kiemremmingsmiddelen, zowel van Nederlandse als van Engelse oorsprong, zijn in beproeving.
In samenwerking met o.a. het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
werd vóórgekiemd pootgoed met halfautomatische en volautomatische pootmachines geplant. De uitkomsten met de eerste machine waren aanvaardbaar, zowel voor
de teelt van pootgoed als voor die van consumptieaardappelen. Volautomatisch poten
kan nog niet worden aanbevolen voor de pootgoedteelt.
Het werd steeds duidelijker, dat naast de temperatuur ook de vochtigheid van de
lucht belangrijk is voor het kiemen van aardappelen. Uit deze vermeerderde kennis
resulteerde een verbeterd voorschrift voor de bediening van glazen bewaarplaatsen.
Het ontsmetten van pootaardappelen stond weer in het middelpunt van de belangstelling. Sedert 1952 worden in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek proeven genomen over het wassen en ontsmetten. De conclusie wat betreft de opkomst is, dat ontsmetten in het najaar de voorkeur verdient, ook
uit een oogpunt van bestrijding van knolziekten. Verder moet worden aanbevolen
gewassen en ontsmette pootaardappelen steeds vóór te kiemen.
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Sedert een paar jaren worden in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie de beschadigingen bij aardappelen intensief bestudeerd. Gevonden werd, dat de meeste beschadigingen gewoonlijk optreden bij het
machinaal rooien. Er werden drie uitvoerige en goed geslaagde proeven genomen
over het ontstaan van deze beschadigingen. Daarnaast werden monsters van pas gerooide aardappelen onderzocht. Bij het een en ander kwam aan het licht, dat het
afstellen van de machine bijzonder belangrijk is; voorts werd gevonden, dat niet de
snelheid van rijden van invloed is, maar wel de snelheid van de bewegende delen
der machine. Het aanbrengen van grond op de rooimachine verminderde de beschadiging aanzienlijk.
Gebleken is, dat beschadigingen de gewichtsverliezen van poot- en eetaardappelen
tijdens de bewaring aanmerkelijk verhogen, zowel door grotere verdamping als door
verhoogde ademhaling. Het optreden van drukplekken baart zorg, vooral omdat er
dikwijls verkleuringen optreden onder deze plekken. De oorzaak is nog niet definitief vastgesteld. Gemeend wordt, dat alle factoren, die de verdamping van de knollen bevorderen, aanleiding kunnen geven tot drukplekken. De vraag is in hoeverre
temperatuurverhoging bij het ontladen van de bewaarplaatsen een gunstige invloed
heeft op het voorkómen van verkleuringen onder de drukplekken. In het algemeen
wordt „stootblauw" voorkómen door temperatuurverhoging der knollen tijdens de
verwerking.
Gezocht werd naar een methode om de kwaliteit van consumptie-aardappelen te
bepalen. Het was daarvoor nodig de aard en de mate van de beschadigingen te klassificeren en de betekenis van elke soort beschadiging vast te stellen. Beide onderdelen kunnen reeds in cijfers worden gewaardeerd. Een ontbrekende factor is nog
de kookkwaliteit. Als ook voor de bepaling hiervan een methode is uitgewerkt, zullen
de kwaliteitsbepalingen in de praktijk worden getoetst.
Uit proeven bleek, dat de wijze van bewaring van aardappelen, die bestemd zijn
voor chips-bereiding, van grote invloed is op de kwaliteit der chips; dit is een kwestie
van versuikering, afhangende van de bewaartemperatuur. Verder werd gevonden, dat
alleen uitgerijpte knollen zó kunnen worden bewaard, dat ze voor chips bruikbaar
blijven, terwijl tevens niet elk aardappelras en niet elke partij van één ras geschikt
is voor chipsbereiding.
Bij een nadere bestudering van de chips-bereiding bleek, dat de dikte van de
schijfjes uniform moet zijn. Vrij zetmeel op de snijvlakken dient te worden uitgewassen, terwijl aan de olie hoge eisen moeten worden gesteld. Een lage baktemperatuur
bewerkstelligt een verbetering van de kleur van het produkt, maar de smakelijkheid
wordt erdoor verslechterd. Het vetgehalte van chips bleek tussen 35 en 40% te liggen. Wat pommes frites betreft werd gevonden, dat deze niet in olie maar in frituurvet moet worden gebakken. De verkleuring bij het bakken wordt door overeenkomstige factoren beheerst als bij chips.
Er werd een aantal schilmachines voor de huishouding en voor grootverbruikers
met elkaar vergeleken. Het schillen met messen leidt ertoe, dat weinig cellagen worden beschadigd, waardoor de neiging tot verkleuring bij bewaring aan de lucht vermindert. Naast deze enzymatische verkleuring bestaat er gevaar voor rotting, doch
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deze treedt minder snel op dan de eerste. De rotting wordt voorkomen door koeling.
In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd
onderzoek verricht over het snel drogen van pas gerooide, losgestorte aardappelen,
ter bestrijding van zilverschurft en andere knolziekten; de resultaten zijn nog niet
duidelijk.
Bij het onderzoek over het drogen en opslaan van granen, zaden en peulvruchten
werden op enkele akkerbouwbedrijven in Groningen nieuwe oogstmethoden van
graan bestudeerd; het drogen en opslaan van ongedorst graan in de tas bleek mogelijk te zijn, maar het is uit een economisch en arbeidstechnisch gezichtspunt niet
aantrekkelijk. Het drogen en opslaan op het bedrijf van graan, dat met de maaidorser
was geoogst, leverde zowel economische als technische voordelen o p ; het kunstmatig
gedroogde stro was echter minder geschikt als grondstof voor de strokartonfabrieken, waardoor deze methode voor Groningen minder aantrekkelijke kanten heeft.
Er werd een uitgebreid onderzoek over de bewaring van brouwgerst uitgevoerd,
waarbij werd nagegaan de invloed van de factoren vocht, temperatuur en bewaarduur op de kiemeigenschappen van brouwgerst bij bewaring aan de lucht, afgesloten
van de lucht en onder een inert gas (stikstof). Aan de hand van de resultaten
werden gedetailleerde normen voor de bewaring opgesteld. Aan deze normen bleek
een grote behoefte te bestaan.
Verschillende drogers en hakselinrichtingen van groenvoeder-drogerijen werden
op verzoek aan een technisch onderzoek onderworpen. Voorts werd nagegaan op
welke wijze de afbraak van de waardevolle Carotine in gedroogde groenvoeders tijdens de opslag kan worden tegengegaan. Hierbij werd gevonden, dat het opslaan onder afsluiting van de lucht niet genoeg effect heeft en bovendien te duur is. Het opslaan onder een inert gas was wel afdoende, doch deze methode is voor Nederlandse omstandigheden te duur. Een toevoeging van in Nederland toegelaten anti-oxydanten gaf een onvoldoende verbetering. Een oplossing zou kunnen zijn het toepassen van koeling onmiddellijk na de fabrikatie en tijdens de opslag. Eerstgenoemde
maatregel werd reeds door verschillende bedrijven ingevoerd. Omtrent de laatstgenoemde maatregel is nog onderzoek gaande. Ook wordt onderzoek verricht over
het toevoegen van vet aan gedroogde groenvoeders.
Bij het ensilage-onderzoek werden in een aantal praktijksilo's, die in verschillend
tempo waren gevuld, temperatuurmetingen verricht. De silages kwamen op temperaturen van 35°—52°C. Op laboratoriumschaal werden proeven genomen met constante en met wisselende temperaturen, variërende tussen 20° en 60°. Hoewel de proeven
nog niet zijn beëindigd, kan worden gezegd dat de produktie van boterzuur in een
veel groter temperatuur-traject optreedt dan vroeger werd aangenomen.
De proeven over het kneuzen van het in te kuilen materiaal werden zowel op praktijkschaal als op laboratoriumschaal voortgezet. Temperatuurmetingen leerden, dat de
temperatuur door het kneuzen minder hoog oploopt dan bij niet kneuzen. Bij vullen
over meer dagen wordt de temperatuur in een „kneus-kuil" echter hoog genoeg voor
het optreden van boterzuurgisting. Er werd een methode ontwikkeld voor het me162

ten van de graad van kneuzing bij gras. Kneuzen voldoet het beste in de maanden
mei en juni en minder goed in augustus en september. Gebleken is, dat het effect van voordrogen berust op een verhoging van de osmotische druk tot een voor
de boter2;uurbacteriën letale waarde.
In samenwerking met het Instituut voor Rationele Suikerproduktie werd een onzoek gedaan over de oorzaken van het slap worden van pulpsilages. Over de resultaten werd een verslag uitgebracht aan de opdrachtgever.
De schudproeven met diverse hooischudders leverden dezelfde resultaten op als in
1957. Gevonden werd, dat vertrapping van de graszode in de herfst leidt tot een groeivertraging, en daardoor een oogstderving, in het voorjaar.
Op hel: proefbedrijf „De Ossekampen" werden bij het drogen van hooi warme en
koude ventilatie en verschillende luchtverdeelsystemen met elkaar vergeleken. De
verschillen waren zeer klein; het onderzoek zal in 1959 worden voortgezet. Over het
gebruik van een dubbel dakvlak voor het opwarmen van lucht zal in 1959 een rapport verschijnen.
Op het gebied van de vlasverwerking werd een proef genomen over het roten
van hennepstro en van groen henneplint in pakken. De resultaten zijn nog niet bekend. In de Veenkoloniën werden de verwerkingskosten van hennepstro bestudeerd; een verwerking van hennep met een laag vezelrendement bleek te kostbaar
te zijn.
Enkele proeven over het dauwroten van vlas, waarbij dit gewas direct na het plukken in het zwad werd gelegd, leverden o.m. door de weersomstandigheden geen conclusie op. Het onderzoek zal in 1959 worden herhaald.
Op verzoek van het Ministerie van Landbouw werd een studie gemaakt over de mogelijkheden van het verlenen van financiële steun aan de Nederlandse vlasindustrie
op basis van het aantal zwingeluren per turbine.
Bij een onderzoek over het roten van bolraap, waarbij de bolraap op verschillende
wijzen werd geroot en verwerkt, werd gevonden, dat een dergelijke verwerking van
de bolraap bij de huidige lokkenprijs geen zin heeft.
Toen er op een zeker moment vraag was naar een middenkwaliteit vlaslint, die
zeer gelijkmatig en donker van kleur moest zijn, werd nagegaan hoe deze kleur kon
worden verkregen. Het bleek, dat dit mogelijk was door ijzer aan het rootwater toe
te voegen.
Een proef om na te gaan of door toevoeging van een bepaald middel aan het rootwater, de rootduur zou kunnen worden bekort, leverde een negatief resultaat op.
Onderzoekingen over het persen van vlas na het roten toonden aan, dat deze werkwijze een kwaliteitsverbetering kan geven, mits een goede pers wordt gebruikt. Het
zal echter niet rendabel zijn elke kwaliteit vlas te persen; de betere kwaliteiten lenen
zich hiervoor het beste.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Bij een onderzoek over de invloed van verschillende bewerkingsmethoden op het
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drogingsproces van gemaaid gras bij hooiwinning bleek, dat door intensieve bewerking van het gemaaide gras (dagelijks één of twee keer schudden) het hooi in het
algemeen ruim één dag eerder op een voor inschuren gewenst drogestofgehalte was
gekomen dan bij de gebruikelijke methode van drogen in het zwad en na 4 à 6 dagen
(afhankelijk van het weer) keren en schudden.
Proeven over de mogelijkheid om bij het inkuilen gebruik te maken van een plastic hoes als luchtdichte afdekking, gaven geen definitief resultaat, omdat de kwaliteit van het gebruikte plastic matig tot slecht was; hierdoor was in zeer vele gevallen de luchtafsluiting na korte of langere tijd onvoldoende. In de enkele gevallen, waarbij de hoes tot het einde der bewaarperiode geen gebreken vertoonde, was
de silage goed geslaagd, indien althans voldoende toevoegsel was gebruikt of voldoende was voorgedroogd.
Van 29 doperwtenrassen, die in 3 tot 5 rijpingsstadia waren geoogst, werden monsters, die of ingeblikt of diepgevroren waren, onderzocht op hun consumptiekwaliteit; tevoren was het verse materiaal reeds onderzocht. Bij de nieuwe rassen behoorden, wat de groep rondzadige doperwten betreft, Alaska 2-peulig en Lilaska (ongelijkmatig van kleur) tot de beste. Bij de gekreuktzadige met gemiddeld groene kleur
waren dit Cera en KB 1-53; Cera bleek echter gevoelig voor barsten van de schil te
zijn, KB 1-53 was grof van kleur. Bij de gekreuktzadige rassen met een sterk groene
kleur maakten Kelva en Mansholts X 2117 een goede indruk. Kelvedon Wonder Selectie was in kwaliteit ongeveer gelijk aan Kelvedon Wonder.
De kookkwaliteit van monsters groene erwten, afkomstig uit de Noordoostpolder,
gaf een grote variatie te zien; hetzelfde geldt voor monsters, die op zandgrond in
Limburg waren genomen. De Noordoostpolder gaf meer soeperwten, Limburg meer
heel blijvende.
Een bewaring van bruine bonen in zakken, die met Conserduc-Z waren behandeld, gaf, ook bij een korte bewaarperiode (één week), een Conserduclucht aan de
bonen, die maandenlang aanhield.
De kookkwaliteit van door de praktijk geteelde groene erwten uit de oogst van
1958 was over het algemeen zeer goed, die van de schokkers iets minder. In 80%
van de schokkerpartijen kwamen kwade harten voor, zij het in geringe mate.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Kunstmatig ventileren van de voederbietenkuil en enkele malen natspuiten gedurende het seizoen gaf iets gunstiger resultaten dan een gewone praktijkkuil. De ventilatie dient tot het strikt nodige te worden beperkt; enkele uren gedurende enkele
koele nachten zijn voor het gehele bewaarseizoen voldoende. Indien los wordt gestort
in een cel met buitenluchtkoeling, dient de lucht van boven naar beneden te worden
doorgezogen en moeten de bieten enkele malen, b.v. elke maand, worden natgespoten; 20-25 liter water per keer per ton bieten is voldoende. Ook bij deze methode
moet zo weinig mogelijk worden geventileerd.
Bieten bewaren onder een laag stro, afgedekt met een plastic zeil, is in zachte
winters goed mogelijk. In het voorjaar is enige doorluchting nodig, daar plastic geen
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zuurstof doorlaat. Vroeg geoogste bieten zijn aanzienlijk slechter houdbaar dan
laat geoogste. Patentkali en in mindere mate ook zwavelzure kali geven duidelijk
beter houdbare voederbieten dan K-60.
Een iets hogere temperatuur in de herfst heeft weinig of geen invloed op het suikergehalte van suikerbieten, de hoeveelheid licht lijkt voor de suikeropbrengst van
meer belang. De hoeveelheid licht, die de planten in een kas minder krijgen dan op
het open veld, beïnvloedde deze opbrengst al ongunstig.
In de: herfst loopt bij suikerbieten de refractometerwaarde van het parenchymweefsel sterker op dan die van de vaatbundelringen. Het verschil tussen beide waarden is groter bij zwaardere bieten. Bieten die door dichtere stand of andere reden
kleiner waren gebleven, hadden hierdoor gemiddeld per biet een duidelijk hogere refractometerwaarde.
Naast het routine-onderzoek van aardappelen van verschillende rassen ten behoeve
van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, met het oog op
exportmogelijkheden en in verband met de pommes-friteskwaliteit, werd aandacht
besteed aan enige invloeden buiten het ras op de consumptiewaarde.
Uit het onderzoek van het aardappeloogstprodukt van 1957 bleek, dat bij een aantal eigenschappen, o.a. uiterlijk, diverse vormen van schurft, bloemigheid en verkleuring na koken, een betrouwbare doch geringe invloed van het bodemtype kon
worden aangetoond. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hier van een systematische invloed sprake is.
Naar aanleiding van het onderzoek op pommes-friteskwaliteit van zaailingen werd
naar een methode gezocht om op eenvoudige wijze in korte tijd een groot aantal monsters op gevoeligheid voor bruinkleuring te kunnen onderzoeken. Nagegaan werd in
hoeverre het „bakken" van filtreerpapier, waarop aardappelsap is gedruppeld, een
betrouwbaar beeld geeft van de kleur. De methode leek bruikbaar voor kwekers, die
in een vroeg selectiestadium wensen te selecteren op bakkwaliteit.
Ten einde een beter inzicht te verkrijgen in de temperatuur, die mag worden toegepast bij het drogen van gewasmonsters, werd gras in verse toestand gedurende 4
uren bij 50°C, 75°C en 100°C verhit zonder dat vochtverlies kon optreden. Daarna werden alle monsters en het niet voorverwarmde monster gedroogd bij 55°C.
Er werd geen invloed van de voorverwarming geconstateerd op de gehalten aan
verteerbaar ruw eiwit (pepsine-zoutzuur) en aan pentosanen.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn"
Op het gebied van de conservering van ruwvoeder werden zowel ensilerings- als
hooiwinningsproeven genomen.
Bij het ensileringsonderzoek waren in september 1957 vier grassilages gemaakt onder toevoeging van melasse, ten behoeve van de voederproef met melkvee. Hoewel
het de bedoeling was alle silages te maken met de Ley-inkuilmachine, kon dit slechts
bij één geschieden. De rest van het gras werd ongekneusd geënsileerd en met behulp van een gieter van melasse voorzien. De silage, die machinaal was gemaakt, was
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volledig geslaagd; lage pH, lage ammoniakfractie en vrijwel geen boterzuur. De kwaliteit van alle silages, die niet-machinaal waren bereid, was aanmerkelijk slechter.
Bij de bereiding van een voordroogsilage werd het gras, om de voordroging te
versnellen en homogeen materiaal te verkrijgen, enkele keren geschud. Doordat
's morgens een buitje was gevallen, was het eerste gras iets vochtig. Bij het ledigen
van de kuil was dit nog merkbaar; de bovenste laag bevatte 43,6% droge stof en de
onderste laag 36,0%. Dat de kwaliteit bij een voordroogkuil afhankelijk is van het
drogestofgehalte bleek ook nu weer. De bovenlaag had een ammoniakfractie van 8,3
en de onderlaag van 12,3. De voordroogkuil was behoorlijk geslaagd; de gemiddelde
ammoniakfractie was 10,2 en het gemiddelde boterzuurgehalte bedroeg 0,32%.
In 1957 was een tweetal ensileringsproeven genomen, waarbij het ensileren van
zwaar gekneusd gras werd vergeleken met dat van licht gekneusd gras. De eerste
vergelijkende ensileringsproef vond plaats in het midden van mei, de tweede in het
midden van oktober. De zware kneuzing geschiedde met een „wringmachine" van
Bonda's Veevoederbureau te Leiden, de lichte kneuzing met de Ley-inkuilmachine.
De zwaar gekneusde silages bleken volledig geslaagd te zijn: lage pH, vrijwel geen
boterzuur en een lage ammoniakfractie. De kwaliteit van de licht gekneusde silage
was wat minder. Toch waren ook deze silages nog vrij goed.
Van bladkool, die als hoofdgewas was verbouwd, werden vier silages gemaakt. Bij
alle werd het gewas met behulp van de Ley-machine gekneusd. Bij één der silages
werd niets toegevoegd, bij een tweede 2\% melasse, bij een derde 4 1en bij de vierde 6 1verdund A.I.V.-zuur per 100 kg materiaal. Alle silages, waaraan iets was toegevoegd, waren volledig geslaagd: lage pH, geen boterzuur en lage ammoniakfractie. De kwaliteit van de silage, waaraan niets was toegevoegd, was iets minder (pH
4,5, 0,16% boterzuur en een ammoniakfractie van 11,1). Toch was ook de kwaliteit
van deze silage nog vrij goed. Verder bleek de verteerbaarheid van de silage zonder
toevoeging minstens even goed te zijn als die, welke gemaakt was onder toevoeging van 6 1 A.I.V.-zuur.
De silages met snijmaïs werden uitgevoerd met de rassen Pionier en Goudster;
het materiaal werd gekneusd met de Ley-inkuilmachine. Alle silages waren volledig
geslaagd: lage pH, geen boterzuur en een ammoniakfractie beneden 10. Zoals reeds
bij de verteringsproeven is vermeld, bleek de zetmeelwaarde van de silages van het
ras Goudster aanzienlijk hoger te liggen dan die van Pionier.
Een bewaringsproef van eiwitrijke aardappelvezels in een betonnen silo onder afdekking met een bezwaard plastic zeil leverde een uitstekend resultaat op. Het bewaarde produkt bevatte geen boterzuur, de pH was 3,7, terwijl de ammoniakfractie
zeer laag was, n.1. 5,2.
In de herfst van 1958 werd een aantal grassilages gemaakt, waarbij verschillende strooibare ensileermiddelen werden gebruikt. Vergeleken werden de toevoeging
van 0,8% natriummetabisulfiet, 0,8% pyrosal (vermoedelijk nauw verwant met de
vorige), 0,3% grillosil en 0,23% spurosil. Hiernaast werd voor controle een silage
gemaakt zonder enige toevoeging.
Verder werd er nog een inkuilproef genomen met gras, waarbij de werking van
l j % cerelose werd vergeleken met die van 3% melasse.
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Op de dépendance te Maarheeze werden inkuilproeven genomen met siletta, die
op drie; verschillende wijzen was bemest. In elk der drie silages werd A.I.V.-zuur als
toevoegmiddel gebruikt. Verder werd ook een inkuilproef genomen met Serradella,
waarbij ook A.I.V.-zuur werd toegevoegd.
Een inkuilproef met snijgerst mislukte, doordat het gewas abnormaal sterk legerde en sterk door meeldauw was aangetast.
De proeven over de bewaring van hooi hadden in de eerste plaats betrekking op de
verliezen bij de hooiwinning met behulp van een tasdroger. In 1957 werden vergeleken in de hooischuur twee tassen, die elk met vier partijen hooi waren gevuld.
Beide tassen werden met koude lucht geventileerd, de ene met een tasdroger van de
firma Huiberts, waarbij gebruik gemaakt wordt van een schroefventilator, en de tweede met een tasdroger, waarbij de ventilatie tot stand komt met behulp van een centrifugaal ventilator. Door het ideale hooiweer in 1957 kwamen de eerste drie partijen zeer droog in de tas; de gemiddelde drogestofgehalten waren resp. 70,6, 72,9 en
80,2%. Mede hierdoor waren de drogestofverliezen in de tas zeer klein (maximaal
2,4% I. Alleen bij de vierde partij, die met gem. 64,4% droge stof werd binnengebracht, waren de verliezen duidelijk groter, n.1. gemiddeld 7 , 3 % . Er was vrijwel geen
verschil tussen beide tassen in de kwaliteit van het hooi en in de verliezen. De totale
verliezen (verliezen op het land inbegrepen) waren bij deze vier partijen gemiddeld
11,4% droge stof, 16,5% vre en 31,7% zetmeelwaarde. Door het bijzonder goede
hooiweer kunnen de verliezen vermoedelijk wel als de minimale verliezen worden
beschouwd, die bij tasdrogen kunnen worden bereikt. Doordat bij deze proef in de
tas, die geventileerd werd met behulp van de schroefventilator, een uitgebreid verdeelsysteem was aangebracht, was de tegendruk zeer laag gebleven. Bijgevolg is door
deze tas vermoedelijk evenveel lucht geblazen als door de tas, waarbij de ventilatie
plaats vond met een centrifugaal ventilator.
Bij de voortgezette proeven in 1958, die in samenwerking met het Instituut voor
Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werden genomen, werd in eerstgenoemde tas de hoeveelheid doorgeblazen lucht verkleind, terwijl bij de tweede de
luchthoeveelheid werd vergroot. Tevens werd nog een derde tas in de proef betrokken, die met warme lucht werd geventileerd. Alle drie tassen werden steeds gelijktijdig gevuld met hooi van hetzelfde perceel. In elk der tassen werden vier verschillende partijen gebracht. Het binnenhalen werd bij alle partijen vertraagd door het
slechte hooiweer, terwijl mede hierdoor het drogestofgehalte van het hooi in enkele
gevallen iets beneden de minimumgrens van 6 5 % bleef. De gemiddelde drogestofgehalten van de vier partijen waren resp. 62,7, 58,8, 70,0 en 7 1 , 3 % . In elk der
bergen werd ruim 30.000 kg hooi gebracht.
Vervolgens werd het onderzoek over de hooibewaring in de open kapberg voortgezet. Bij de proeven van het vorige jaar waren de verliezen in de kapberg vrijwel
even hoog als die in de controleberg in de schuur. Beide bergen bevatten twee partijen. Bij de controleberg waren de gemiddelde drogestofverliezen resp. 2,1 en 7,4%
en bij de open kapberg resp. 4,3 en 7,5%.
Bij de tasdroogproeven in Maarheeze bleek, dat van de twee partijen hooi die in
1957 waren gedroogd, de onderste partij behoorlijk was, doch de kwaliteit van de
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tweede partij liet nog wel iets te wensen over. Door het buitengewoon slechte weer
was dit hooi veel te nat ingeschuurd.
Van het hooi dat in 1958 in de tas werd nagedroogd, werd de eerste partij binnengehaald met het gewenste drogestofgehalte van 65%. Ook nu viel de winning
van de tweede partij in een zeer natte periode, waardoor het materiaal niet alleen
onvoldoende doch tevens niet homogeen werd voorgedroogd. De verwachtingen
over een goede nadroging in de tas zijn dan ook niet al te optimistisch.
Instituut voor Rationele Suikerproduktie
Bij het onderzoek over de verwerkingskwaliteit van de bieten werden enige
nieuwe methoden ontwikkeld, o.a. voor de bepaling van de afrijpingstoestand van
bieten.
De voorlopige analyse van de oorzaken van de gehaltedaling bij suikerbieten in
de laatste jaren werd voltooid; in aansluiting hierop werden enige nieuwe proefseries
opgezet.
Proefstation voor Aardappelverwerking
Het meest urgent was het onderzoek van rassen, die op de voorlopige lijst van
aardappelmoeheidsresistente rassen zullen worden geplaatst. Over het algemeen
bleken deze rassen zeer geschikt te zijn als fabrieksaardappel. Enkele uitzonderingen
werden gesignaleerd bij het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen.
De algemene ervaring is, dat voor de aardappelmeelfabrikage in haar tegenwoordige vorm rassen beschikbaar beginnen te komen, die in alle opzichten gelijk of
beter zijn dan het ras Voran. Hierdoor kan zowel een verbetering van de aardappelmeelfabrikage als een verhoging van de opbrengst per ha worden verwacht. Wat het
eerste betreft mag het beschikbaar zijn van snelle analysemethoden gezien worden
als een belangrijk hulpmiddel bij het snel ter beschikking komen van geschikte rassen,
daar op een aantal vrij scherp omschreven en gemakkelijk te meten eigenschappen kan
worden gekweekt.
Veel aandacht werd besteed aan de verbetering van de kwaliteit van fabrieksaardappelen bij aflevering aan de fabriek. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in
het kader van de interprovinciale Commissie Verbetering Kwaliteit Fabrieksaardappelen, in samenwerking met andere instellingen en instituten. In verschillend opzicht werden betrouwbare en onverwachte resultaten verkregen, die zowel voor de
landbouw als voor de industrie van belangrijke betekenis kunnen zijn.
De analyse van monsters van verschillende fabrieken bracht aan het licht, dat in
vergelijking tot 1957 aanzienlijke verbeteringen ten aanzien van vuil- en koolcijfer
werden verkregen. Wat de viscositeit betreft, is enige verbetering waarschijnlijk nog
wel mogelijk. In bepaalde gevallen werden zeer hoge eitwitgehalten gevonden; nagegaan zal worden of dit verband houdt met de aanvoer van rotte of beschadigde partijen.
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In verband met de technologie van de zetmeelwinning vv<jrden uitvoerige onderzoekingen gedaan over de afzetting van zetmeel op slemptafels. Onderzocht werden
de invloed van de hellingshoek van de tafel, de concentratie van de zetmeelsuspensie
en de temperatuur.
Voorts werd onderzoek gedaan over een methode ter bepaling van reducerende
eindgroepen met behulp van dinitrosalicylzuur. De ontwikkelde werkwijze bleek in
vergelijking met de Luff-Schoorlmethode belangrijke voordelen te hebben; zij is sneller en sitoëchiometrisch. Het was echter niet mogelijk met deze methode de molecuulgrootte te bepalen.
Door tiratie met bariet gelukte het de hoeveelheid fosfaat in zetmeel te bepalen.
De buigpunten van de titratie-curve vallen echter niet samen met die voor glucose1-fosfaat en glucose-6-fosfaat.
Pogingen om het methoxylgehalte van gemethyleerde zetmeelprodukten door
middel van absorptie in het nabije infrarood te bepalen hadden een gunstig resultaat.
Er werd een serie proeven uitgevoerd om de verliezen van natte vezel tijdens de
opslag, het transport en de ensilage na te gaan. Deze proeven zijn nog niet geheel
beëindigd, doch wel is reeds gebleken, dat de verliezen nogal variëren. Het bekleden
van een kuil aan de binnenzijde met plastic (polyvinylchloride of pothytheen) heeft
misschien voordelen bij het ensileren. Het is een weinig kostbare methode voor het
maken van gesloten silo's. De kunststof werd niet aangetast.
De tijdens de herfst van 1957 bereide eiwitvezel werd bij een desbetreffend onderzoek op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" goed door koeien en
schapen opgenomen. Op grond van een schatting van de prijs, die het volgens voederdeskundigen zou kunnen opbrengen, werd een voorlopige calculatie van kosten en
baten gemaakt van een in het groot op te zetten installatie. Deze calculatie was aanleiding tot het uitvoeren van een praktijkproef van de orde van 150-200 ton, bij een
der fabrieken, die in het bezit was van een daartoe geschikt vezelgat. De resultaten
waren niet geheel gunstig, hetgeen vermoedelijk een gevolg is van een abnormaal
hoog eiwitgehalte ten gevolge van een wijziging in de vruchtwater/vezelverhouding
en van een slechtere afwatering dan in de aanvang werd voorzien. De proef zal in
het najaar van 1959 worden herhaald.
Wat betreft de zuivering van de wekstof van het aardappelcystenaaltje werden
vorderingen gemaakt. Er werd door fractionering langs elektroforetische weg een verbetering in de activiteit van de preparaten verkregen. Deze methode, die het nadeel
heeft dat ze uitermate bewerkelijk en tijdrovend is, zal vermoedelijk kunnen worden
aangevuld of vervangen door een veel eenvoudiger werkwijze. Het bleek n.1., dat
met speciaal geprepareerde ionenuitwisselaars een goede fractionering van de ruwe
preparaten kan worden verkregen. Deze methode opent goede vooruitzichten voor
de mogelijkheid om op snelle wijze relatief grote hoeveelheden van zeer actieve preparaten te winnen.
Nederlands Proefstation voor Stroverwerking
De verwerking van het omvangrijke cijfermateriaal, dat werd verkregen bij het
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chemisch en anatomisch onderzoek van acht strosoorten waarbij ontsluiting met natronloog en sulfiet was toegepast, kwam gereed.
De 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 over
de submicroscopische structuur van stro werd voortgezet. Er werd een zeker inzicht
in deze structuur verkregen, doch het gelukte nog niet een reproduceerbare methode
voor de vervaardiging van de preparaten te ontwikkelen, waarmee eventuele verschillen tussen de strosoorten kunnen worden aangetoond.
Het in het vorige verslag genoemde onderzoek over de bruikbaarheid van het stro,
afkomstig met nieuwe oogstmethoden verwerkt graan, werd voortgezet met monsters
van proefnemingen over zwadmaaien en veldhakselen. Deze proeven werden uitgevoerd onder auspiciën van de Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering
en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie.
Voorts werd begonnen met een oriëntering over de perspectieven, die inheemse
rietvariëteiten bieden als grondstof voor de celstofindustrie.
Het oriënterende onderzoek over bleken en ontsluiten met actief chloraat leverde
geen duidelijk positieve resultaten op.
Er kwam een tweetal rapporten gereed over de ontsluiting van stro met monosulfiet
en met natronloog. Het hierbij verrichte onderzoek over de invloed van kooktemperatuur en -duur op het verloop der monosulfietontsluiting toonde aan, dat bij dit proces
waarschijnlijk de kookduur kan worden verkort door de toepassing van een hogere
temperatuur. De in aansluiting hierop verrichte proefnemingen over de eigenschappen van celstoffen, die bij toenemende temperatuur en gelijktijdig afnemende kookduur werden ontsloten, gaven een bevestiging van deze conclusie, daar de verschillende eigenschappen, zowel van monosulfiet- als van natroncelstoffen, bij toenemende kooktemperatuur en gelijktijdig afnemende kookduur niet noemenswaard
veranderen. Dit geldt zowel voor ontwatertijd en sterkte-eigenschappen als voor de
helderheid der gebleekte celstof. Een en ander wijst ook voor celstofkokingen
in de richting van een continue ontsluiting bij hoge temperatuur en korte kookduur.
Een oriënterend onderzoek over het bleken van strocelstof met peroxyde gaf te
zien, dat een nableking met deze stof, in aansluiting op de normale drietraps bleking, een verhoging van de helderheid kan geven. Begonnen werd met een onderzoek over de vóórbleking van strocelstof met hypochloriet.
Op laboratoriumschaal werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van concentratie en pH van het retourwater op de vervaardiging en de eigenschappen van
kalkstrokarton, terwijl ook de vervaardiging van kalk- en natronstropapier en -karton bij gebruik van retour- en leidingwater werd onderzocht. Met de kartonmachine
werd een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van kartonstof, afvalwater en
karton, in vergelijking met die van het uitgangsmateriaal.
Met de proefnemingen over de verwerking van kartonstof op de machine werd
een bescheiden begin gemaakt. Tegen het einde van het verslagjaar werd een onderzoek ter hand genomen over de invloed van verschillende factoren op de stofbereiding in kollergang en hollander, terwijl voorts enkele proeven werden verricht
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over de verwerking van natronkartonstof, bereid bij hoge temperatuur en korte kookduur.
In verLand met de eisen, die worden gesteld aan het voor verpakking van groente
en fruit te bezigen karton, werd een onderzoek ingesteld naar de sterkte-eigenschappen van natron- en monosulfietkarton bij verschillende relatieve luchtvochtigheden.
Naar aanleiding van de in de praktijk ondervonden moeilijkheden werden de gevolgen van menging van afvalwater en kalk- en natronstrostof onderzocht. Hierbij
bleek steeds enige — zij het ook geringe — precipitatie op te treden, terwijl onder
bepaalde voorwaarden de neiging tot schuimvorming toenam.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

Wat het onderzoek over bewaarziekten betreft, werd zowel bij het jonathanbederf
als scald enige vooruitgang verkregen. Bij het jonathanbederf was het mogelijk een
nauwer verband te leggen tussen het verschijnsel en bepaalde uitwendige factoren,
voor scald werden middelen gevonden waarmede het ziektebeeld waarschijnlijk kan
worden verminderd.
De gasbewaring opende goede perspectieven voor de appelvariëteiten Ingrid
Marie er« Winston. Ook de bewaring in grote plasticzakken bood gunstige vooruitzichten.
Veel aandacht werd geschonken aan de sortering van tomaten, zowel naar de kwaliteit en de kleur als naar de maat. De proeven over het narijpen van de tomaat werden voortgezet.
Bij helt onderzoek over het transport van groenten en fruit per koelauto werden
proeven genomen met aardbeien en bessen, waarbij medewerking werd verleend
door de industrie. Om de problemen, verband houdende met het stoten en trillen
bij vervoer over de weg, verder te kunnen aanpakken werd een nauwer contact gelegd met het Laboratorium voor Voertuigtechniek van de Technische Hogeschool
te Delft.
Zowel de afzet van verse champignons als de verwerking hiervan vroegen nader
onderzoek. Deze nog jonge tak van bedrijf had te kampen met een aantal moeilijkheden, dïe mede het gevolg waren van de nog geringe produktie. Deze produktie is
op bepaalde momenten groter dan de markt kan opnemen, maar nog niet groot genoeg om voortdurend interessant te zijn voor de verwerkende industrie.
Op verzoek van en in samenwerking met de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie werd gewerkt aan de ontwikkeling van een
nieuw type vruchtendrank.
De proefnemingen over het inmaken van augurken en zilveruien waren in het
bijzonder gericht op de mogelijkheden van een voorlopige conservering van augurken
in bulk.
In verband met de algemene drang van de zijde der gezondheidsinstanties om te
komen tot vermindering van gebruik van chemicaliën in verse en verwerkte Produkten werden proeven gedaan over de technologisch minimaal noodzakelijke hoe171

veelheden S 0 2 in gedroogde en ingeblikte produkten. Bij bloemkool werd succes
bereikt door het vinden van een methode, waardoor het gebruik van sulfiet bij het inmaken in blik achterwege kan blijven.
In samenwerking met de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. en het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. werd gewerkt aan verkleuringsproblemen bij
vruchtenconserven. Met het Laboratorium voor Technologie van de Landbouwhogeschool werd onderzoek gedaan over verkleuringsproblemen bij spinazie in blik.
Het vraagstuk van het uiteenvallen van aardbeienpulp had voortdurend aandacht.
Het probleem is uitzonderlijk ingewikkeld en vraagt om speciale bestudering van
meer fundamentele zijde.
Het drogen van kruiden werd weer ter hand genomen.
Op het economische terrein werd aandacht besteed aan de verpakkingskosten van
hard fruit, waarbij in het bijzonder het voordeel van het gebruik van pakbladen in
kartonnen emballage naar voren kwam. Het karton blijkt in de praktijk echter nog
weinig waardering te kunnen vinden. Er werd een begin gemaakt met een studie
over de organisatie en de kosten van transport bij aardbeien op de veilingen. Ook
werd een onderzoek begonnen over de mogelijkheden van centraal sorteren van
tomaten, met het oog op verdere mechanisatie.

Instituut voor Verwerking

van Geneeskrachtige

en Aromatische

Gewassen

Op dit nieuwe instituut, dat voorlopig gastvrijheid geniet in het Farmacognostisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen, werd als eerste onderwerp
van onderzoek ter hand genomen de ontwikkeling van een methode voor de fabriekmatige bereiding van glycosiden uit Digitalis purpurea.

Instituut voor de Pluimveeteelt

„Het

Spelderholt"

Bij het onderzoek over de kwaliteit van eieren werden hoopgevende resultaten bereikt bij de pogingen om een doelmatige methode te vinden voor het onderkennen
van gewassen eieren. Het laat zich aanzien, dat dit volgens een heel eenvoudig
principe mogelijk is.
Verder werd begonnen met een onderzoek naar de mate, waarin in de schalen
haarscheurtjes ontstaan op de weg, die de eieren vanuit het legnest via de handel
naar de consument afleggen en naar de praktijkomstandigheden, die daarbij een rol
spelen. De tot dusverre verkregen gegevens wijzen erop, dat er een groot aantal factoren bij in het spel is, niet alleen op het bedrijf van de pluimveehouder, maar in niet
mindere mate nadat deze de eieren heeft afgeleverd. Dit onderzoek zal op diverse
plaatsen en in verschillende seizoenen worden voortgezet.
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Laboratorium voor Technologie van de Landbouwhogeschool
Een aantal aspecten van kleurveranderingen bij de conservering van levensmiddelen werd onderzocht.
Een onderzoek over de invloed van kunstmatige kleurstoffen op de lucht-oxydatie
van vitamine C, alsmede een vergelijkend onderzoek van enkele bepalingsmethoden
hiervoor, werd afgesloten.
Voortsi werden de mogelijkheden voor een toepassing van ligninepreparaten bij
de winning van eiwit uit aardappelvruchtwater nagegaan.
Over een onderzoek over de technologie van soyamelk en enkele derivaten hiervan verscheen een proefschrift. Op het terrein van de fysische werkwijzen werd
voortgegaan met de onderzoekingen over de toepassing van hydrocyclonen, vooral
in verband met de toepassing in de landbouwnijverheid. Eveneens werd voortgegaan
met de onderzoekingen over het indampen en wel speciaal in het gebied van lage
kooktemperaturen.
Het onderzoek over de eigenschappen van granulaire materialen werd weer ter
hand genomen. Hetzelfde geldt voor het onderzoek over de verwarming en de afkoeling van bedden van granulair materiaal. Met het onderzoek over het mechanisme van het drogen van vaste voedingsmiddelen werd voortgegaan.
Het onderzoek over de warmte-overdracht in diverse typen warmte-wisselaars
werd uitgebreid in de richting van warmte-wisselaars voor pasta's en poeders.
Tegen het eind van het jaar werd een begin gemaakt met een onderzoek over
het mechanisme van de extractie van vaste stoffen met vloeistoffen.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
Ook in 1958 werden verschillende bepalingsmethoden onderzocht, toegepast of
verbeterd.
Bij de bepaling van actief koper in boter werd een methode toegepast, die berust
op het feit dat ascorbinezuur onder bepaalde omstandigheden van pH en temperatuur in aanwezigheid van zuurstof wordt omgezet in dehydroascorbinezuur, waarbij
de snelheid der omzetting afhangt van de hoeveelheid koperionen in oplossing. De
methode werd gebruikt voor de bepaling van ionogeen koper in de sera van boter
en andere melk-eiwithoudende media. Er werden zeer geringe concentraties aan vrije
koperionen gevonden.. De verschillende melkeiwitten bleken een grote bindingscapaciteit voor koperionen te hebben. Het aan eiwit gebonden koper heeft een nog
grotere oxydatiebevorderende werking dan het koper in ionogene vorm.
Voor de bepaling van antioxydanten toegevoegd aan zuivelprodukten werd een
methode ontwikkeld, waarmee de hoeveelheid eventueel aan boter toegevoegd tetraethyl-thiuram-disulfide (TATD) kan worden bepaald. Bij de behandeling van oplossingen van botervet in aceton ontwikkelen zich bij toevoeging van een geringe
hoeveelheid kopersulfaat, resp. kopersulfaat en zwavelzuur, kleuren, waarvan de intensiteiten afhankelijk zijn van de hoeveelheden TATD.
Wat betreft de waardering van desinfectiemiddelen werd aandacht besteed aan de
capaciteitsproef van Cantor en Shelanski, zoals deze is gestandaardiseerd door de
American Association of Official Agricultural Chemists. Deze proef zegt veel over
de werking van chloorbleekloog en jodoforen, maar ze is ongeschikt voor de beoordeling van langzaam werkende desinfectiemiddelen zoals Halamid en Desogen. De
suspensieproef volgens Chambers was bruikbaar voor de beoordeling van de bactericide snelheid zowel van vlugge als langzame middelen, maar in de vorm zoals ze is
gestandaardiseerd, komt men weinig te weten omtrent de capaciteit van het désinfectant.
Er werd een methode beproefd om door middel van de inwerking van ultraviolet
licht de oxydatie van melkpoeder te versnellen, om aldus de duurzaamheid van melkpoeder snel te kunnen bepalen. Over de waarde van deze proef kan nog geen oordeel worden uitgesproken.
De door Gould aangegeven bepalingsmethode van het gehalte aan H2S van room
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werd verder uitgewerkt. Na2S, toegevoegd aan room, werd kwantitatief niet teruggevonden; eerst na een krachtiger pasteurisatie van de room gelukt dit.
In samenwerking met het Engelse National Institute for Research in Dairying
werd een medium voor lactobacillen ontwikkeld, dat beter is dan de bestaande media.
Nieuwe onderzoekingen van het in Duitsland gepropageerde zure melkprodukt,
Bioghurt, bevestigden vroegere uitkomsten, n.1. dat hier sprake is van de normale
symbiose van Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus.
De eigenschappen van de uit yoghurt geïsoleerde staafvormige melkzuurbacteriën
bleken volledig overeen te komen met die van de door Orla-Jensen beschreven
Lactobacillus bulgaricus, echter niet met de eigenschappen, die in Bergey's Manual
aan Lactobacillus bulgaricus worden toegedacht. De eigenschappen van de uit
yoghurt geïsoleerde stammen van melkzuurstreptococcen kwamen niet helemaal overeen met die, welke de literatuur opgeeft voor Streptococcus thermophilus.
Met behulp van modelregels werden de meetresultaten van de warmte-uitwisseling ten gevolge van vrije convectie, straling en eventueel condensatie tussen tankinhoud en omgeving voor een type dubbelwandige melktank van 9000 1 en een
modeltank hanteerbaar gemaakt voor alle tanks, die gelijkvormig zijn met beide genoemde tanks.
Er werd een methode uitgewerkt, waarmee het calciumgehalte van kaas complexometrisch kan worden bepaald. Voorts werd nagegaan hoe met behulp van een colorimetrische methode betrekkelijk eenvoudig een globaal inzicht kan worden verkregen in het aminozuurgehalte van kaas. Er werd een eenvoudige werkwijze ontworpen voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk, berustend op het principe
van de binding van kleurstoffen aan eiwit. Deze methode kan ook worden gebruikt
voor het bepalen van het eiwitgehalte van melkpoeder.
Met de elektrochemische bepaling van het zuurstofgehalte in melk volgens Todt
werden reproduceerbare resultaten verkregen. Er werd een nagenoeg rechtlijnig verband geconstateerd tussen de in het reactiemengsel aanwezige opgeloste zuurstof en
het genieten aantal millivolts.
Het onderzoek over de betekenis van de fosfolipiden voor het ontstaan van oxydatiegebreken in boter werd voortgezet. Gebleken is, dat de oxydatie der fosfilipiden in boter wordt bevorderd door koper-eiwitverbindingen en niet door ionogeen
koper. De sporen koper die van nature, aan eiwit gebonden, aanwezig zijn, bevorderen in veel mindere mate de oxydatie van fosfolipiden dan die, welke door toevoeging van koper worden gevormd. Dit bleek ook uit het feit, dat oppervlaktelaagjes bereid met vermijding van koperinfectie, bij pH 6,8 slechts een zeer geringe zuurstofopneming vertoonden.
Er werden verschillende proeven verricht met gewassen room. Dit systeem bleek
een bij uitstek gevoelig medium te zijn voor het verrichten van onderzoekingen op
het gebied van oxydatief bederf.
Bij isolering van vluchtige verbindingen werden uit tranige boter meer carbonylverbindingen verkregen dan uit verse. Carbonylverbindingen met een ketenlengte van
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12 en meer C-atomen veroorzaakten alleen een prikkelend gevoel in de keel; ketenlengten van 4 tot 10 C-atomen kenmerkten zich door grasachtige tranige en tranig-vissige smaken.
Er werd enige verbetering verkregen in de scheiding van dinitrofenylhydrazonen
(DNP) van carbonylverbindingen met behulp van chromatografische identificatiemethoden, door de overgang op verdelingszuilen met methyl-cellosolve met 10%
water als immobiele en petroleumether als mobiele fase. Ook de scheiding van door
verdelingschromatografie verkregen fracties met behulp van adsorptiechromatografie
op zinkcarbonaatzuilen werd nog verbeterd.
De apparatuur voor gaschromatografie werd in gebruik genomen.
Gebleken is, dat boter uit vette room steeds beter houdbaar is dan boter, die uit
magere room wordt bereid. Tevens werd gevonden, dat de boter uit vette room steeds
een duidelijk lager kopergehalte en een iets lager eiwitgehalte bezit.
Met behulp van glucose, die met radio-actieve koolstof was gemerkt, werd vastgesteld, dat bij vergisting van een mengsel van glucose en citroenzuur door een celsuspensie van Betacoccus cremoris een deel van de gevormde diacetyl uit glucose werd
gevormd.
Er werd een methode ontwikkeld om met behulp van Streptococcus diacetilactis boter te produceren met een binnen zekere grenzen te regelen gehalte aan diacetyl.
Voorts is het mogelijk gebleken op tamelijk eenvoudige wijze te onderscheiden of
boterzuursels Streptococcus diacetilactis dan wel Betacoccus cremoris bevatten.
Bij het onderzoek over kaas kon de paracaseïne elektroforetisch van caseïne worden
onderscheiden door a-caseïne te splitsen in ai- en «»-caseïne.
Bij handelsstremsel bleek ca. 50% van het aanwezige eiwit te bestaan uit chymosine. De rest van de eiwitachtige bestanddelen had geen stremkracht.
In enkele kazen, waarin de rijping verschillend ver was voortgeschreden, werden
zowel verschillen in peptiden- als in de aminozuren-patronen waargenomen.
In het kader van de kaasbereiding met antibiotische zuursels werd het verschijnsel van de aanwezigheid van snel zurende en langzaam zurende cellen in deze zuursels intensief bestudeerd. De langzaam zurende cellen worden gestimuleerd door de
snel zurende; ze kunnen in melk ook snel zurend worden gemaakt door caseïnehydrolysaat, gistextract of maïsweekwater toe te voegen.
Voor de bereiding van kaas, die nisine bevat, worden thans steeds vers geïsoleerde stammen gebruikt, die voor 100% uit snelle cellen bestaan.
Door bij het kaasmaken behalve zuursel extra betacoccen toe te voegen, zullen met
zekerheid ogen worden gevormd. Door bovendien hoog na te warmen en de kaas
droog af te werken, kan men de vorming van ogen nog verder bevorderen.
Gebleken is, dat een oppervlakteflora van corynebacteriën op kaas kan ontstaan,
indien het kaasoppervlak gedurende het bewaren voortdurend nat blijft en indien de
pH door de groei van gisten is gestegen. Hiervan en van schaarse gegevens over de
bereiding van een vroeger in Noord-Holland gemaakte zachte kaassoort, de Meshanger, werd gebruik gemaakt voor de bereiding van een nieuwe kaassoort, de Kernhemse Kaas. Deze kaas heeft een platte cilindrische vorm met enigszins afgeronde
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kanten, daar de rijping van buiten naar binnen verloopt. Het hoge vetgehalte en
de door de: rijping veroorzaakte eiwitsplitsing geven deze kaas een zeer zachte consistentie. De rijping duurt 4 tot 6 weken in een omgeving met een temperatuur
van 15° C en een hoog relatief vochtgehalte.
Getracht zal worden enkele ideeën uit te werken tot mechanisatie van de kaasbereiding.
Bij het onderzoek over de gasvorming in smeltkaas bleek, dat de combinatie van
nisine met polyfosfaat als smeltzout een zeer duurzaam produkt geeft. Hetzelfde
wordt bereikt wanneer het gebruik van nisine wordt gecombineerd met een lichte
naverhitting van de ingeblikte smeltkaas.
In kaas, waarin zich gedurende de melkzuurgisting ook coliaerogenes bacteriën ontwikkelen, helpt een mengsel van KCIO3 en KNO3 beter tegen een boterzuurgisting
dan toevoeging van KNO3 alleen.
Gebleken is, dat de snel zurende stammen van Streptococcen het eiwit in de kaas
sterker afbreken dan langzaam zurende stammen. Betacoccen oefenen slechts een geringe invloed uit op de eiwit-hydrolyse tijdens de kaasrijping.
De toevoeging van een fungicide aan de pekel, als hulpmiddel voor de korstbehandeling van kaas, bleek weliswaar effectief te zijn voor de schimmelbestrijding,
doch betere resultaten werden verkregen met bedekkingsmiddelen, waarin wat van
deze stof was verwerkt.
De sterkte van een kunststoflaag moet groot genoeg zijn om de hechting aan het
oppervlak te kunnen overwinnen als deze laag van de kaas wordt getrokken. Deze
sterkte wordt geringer als de laag wordt aangetast door schimmels en dergelijke.
Er werden kazen van een tweetal fabrieken bewaard op gelakte en niet gelakte
planken. Bij de keuring op een ouderdom van 14 weken was bij de kazen, afkomstig van de ene fabriek, geen invloed merkbaar van de onderzochte wijze van bewaring. Bij de keuring van de andere partij kazen bleek, dat de korst van de kazen die
op een gelakte plank hadden gelegen, van iets slechtere kwaliteit was. Het verschil in gewichtsverlies was veelal significant ten voordele van de op de gelakte
planken bewaarde kazen. In dezelfde tijd konden ongeveer tweemaal zoveel gelakte
als niet gelakte planken worden schoongemaakt.
Enige malen werd nagegaan of het mogelijk is de vetsplitsing in kaas uit gepasteuriseerde melk te regelen met behulp van een cultuur van vetsplitsende bacteriën (Alcaligenes, Achromobacter), ten einde de smaak te verbeteren. Na 8 maanden werd door 6 keurmeesters 28 maal de voorkeur gegeven aan kaas, bereid uit melk
waaraan vetsplitsende bacteriën waren toegevoegd. Vijf maal kreeg de blanco de
voorkeur en in drie gevallen bleek er geen voorkeur te zijn.
De bereiding van „Roquefort kaas" uit koemelk werd dit jaar voortgezet.
Wat betreft het onderzoek van melk werd o.a. een studie gemaakt van de eigenschappen der melkeiwitten en de veranderingen hiervan als gevolg van zuiveltechnische bewerkingen.
Gevonden werd, dat ai- en a.2-caseïne ontstaan uit a-caseïne door de inwerking van
stremsel. K-caseïne bleek uit de a 2 -caseïne fractie te stammen, ^-caseïne vertoonde
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een sterke aggregatie bij een pH lager dan 7 en bij temperaturen van ca. 2°C.
De samenstelling van de melkfosfatiden bleek globaal als volgt te zijn: ca.
3 0 % lecithine, ca. 2 5 % sfingomyeline, ca. 4 5 % totaal cefaline. 3,2% van het totaal
fosfatide kwam voor als acetaalfosfatide.
Iedere zomer bederft een hoeveelheid onvoldoende gesteriliseerde melk door de
Bacillus circulans, die een carbolsmaak produceert. Om deze jaarlijkse terugkerende explosie het hoofd te kunnen bieden dienen hogere temperaturen en loogconcentraties dan de veelal gebruikte te worden toegepast bij het spoelen van flessen.
Subletale verhitting van E.coli in rauwe melk had tot gevolg, dat nog na de verhitting een langzaam afsterven plaatshad van een groot gedeelte van de overlevende bacteriën gedurende bewaring bij verschillende temperaturen. De optimale kweektemperatuur van de verhitte colibacteriën in diverse telmedia was niet meer 37°C, maar
30°C.
De doelmatigheid van bruin gekleurd glas voor het vervaardigen van melkflessen
werd bestudeerd. Gevonden werd dat dergelijke flessen een veel geringer percentage van het schadelijke kortegolflicht doorlaten dan de fles van ongekleurd glas. Een
maat hiervoor is de afneming van het vitamine C-gehalte.
Door vergaande ontluchting van melk gelukte het de invloed van licht op de smaak
van melk te verminderen.
De kleur van ondermelk bleek bij homogenisatie niet te veranderen. Melk met
meer vet gedraagt zich anders. De reflectie nam over het gehele golflengtegebied
toe bij toenemende homogenisatiedruk.
Nagegaan werd in hoeverre melk door het gebruik van koperen zeefplaat]es met
koper kan worden besmet. In alle gevallen werd de melk door plaatjes van
verschillende herkomst besmet, doch deze besmetting was niet bij alle plaatjes even
sterk.
Bij de beproeving van de twee verstuivingsinstallaties voor de bereiding van melkpoeder werd het reeds lang bekende feit bevestigd, dat deeltjes melkpoeder, afkomstig van de installatie met hogedrukverstuiving gemiddeld belangrijk kleiner zijn dan
de deeltjes, afkomstig van de installatie voor centrifugaal verstuiving. De poederdeeltjes van de drukverstuiving bevatten minder en soms in het geheel geen ingesloten
lucht.
Er werd melkpoeder bereid met drie soorten antioxydanten. Het poeder werd bij
een temperatuur van 30°C bewaard, al of niet in een omgeving van stikstofgas. De
kwaliteit van het niet in gas bewaarde poeder was na 9 maanden in enkele gevallen
duidelijk minder dan die van de vergelijkbare poeders, die in stikstofgas werden bewaard.
De bereiding van z.g. instant melkpoeder werd ter hand genomen.
Op het gebied van de melkprodukten werd onderzoek gedaan over de opklopbaarheid van slagroom. Deze werd in sterke mate beïnvloed door de duur van en de
temperatuur tijdens de rijping, de homogenisatie van het melkvet, de temperatuurbehandeling van de room en de samenstelling van het melkvet. De temperatuur waar178

op wordt gecentrifugeerd, het vetgehalte van de room vóór de standaardisatie en de
wijze van standaardiseren bleken van geringere betekenis te zijn voor goede, opklopbare slagroom.
Ervaring is opgedaan met de toestellen, die voor de bereiding van consumptieijs zijn aangeschaft.
Er werd yoghurt gemaakt uit melk met 0,03, 0,05 en 0,1% keukenzout. De laatste concentratie werd algemeen als zout herkend en deed kennelijk afbreuk aan de
smaak. Ken gehalte van 0,05% werd niet altijd als zout herkend, maar werd wel algemeen aangemerkt als vervlakkend te werken op de smaak. De kleinste concentratie werd vaak niet herkend; indien dit wel gebeurde gaf men de voorkeur aan de
„zoutloze yoghurt".

Rykszuivelstation
Het onderzoek omtrent het aantonen van native fosfatase en gereactiveerde fosfatase in boter werd weer ter hand genomen. Het verschil tussen deze twee enzymen
berust op het verschil in resistentie tegen een standaardpasteurisatie van 5 minuten
op 55°C. Daar ook native fosfatase van deze pasteurisatie enige schade ondervindt,
werd gezocht naar een verhouding tussen temperatuur en tijd, die het verschil tussen beide enzymen duidelijker aanwijst.
De gebruikelijke kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen van het fosfataseenzym berusten op de bepaling van fenol, dat door het enzym uit een kunstmatig
substraat is vrijgemaakt. Uit de literatuur is bekend dat bij de meting van het fosfatasegehalte van boter een aanzienlijk deel van het fenol in het vet oplost en niet deelneemt aan de kleurreactie, waarmede het enzym bepaald wordt; hierdoor vallen de
kwantitatieve bepalingen te laag uit. Dit verschijnsel werd ook bij andere vethoudende zuivelprodukten vastgesteld, n.1. room en kaas. Het was mogelijk deze fout te
compenseren door voor elk produkt een eigen ijklijn te construeren uit reeksen
van fenoloplossingen van bekende sterkten, die evenveel van het produkt bevatten als bij het onderzoek zelf.
De huidige controle op de aanwezigheid van neuttalisatiemiddelen in melkpoeder door de bepaling van de alkaliteit van de as volgens Farnsteiner/Kolthoff is weinig bevredigend. Als voorlopig resultaat van natrium-, kalium- en calcium/magnesiumbepalingen in een groot aantal monsters melkpoeder van verschillende Nederlandse fabrieken werd vastgesteld, dat het natrium- en calcium/magnesiumgehalte van
de vetvrije, droge stof zo weinig variatie vertoont dat een neutralisatie met natrium-,
calcium- of magnesiumverbindingen zich eerder verraadt door een hoog natrium- en
calcium/magnesiumgehalte dan door een hoge alkaliteit van de as. Het kaliumgehalte vertoonde grotere variaties. Het natrium- en kaliumgehalte werd vlamfotometrisch bepaald in de verdunde melk, het calcium/magnesiumgehalte complexometrisch
in de as.
Behalve het natrium-, kalium- en calcium/magnesiumgehalte van de vetvrije droge
stof wexden ook het melkzuurgehalte en de zuurgraad van de melkpoederoplossin179

gen bepaald, teneinde te kunnen nagaan of het verband zuurgraad/melkzuurgehalte
dusdanig nauw is, dat eventuele neutralisatie hierin voldoende tot uiting komt.
Het in 1957 aangevangen onderzoek over de eiwitgehaltebepaling in melk door
stoomdestillatie in alkalisch milieu volgens Kofrânyi werd voortgezet tot gegevens
over een jaarperiode beschikbaar waren. Bij de verwerking van de resultaten bleek,
dat de factor voor de omrekening van het bij de methode Kofrânyi vrijgemaakte ammoniak tot eiwitgehalte volgens Kjeldahl, die over kortere perioden van koe tot koe
en van bedrijf tot bedrijf systematisch verschillen kan vertonen, bij middelen over
jaarperioden geen significante verschillen leverde, zelfs als dit koeien van verschillende veeslagen of bedrijven met koeien van verschillende veeslagen betrof.
Bij een oriënterend onderzoek over de eiwitgehaltebepaling van melk met de
kleurstofbindingsmethode volgens het voorschrift van Udy en modificaties hiervan,
werd waargenomen dat de resultaten nauwkeuriger werden indien de melk vóór de
toevoeging van de kleurstofoplossing werd verdund met water. Hierdoor kon tevens
de mengtijd worden beperkt. Naar analogie van het onderzoek met de methode Kofrânyi werd begonnen met een systematisch onderzoek voor een jaarperiode.
Begonnen werd met een onderzoek over het eiwit- en drogestofgehalte van de Nederlandse consumptiemelk. Het eiwitgehalte wordt bepaald volgens de methode Kjeldahl.
Het onderzoek van methyleenblauwtabletten, die worden gebruikt bij de reductaseproef in melk ter vaststelling van de houdbaarheid, werd voortgezet. Er werd advies
uitgebracht over de hoeveelheid methyleenblauw, die aan de melk dient te worden
toegevoegd en over de methode, waarop deze hoeveelheid kan worden gecontroleerd.
Rauwe melk kan met de fosfataseproef niet altijd worden onderscheiden van melk,
die even tot ca. 60° C is opgewarmd, z.g. voorgewarmde melk. Onderzocht werd of dit
wel mogelijk is door vergelijking van het totaal aantal aanwezige bacteriën, dood
en levend, volgens de methode van Breed, met het normale kiemgetal volgens de
plaatmethode. Bij voorgewarmde melk zou het Breed-getal hoger moeten zijn dan het
kiemgetal, terwijl bij rauwe melk deze aantallen ongeveer gelijk moeten zijn. Dit laatste was inderdaad het geval, terwijl bij de voorgewarmde melkmonsters met lage
aantallen levende bacteriën ook hoge aantallen bacteriën in het Breed-preparaat
werden gevonden. Is echter in de voorgewarmde melk bacteriegroei opgetreden, of
is er een sterke na-infectie geweest, dan verdwijnt dit verschil. Dergelijke monsters zijn dus op deze wijze niet te onderscheiden van rauwe melk.
De onderzoekingen, die verband houden met het verlenen van toestemming door de
Directeur-Generaal van de Landbouw voor het gebruik van kaaskorstbehandelingsmiddelen door kaasproducenten en handelaars, werden voortgezet. Hierbij werd een veelvuldig gebruik gemaakt van papierchromatografische methoden.
Voor het aantonen en de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur
bleek de spectrofotometrische methode van grote betekenis te zijn. Voorschriften voor
de snelle bepaling van sorbinezuur en benzoëzuur in boter, margarine en kaaskorstbehandelingsmiddelen zullen binnenkort worden bekendgemaakt.
Op uitgebreide schaal werd geëxperimenteerd met rode kleurstoffen, die het tot
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dusver gebruikte Sudan IV, dat als schadelijk voor de gezondheid wordt beschouwd,
zouden kunnen vervangen bij het kleuren van de kaaskorst. Goede resultaten werden
verkregen met pigmentkleurstoffen van het type Litholrubin. Deze kleurstof wordt
onschadelijk geacht en heeft het voordeel, dat zij lichtecht is en niet in de kaas
dringt.
Op het gebied van het aantonen van kleine hoeveelheden antioxydantia in reuzel,
bestemd voor export naar Duitsland, werden belangrijke vorderingen gemaakt door
het toepassen enerzijds van een kwalitatieve reactie met fosformolybdeenzuur, anderzijds dooi het toepassen van spectrofotometrische analyse van een alcoholisch extract.
Gevonden werd, dat de gallaten en butyl-hydroxyanisol en nordihydroguaiaretinezuur
door actieve kool worden geadsorbeerd, althans geen reactie met fosformolybdeenzuur meer geven, terwijl dit voor het butylhydroxytolueen niet het geval is. Dit
maakt een selectief aantonen van butylhydroxytolueen naast andere antioxdantia
mogelijk. Verder werd gevonden, dat BHT zeer gevoelig spectrofotometrisch kan
worden aangetoond indien het alcoholisch extract van reuzel, waarin zich BHT bevindt, wordt ingedampt en vervolgens, opgelost in iso-octaan, door een aluminiumoxyde-kolom geleid wordt. In het filtraat zijn de specifieke absorptiemaxima van
BHT waar te nemen.

Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde van de

Landbouwhogeschool

Voor de, in het vorige jaarverslag vermelde theorie, dat het calcium-caseïnaat-fosfaat-complex van melk in principe bestaat uit calcium-caseïnaat waaraan tertiair calcium-fosfaat is gehecht, werd door verder onderzoek veel steun gevonden. Het amorfe tertiaire calcium-fosfaat kan zeer waarschijnlijk als een ionenuitwisselaar werken en
dientengevolge iets in samenstelling variëren. Ook het calcium-caseïnaat is misschien
niet constant van samenstelling. De invloed van de aanwezigheid van magnesium
en citroenzuur wordt nader bekeken.
In velband met het bovengenoemde onderzoek werd een aantal monsters melk, die
het z.g. „Utrechtse melkgebrek" vertoonden, uitvoerig geanalyseerd, terwijl ook de
z.g. formoltitratie aan een nader onderzoek werd onderworpen.
Het onderzoek over het voorkomen van koper en andere sporenelementen in melk
en de invloed ervan op de duurzaamheid van boter werd beëindigd. Bij de tot afsluiting genomen proeven bleek, dat het van nature in melk aanwezige koper geen
invloed heeft bij het ontstaan van koelhuisgebreken bij boter, doch in dat opzicht
wel actief kan worden gemaakt door de melk tot een lage pH aan te zuren en vervolgens weer te neutraliseren. De op die wijze behandelde melk leverde boter met
een laag gehalte aan koper, doch met een grote neiging tot bederf in het koelhuis.
Van een aantal, voor dat doel bereide kazen werd het gehalte aan aminozuren bestudeerd. De variaties in de gehalten waren zeker niet dominerend voor de smaak
van kaas. Het verschil in smaak tussen kaas uit rauwe melk en kaas uit gepasteuriseerde melk b.v., kan er niet mee worden verklaard. Ook kaas uit aseptisch gewon181

nen melk werd in het onderzoek betrokken; het was weer frappant hoe weinig pikant dergelijke kaas is.
Uit melk werd een enzympreparaat afgescheiden met een hoge lipase-activiteit.
De eigenschappen van dit preparaat worden thans nader bestudeerd, terwijl getracht wordt het enzym verder te zuiveren.
Het uitvoerige onderzoek over het principe van methoden ter bepaling van het vetgehalte van zuivelprodukten toonde nog eens duidelijk aan, hoe empirisch van karakter de methode van Rose Gottlieb is. Vooral bij het onderzoek van room kwam
dit zeer duidelijk tot uiting. De op het laboratorium ontworpen methode, waarbij het
te onderzoeken produkt met zoutzuur wordt ontsloten, waarna het vet met petroleumether wordt geëxtraheerd, geeft waarschijnlijk minder aanleiding tot onregelmatigheden.
De analyse van melkpoeder, in het bijzonder de bepaling van het watergehalte,
werd aan een nader onderzoek onderworpen.
Het gelukte, door op Goudse kaas uit rauwe melk een oppervlakteflora te laten
groeien, een nieuwe kaassoort te creëren. De nieuwe kaassoort is pikant van smaak;
het oordeel van deskundigen was zonder uitzondering gunstig.
Na vele mislukte pogingen gelukte het een in het vergeetboek geraakte oud Hollandse kaassoort, de Meshanger, in goede kwaliteit te bereiden. Deze interessante
kaassoort wordt thans nader bestudeerd.

Commissie Onderzoek Boerenkaas T.N.O.
In het voorjaar werd wederom begonnen met een reeks proefnemingen op „De
Carlshoeve" te Zegveld, waarbij speciaal aandacht werd gegeven aan de bereiding
van kaas met een verkorte bereidingsduur, de kaasbereiding uit vermaalde melk en
het verkrijgen van het z.g. consumptiezuivel. De omstandigheden, waaronder gewerkt
moest worden, waren echter van dien aard, dat geen betrouwbare proefresultaten
werden verkregen. Daar het aanbrengen van verbeteringen in de omstandigheden op
grote moeilijkheden stuitte, werd besloten de proefnemingen op het genoemde bedrijf te staken. Er werden voorbereidingen getroffen om het onderzoek elders voort
te zetten.
Een onderzoek over de bruikbaarheid van een Katadynfilterapparaat voor het reinigen van slootwater, dat werd uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek, werd afgesloten. In deze proef werd nagegaan of het
mogelijk is boerderijen, die niet op het leidingwaternet zijn aangesloten, op eenvoudige wijze te helpen aan goed water, hetgeen zowel voor de kaasbereiding als voor
de reiniging van het hierbij gebruikte gereedschap van groot belang is. De opgedane
ervaringen toonden echter aan, dat het Katadynapparaat voor de reiniging van oppervlaktewater met veel zwevende bestanddelen en veel opgeloste organische stof,
zoals dit in het Nederlandse polderland veelal is te verwachten, niet geschikt is en
dus in de praktijk van de kaasboerderij in het algemeen niet is te gebruiken.
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Onderzoekingen over de toxiciteit van boter- en haaskleursels,
bereid uit Bixa oreüana (Anatto)
Het onderzoek over de toxiciteit van Anatto boter- en kaaskleurstof, dat werd
uitgevoerd op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, werd beëindigd.
De resultaten verschenen in de vorm van een rapport, uitgegeven door bovengenoemd: instituut.
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LANDBOUWECONOMIE EN -SOCIOLOGIE

Landbouw-Economisch Instituut
Het algemeen economisch onderzoek was voor een deel gericht op de vraagstukken, die voor de Nederlandse landbouw voortvloeien uit het verdrag over de Europese Economische Gemeenschap. Nagegaan werd welke gevolgen de verschillende hoogten van gemeenschappelijke prijzen voor voedergranen zullen hebben voor
de veehouderijproduktie in de E.E.G.-landen.
Op het gebied van de financiering in de landbouw kwam een handleiding over de
financiering van aan- en verkoopcoöperaties gereed. Het onderzoek over de vermogenspositie van landbouwbedrijven werd voortgezet.
De afdeling Streekonderzoek besteedde dit jaar aandacht aan het sociografisch onderzoek in de tuinbouw. Onderzoekingen over de werknemers in de tuinbouw en
de afvloeiing van boeren- en tuinderszoons kwamen nagenoeg gereed. Een onderzoek over de ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in de Kleibouwstreek
werd afgesloten. In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werden enige sociaaleconomische schetsen van ruilverkavelingsgebieden opgesteld; in het ruilverkavelingsgebied Neer (L.) werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. Van de onderzoekingen
in het kader van de streekverbeteringsplannen zij met name genoemd het onderzoek
in de polder „De Zeevang" en de sociologische studie betreffende „De Zak van ZuidBeveland".
De afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw verrichtte, zoals reeds jaren het geval is, onderzoek over de kostprijzen van de belangrijkste landbouwprodukten in verschillende gebieden en op bedrijven van verschillende grootte. Over de
uitkomsten van de bedrijven, die door het L.E.I. worden geadministreerd, verscheen
over het boekjaar 1957/58 een voorlopig verslag. Voorts werd aandacht besteed aan
begrotingsvraagstukken en de methoden van empirisch onderzoek. Begrotingen werden opgesteld over de te verwachten rentabiliteit van te stichten bedrijven in Oostelijk Flevoland en over de meest gewenste bedrijfsvorm in het komgrondengebied.
Andere onderwerpen waren o.m. het arbeidsonderzoek, de economie van de bedrijfsgebouwen en de technische en economische aspecten van de melkwinning.
De afdeling Tuinbouw publiceerde rapporten over de kostprijzen van diverse teelten. Op het gebied van de groenteteelt verschenen studies over de economische aspecten van de aardbeienteelt en de druivelteelt en over de bewaarverliezen en bewaar184

arbeid bij sluitkool. Het onderzoek in de fruitteelt was o.m. gericht op de financiering
van fruitteeltbedrijven, de nachtvorstbestrijding en de economische aspecten van de
kleinfruitteelt. Over de rentabiliteit van bedrijven in een 9-jarige periode (1948 t / m
1956) verscheen een publikatie.
De afdeling Visserij legde zich geheel toe op het onderzoek over de bedrijfsresultaten en de financiële positie van de grote zeevisserij; het rapport hierover kwam begin 1959 gereed.
Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Op een drietal proefbedrijven in de Vredepeel werd begonnen met een onderzoek
over de invloed van al of niet kunstmatige wateraanvoer op de bedrijfsorganisatie
en de bedrijfsvoering. Op één der bedrijven wordt infiltratie toegepast, op het tweede beregening, terwijl het derde zonder kunstmatige wateraanvoer werkt. De meer
dan normale hoeveelheid neerslag gedurende het groeiseizoen 1958 verhinderde, dat
er aanwijsbare verschillen voorkwamen in de groei en de opbrengsten op de drie
boerderijen.
Begonnen werd met de verwerking van gegevens, die gedurende 10 jaren werden
verzameld op de wisselbouwproefbedrijven. Voorts werd een vergelijkende studie opgezet over vier mogelijkheden van grondgebruik op gemengde bedrijven op zandgrond, rul. blijvend grasland naast blijvend bouwland, wisselbouw met klaverrijke
kunstweiden, wisselbouw met graskunstweiden en wisselbouw met kunstmatige watervoorziening.
In verband met het onderzoek over de mogelijkheden voor een verkorting van de
werktijden in de veehouderij, waaraan verschillende instituten deelnemen en waarbij het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw een coördinerende functie heeft,
werd in 1958 begonnen met de volgende proeven. Op het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" wordt nagegaan of het mogelijk is de intervallen
tussen de melktijden te wijzigen. Hetzelfde instituut onderzoekt tevens de voor- en
nabehandeling bij het melken. Het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie begon met een onderzoek over de arbeidsmethoden en de arbeidsorganisatie op
veehouderijbedrijven. Het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw besteedt vervolgens aandacht aan de bedrijfs-economische gevolgen van de werktijdverkorting,
terwijl door het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen de mogelijkheden voor
coöperatieve veehouderij worden nagegaan.
Over de rentabiliteit van het kunstmatig drogen op akkerbouwbedrijven, welk onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten geschiedde, kwam een concept-rapport gereed. Daar het drogen van
granen nauw verband houdt met de opslag ervan, werd ook aan dit laatste aandacht
besteed.
Afdeling Landbouw- en Voedselvoorzieningstatistiek
de Statistiek

van het Centraal Bureau voor

Bij de jaarlijkse landbouwtelling werd naast de gebruikelijke gegevens over het
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grondgebruik, de geteelde gewassen en de veestapel wederom cijfermateriaal over de
land- en tuinbouwtrekkers opgenomen. Voor het eerst werden gegevens gevraagd over
het aantal in de land- en tuinbouw werkzame personen, zulks ter aanvulling van de
gebruikelijke tellingen van arbeidskrachten in de landbouw, waarbij het arbeidsvolume
wordt vastgesteld.
Van de trekkers werd, voor zover zij het eigendom zijn van landbouwbedrijven, een
indeling naar bedrijfsgrootte samengesteld, zoals het totaal aantal pk en het aantal trekkers per 100 ha cultuurgrond verdeeld naar bedrijfsgrootte.
Aan de enquête „Steekproef landbouwproduktie" werden vragen toegevoegd, die
betrekking hadden op het aantal arbeidskrachten op de landbouwbedrijven op het
ogenblik, dat de steekproef wordt gehouden. Dit heeft ten doel een juister inzicht
te verkrijgen in het seizoenverloop van de arbeidsbezetting.
Evenals in 1957 werd een steekproefonderzoek gehouden wat betreft de teelt
van groenten onder glas. Dit onderzoek, dat in februari op 2000 bedrijven plaatsvond, betrof de teelt van sla, andijvie, bloemkool, bospeen, spinazie en radijs. Een
andere steekproef betrof de nateelten onder glas, n.1. die van herfstsla, bonen, chrysanten en freesia's. Ten slotte werd nog een steekproef genomen over de teelt van
late groenten in de open grond, waarbij de gegevens van 4000 bedrijven werden verwerkt.
In het verslagjaar verscheen het tweede deel van de Bosstatistiek „de Veluwe",
waarin cijfermateriaal werd opgenomen van o.a. de oppervlakte bos naar bossoort en
houtsoort, de diameterklasse, de houtmassa, leeftijdsgroep en groeiklassen.
Naast de gebruikelijke overzichten ten behoeve van de visserij werden gegevens
verzameld over de bemanning van de vissersschepen; speciaal werd van de Scheveningse vissers een indeling naar de vestiging per buurt of wijk opgesteld. Voorts werden voor de jaren 1950-1957 de waarde van de visserijprodukten, de toegevoegde
waarde en het visserij-inkomen berekend. Op verzoek van belanghebbenden werden
in dit onderzoek de uitkomsten van de walvisvaart niet opgenomen, hoewel deze volgens internationaal geldende begrippen wel in het visserij-inkomen, als deel van het
nationale inkomen, zijn begrepen.

Afdeling Sociologie en Sociografie van de

Landbouwhogeschool

De afdeling Sociologie richt haar onderzoekingen voornamelijk op de volgende
terreinen: land- en tuinbouwvoorlichting, landbouworganisaties, gezinsverhoudingen, demografische en migratie-problemen en regionale cultuurpatronen.
Op het gebied van de land- en tuinbouwvoorlichting werd een drietal onderzoekingen afgesloten, n.1. de studies over de verschillen tussen vooruitstrevende en
ouderwetse boeren, de verschillen tussen vooruitstrevende en achterblijvende landbouwgebieden en de evaluatie van de rooiactie-campagne in de Betuwe. Van een onderzoek over de problemen in het gardeniersbedrijf kwam een voorlopig rapport tot
stand.
Het vergelijkende onderzoek tussen coöperatieve en niet-coöperatieve boeren werd
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beëindigd. Voortgegaan werd met de schriftelijke enquête onder coöperatieve verenigingen over de ledenbinding.
Het verslag van het onderzoek over de familiehuishouding kwam gereed. Begonnen werd met een onderzoek over de gezinssituatie ten plattelande in de diverse delen
van West-Europa.
In het kader van de demografische onderzoekingen werd de vergelijking van de
manlijke agrarische beroepsbevolking in 1947 en 1956 voltooid.
Tenslotte werd een enquête ingesteld in de gemeenten Eibergen en Hedel naar
de aanpassingsproblemen van de bejaarden ten plattelande.

Stichting Landbouwhuishoudkundig
Afdeling Landbouwhuishoudkunde

Onderzoek en
van de Landbouwhogeschool

Er werd een aanvang gemaakt met een onderzoek over de deelname van de plattelandsvrouwen aan het verenigingsleven. Het zelfde geldt voor een onderzoek over
de doelmatigheid van diverse huishoudelijke apparatuur.
De resultaten van de proeven over de bereiding van voedsel in een hoogfrequente oven met bruiningselement werden gepubliceerd. Eveneens gepubliceerd werden
de bevindingen, verkregen bij een onderzoek over het vitamine C-gehalte van plastic citroenen. Het onderzoek over de bewaartijden van verschillende levensmiddelen en de invloed van de voorbehandeling op deze bewaartijden vond voortgang. Er
werden oriënterende proeven verricht over de invloed van de verpakking op de
snelheid van invriezen.
Er werd een enquête gehouden teneinde een inzicht te verkrijgen in het voedings- en menupatroon in de Noordoostpolder, waarbij rekening werd gehouden met
bepaalde wensen van het Kanker Instituut. De verwerking van deze gegevens is bijna voltooid.
Het onderzoek naar de woonsituaties in Groningse boerderijen werd afgesloten.
Een rapport hiervan zal worden gepubliceerd. Voorts werd een vooronderzoek beëindigd betreffende de instelling ten opzichte van het bezit van een eigen woning.
Ten slotte werd een onderzoek verricht naar woonwensen en wooneisen in de
gemeente Roelof-Arendsveen.
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Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur

Het onderzoek over de invloed van bodemorganismen op de vertering van de organische stof vormt een onderdeel van het probleem van de verhoging of de instandhouding van de vruchtbaarheid van de grond. De in verband met deze vraagstukken
verrichte fundamentele onderzoekingen in een natuurgebied in de Achterhoek,
waar de invloed van de levensgemeenschap op de omzetting van strooisel (afgevallen blad, takken, enz.) wordt onderzocht, werden voortgezet. Het onderzoek over de
bodemfauna werd uitgebreid met een aantal boomgaarden.
Met het oog op de wenselijkheid te weten welke gevolgen cultuurmaatregelen op
de levensgemeenschap hebben, werd in het bijzonder nagegaan welke invloed ontsmetting van de grond uitoefent. In samenwerking met het Laboratorium voor Insekticidenonderzoek werd onderzocht hoelang de moderne insekticiden in de grond aanwezig blijven. Er werd een afzonderlijk onderzoek ingesteld naar de invloed van ontsmetting van kasgronden op de fauna.
Bij het onderzoek over de toelaatbare wildstand, dat niet alleen van belang is voor
de jacht, doch ook voor de recreatie en de wetenschap, werd aandacht geschonken
aan het voedsel van de belangrijkste wildsoorten, hun levenswijze, de dichtheid waarin zij voorkomen in de verschillende delen van ons land, alsmede aan middelen en
methoden om de gewassen tegen vreterij of andere wijze van beschadiging te beschermen. De wildsoorten waren herten, reeën, fazanten en waterwild. Bovendien
werden waarnemingen gedaan omtrent dassen en vossen.
Over het onderzoek over de recreatiemogelijkheden verscheen een rapport, waarin
wordt aangegeven op welke wijze een duingebied, zonder zijn duinkarakter te verliezen, optimaal voor recreatie geschikt kan worden gemaakt, en wel in dier voege
dat het publiek zich over het algemeen vrij door het terrein kan bewegen. Het rapport
is geschreven voor toepassing in het gebied van de Haagse Duinwaterleiding. De
resultaten van het onderzoek zijn echter ook bruikbaar voor andere duingebieden en
voor recreatiegebieden op de Veluwe en elders. Het onderzoek is voor een groot deel
verricht door onderzoekers van het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool.
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Instituut voor Toepassing van Atoomenergie

in de Landbouw

Zoals in het vorige verslag vermeld werd, beoogt dit nieuwe instituut te zijn een
centrum van landbouwkundig onderzoek met betrekking tot de toepassing van atoomenergie. Daardoor zal het o.a. een eigen onderzoektaak hebben, die voornamelijk is
afgestemd op de faciliteiten, waarover het instituut zal gaan beschikken en op de problemen, die voor andere landbouwkundige instellingen moeilijk of niet te behandelen zijn. Dit betekent, dat in het instituut het z.g. „gevaarlijke" onderzoek, waarbij
dus intensieve stralingsbronnen, zoals grote hoeveelheden radio-isotopen, een kernreactor en andere apparaten betrokken zijn, zal worden gecentraliseerd.
Aan deze onderzoektaak kon, in afwachting van de bouw van het radiochemisch
laboratorium en de kernreactor, in 1958 weinig aandacht besteed worden. Ook de
servicetaak, die hoofdzakelijk bestaat uit het ter beschikking stellen van bovengenoemde stralingsfaciliteiten en van kostbare meetapparatuur, kwam in het afgelopen jaar
weinig tot haar recht.
Ten einde echter de, vooral in de eerste jaren zo belangrijke, voorlichtingstaak
naar behoren te kunnen vervullen, werd een begin gemaakt met de coördinatie van
beschikbare literatuurgegevens. Verder werd in een aantal gevallen advies verstrekt
over de inrichting van radio-isotopenlaboratoria, terwijl het instituut optrad als contactpersoon tussen de atoomcentra te Kjeller (Noorwegen) en het Brookhaven National Laboratory te Upton (U.S.A.) enerzijds en een aantal veredelingsinstituten
in Nederland anderzijds voor het laten verrichten van zaadbestralingen ten dienste
van de mutatieveredeling.
Wat betreft de onderwijstaak van het instituut, werden voorbereidingen getroffen om te komen tot een vierweekse trainingscursus over het gebruik van radio-isotopen en straling bij het landbouwkundig onderzoek; de eerste cursus begon in oktober 1958.

Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over warmte-overdracht aan kokende binaire mengels bij hoge drukken werd afgesloten met een proefschrift.
De experimentele mogelijkheid voor het meten van warmte- en vochttransport in
de onderste luchtlagen werd uitgebreid door het ontwikkelen van nieuwe meetmethoden.
Een onderzoek over drogestofproduktie van gras bij verschillende waterhoeveelheden en verdamping werd, op enkele nog te verrichten aanvullende metingen na, afgesloten.
Ten slotte werd de geldigheid van regressie-formules voor netto-warmtestraling aan
het aardoppervlak onderzocht, waarbij tevens een drietal ontwikkelde netto-stralingmeters werd beproefd.
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Laboratorium

voor Fysische en Kolloïdchemie

van de

Landbouwhogeschool

Voortgezet werden de onderzoekingen over membraanelektroden, de adsorptie van
kleurstoffen door makromoleculen en het z.g. suspensie-effect.
Voorts werd een onderzoek verricht over een vraagstuk, dat zich voordoet bij de
zuivering van afvalwater. De hierbij gevonden resultaten waren zeer bevredigend, zodat nader zal worden bezien of de werkwijze voor praktische toepassing in aanmerking komt. Begonnen werd met een onderzoek over de peptisatie van uitgevlokte
kolloïden.
Ten slotte werd nog begonnen met een systematisch polarografisch onderzoek van
organische stoffen.

Laboratorium

voor Organische Chemie van de

Landbouwhogeschool

Begonnen werd met de ontwikkeling, resp. perfectionering van methodieken voor
de kwantitatieve elementaire micro-analyse volgens Pregl en de scheidingstechnieken. Wat de micro-analyse betreft werd de inrichting gecompleteerd met een apparaat voor microhydrering, terwijl de uitvoering van zuurstofbepalingen werd voorbereid. De scheidingstechnieken werden voorlopig bepaald op gefractioneerde destillatie, tegenstroomanalyse met de apparatuur van Von Metzsch voor het scheiden van
niet vluchtige verbindingen en gas-vloeistof chromatografie.
Het onderzoek op het gebied van het mechanisme van het metabolisme in alkaloïden bevattende planten, over ovicide en viricide werking van heterocyclische verbindingen en over heterocyclische groeistoffen, werd voortgezet.
Over het fundamentele werk, dat betrekking heeft op de reactiviteit en de fysiologische werking van heterocyclische verbindingen, die zuurstof bevatten, die semipolair gebonden is aan een in de kern voorkomend stikstofatoom, verschenen enkele
publikaties.

Laboratorium

voor Microbiologie van de

Landbouwhogeschool

In 1958 was het onderzoek voor een belangrijk deel gericht op de stikstofbinding
en de omzetting van de stikstofverbindingen in de grond. Er kwam vast te staan, dat
de stikstofbindende bacteriën van het geslacht Beijerinckia (Derx) beperkt zijn tot
de zure tropische en subtropische gronden. Studie werd gemaakt van de rol van
sporenelementen bij de nitraatreductie door Azotobacter.
Het onderzoek over de fyllosfeer, speciaal in verband met de stikstofvoeding, werd
voortgezet.
Bij de proefnemingen, die verband houden met de stikstofhuishouding van grasland, werd gebruik gemaakt van zware stikstof.
In studie werd genomen de invloed van geringe hoeveelheden van bepaalde organische stoffen op de vorming van wortelknolletjes bij leguminosen. Bij het onder190

zoek over de isolatie van effectieve stammen van Rhizobia werd onder meer aandacht geschonken aan de milieu-omstandigheden, die nodig zijn voor een optimale
vorming, groei en werking van de knolletjes.
Er werd een obligaat anaerobe spirochaet geïsoleerd uit slootmodder. De morfologie en de fysiologie van dit zeldzame organisme werden bestudeerd. Voorts werd de
anaerobe pektinesplitsing in studie genomen.
Voortgegaan werd met het onderzoek van pectinesplitsende enzymen, de vetsynthese door gisten en de methaangisting in de pens. Tevens werd een onderzoek
ingesteld naar de voeding van het mycelium van de champignon en de factoren, die
de fructificatie bij deze schimmel bevorderen en werd een studie gemaakt van de
ijzerbacteriën, in het bijzonder Leptothrix crassa en de schedevormende bacterie Spaerotylus natans.
Ten slotte werd begonnen met een onderzoek over de corynevormige bodembacteriën, bekend onder de naam Arthrobacteriën. Ook de invloed van koolzuurvoeding
op de activiteit van de microflora van de grond vormde een der punten van het programma, terwijl een begin werd gemaakt met het microbiologisch onderzoek van
hoogveen.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Nederlands Meteorologisch
Instituut

van het

Koninklijk

Er werd wederom veel aandacht besteed aan het probleem van de nachtvorst. Met
behulp van de gegevens over de jaren 1948 t / m 1955 werd nagegaan, in hoeverre het
mogelijk is uit de temperatuurwaarnemingen van de klimatologische stations, een
schatting te maken van de minimum-temperaturen op 10 cm hoogte. Gevonden is, dat
de bedoelde schattingen in de meeste gevallen te grof zijn voor een praktische
toepassing. In slecht warmte-geleidende gronden nabij Schoonebeek en Klazienaveen
kwamen grote vertikale temperatuurgradiënten in de bovenste laag ter dikte van enkele centimeters voor. Ook bleken de minimum-temperaturen op 10 cm hoogte boven het grondoppervlak aldaar sterk van de begroeiing af te hangen.
De onderzoekingen over de invloed van windsingels op het microklimaat in Zeeland en de Noordoostpolder naderen hun voltooiing in een samenvattende beschrijving.
Bij een soortgelijk onderzoek in Noord-Limburg, dat meer gericht is op de verstuiving van de grond, bleek nogmaals, dat de huidige samenstelling en hoogte van de
windsingels (ca. 4 m hoog op onderlinge afstanden van 200 à 300 m) onvoldoende
is om verstuivingen afdoende tegen te gaan.
In het kader van de ten behoeve van de commissie voor het Tuinbouwvestigingsplan ondernomen klimaatbeschrijvingen werd de interdiurne veranderlijkheid en de
persistentie van de temperatuur en van de relatieve vochtigheid te 14 uur voor de
stations Gemert, Groningen en Naaldwijk vastgesteld. Ook werden de frequentieverdelingen van de minimum-temperaturen voor de 6 decaden van de maanden april
en mei berekend.
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Centrum voor

Landbouwwiskunde

Aan verschillende onderzoekingen, die plaatsvonden op instellingen voor landbouwkundig onderzoek, werd wiskundige medewerking verleend. Deze onderzoekingen hadden o.a. betrekking op de pannekoekenzaaimethode bij de veredeling van
graangewassen, de constructie van proefschema's voor selectieproeven, de invloed van
de kiemkracht van zaden op de produktie, de correlatie tussen het verloop van het
weer en de opbrengsten, bemesting in de fruitteelt, de invloed van windschermen
in de land- en tuinbouw, de samenstelling van potgrondmengsels, rationalisatie in de
bosbouw en het menu van de bevolking in Nieuw-Guinea.
Voorts werd aandacht besteed aan de wiskundige proeftechniek en proefschema's,
de lineaire programmering en speltheorie, de programmering voor elektronische rekenmachines en onderwerpen uit de analytische meetkunde.

Afdeling Wiskunde van de

Landbouwhogeschool

Onderwerpen uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening, de wiskundige statistiek en de toepassingen van de statistiek kwamen in 1958 in behandeling. Het
onderzoek betreffende het programmeren van landbouwkundig rekenwerk voor elektronische rekenmachines leidde tot een bevredigend resultaat: een programma (voor
de ARMAC) voor het algemene schema met twee classificaties kwam klaar tot en
met het stadium der praktische toepassing voor landbouwwiskunde.
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