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WOORD VOORAF
Het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek werd opgericht op 1mei
1939. In de loop van het jaar 1956 zijn verschillende stichtingen tot stand gekomen,
die het werk van deze Rijksinstelling zullen voortzetten. Het hiervolgende jaarverslag
isdus het laatste, dat van het C.I.L.O. zal verschijnen.
Debovenbedoelde stichtingenzijninhetlevengeroepen door deMinister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De subsidie, die van overheidswege wordt
toegekend, komt ten laste van het Ministerie van Landbouw. Daarnaast kunnen deze
stichtingen gelden uit andere bronnen (bijv. bijdragen vanhetbedrijfsleven) verwerken.
Op 1juni werd opgericht het Instituut voor het Onderzoek van de Bewaring, de
Bewerking en de Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten (I.B.V.L.) directeurDr. Ir. W. H. deJong.Het C.I.L.O. hieldzichbezigmetproblemen die betrekking
hebben op de verduurzaming van landbouwprodukten. In hoofdzaak bestond dit uit
Droogtechnisch onderzoek (grasdrogen en hooiwinning) en uit onderzoek betreffende
hèt bereiden van kuilvoeder. Daarnaast was er de Stichting voor Aardappelbewaring,
waarbij enige onderzoekers en assistenten van het C.I.L.O. waren gedetacheerd. Deze
Stichting is nu samengevoegd met het Droogtechnisch laboratorium van het C.I.L.O.
tot het I.B.V.L., waarbij tevens de onderzoekers voor kuilvoederbereiding en hooibroei zijn geplaatst.
Op 1 september kwam tot stand het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
(P.A.W.) directeur Ir. G. Veldman. Ten behoeve van de akkerbouwgewassen en van
het grasland, alsmede ten behoevevan inrichting en exploitatie der landbouwbedrijven
zal dit het volgende tot taak hebben:
•>.,,.
a. het verzamelen, kritisch bestuderen en zo nodig ontwikkelen van door andere onderzoek-instellingen verkregen uitkomsten;
b. het aangeven van behoeften aan verder onderzoek en het doorgeven hiervan aan
daarvoor in aanmerking komende instellingen;
c. het verrichten van aanvullend onderzoek.
Het proefstation zal de centrale vraagbaak zijn voor al wat met een bepaald gewas
van zaad tot zaad of vanknol tot knolsamenhangt. Gebrekkige kenniszal met nieuw
onderzoek worden aangevuld. Dit onderzoek moet globaal blijven, het staat naast het
regionale onderzoek van de landbouwconsulenten en naast het toegespitste onderzoek
van de gespecialiseerde instituten.
Behalve deze gewassentaak heeft het Proefstation ook een bedrijfstaak, bestaande
in het bezien van de mérites van alle onderzoekresultaten ten behoeve van de economische toepassing in de bedrijven.
Het Proefstation zal gevestigd worden op de Born-Zuid te Wageningen, doch voorlopig ishet gehuisvest in het gebouw van het C.I.L.O., Duivendaal 10.
Eveneens werd op 1september opgericht het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (I.B.S.) directeur Ir. J. Wind. Het heeft tot
taak omophetterreinvanverschillendenatuurwetenschappen onderzoek te verrichten
betreffende de planten van het bouw- en grasland en de hoedanigheid van hun Produkten. Hiertoe behoort o.a. fysiologisch getint onderzoek met een ecologische doelstelling, bijvoorbeeld studies aangaande de invloed van temperatuur en belichting op
de groei en het ontwikkelingsritme van gewassen en aangaande zaaitijd en standruimtevraagstukken.
Er behoren verder toe plantensociologisch en chemisch onderzoek aan de te be-

studeren gewassen en onkruiden. Ook de smaak- en andere kwaliteitseigenschappen
van de oogstprodukten zullen worden bestudeerd.
Het instituut wordt gehuisvest in een tweetal nieuwe gebouwen op het terrein de
Born-Zuid in Wageningen.
Het eerste van de hiervoor bestemde gebouwen, het Plantenteeltgebouw, werd in
juni betrokken. Het bezit voorzieningen voor fysiologisch en ecologisch onderzoek
in de vorm van kassen en klimaatcellen. Het andere gebouw, dat bestemd isvoor chemisch, microbiologisch en zoölogisch onderzoek - het laboratoriumgebouw - zal
waarschijnlijk in het voorjaar van 1957 gereedkomen.
In dit verslag zijn opgenomen de organisatieschema's van de eerdergenoemde
instituten, zodat men kan zien hoe de onderzoekers van het C.I.L.O. over deze
instituten zijn verdeeld.
Het verslag bevat verder de gewone rubrieken, maar de mededelingen uit de afdelingen waarin de onderzoekers de door hen in het afgelopen jaar verkregen inzichten
naar voren brengen, zijn niet opgenomen. Het ligt in de bedoeling, dat deze zullen
worden verwerkt in publikaties afzonderlijk uit te geven door I.B.V.L., P.A.W. of
l.B.S.
Een woord van dank wordt gebracht aan allen, die aan de tot standkoming van dit
verslag hebben medegewerkt.
De wnd. Directeur van het voormalige
Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek,
Ir. J. WIND

Wageningen, februari 1957

ORGANISATIESCHEMA
31 AUGUSTUS 1956

COMMISSIE VAN ADVIES
Ir. P.A.DEN ENGELSE te's-Gravenhage, Voorzitter
Prof. Ir.W.J. DEWEZ te Wageningen
Prof. Dr. W.R.VANWIJK te Wageningen
H. NOTEBOOM te Nieuw-Beerta
J. VAN DER KOOY te Maasland
J. B R U I N S M A te N A A L D W I J K

(Deze Commissie werd per30augustus 1956 opgeheven)
PERSONEEL
Wnd. Directeur

ALGEMENE ZAKEN

Ir.J. W I N D

hoofd Ir.J. WIND

a. Administratie

I. F . FLIPSE

b. Technische Dienst
1. Proefvelden op verspreide terreinen
2. Tuin en kassen
3.,Proefboerderij „DeBouwing"
4. Proefboerderij „Droevendaal"
5. Proefboerderij „DeOssekampen"
c. Interprovinciale veldproeven
d. Statistisch onderzoek
<?. Publikatie, documentatie en bibliotheek

S. SEVENSTER
J. TIMMER
W.K. BURGSTEDE
D .VAN HEMMEN
P.J. JOCHEMS
A. ZIJLSTRA
T.F . HOPMA
C. LUGT
Drs.P. VERKERK

I. A F D .WEIDE- E N VOEDERBOUW . wnd.hoofd Ir.S. BOSCH
a. Laboratorium voor botanisch graslandonderzoek . Prof. Dr.D.M.DEVRIESenIr.T H .A. DE
BOER

b. Plantenfysiologisch onderzoek
Dr.T. ALBERDA
c. Dierkundig onderzoek
Dr. Ir.J. DOEKSEN
d. Aanleg vangrasland en teelt vangraszaad . . . . Ir.A. SONNEVELD
1. Aanleg vangrasland
Ir. A. SONNEVELD
2. Teelt vangraszaad
Ir. A. EVERS
3. Klaver- en luzerne-onderzoek
e. Waterhuishouding

Ir. G. C. ENNIK enIr. T. C.v. D. KAMP
Drs. G. F. MAKKINK

1. Lysimeter-en transpiratieonderzoek
2. Besproeiing van gras- enbouwland inZ.O.-Nederland

Drs.G.F. MAKKINK enDr. C. T. DEW I T
Ir.C. BAARS

/ . Verbetering van komgronden
Ir. J.W. MINDERHOUD
g. Produktieniveau enkartering vangrasland . . . . Ir. T H .A.DEBOERenIr.J.P.v.D. BERGH
h. Kuilvoederbereiding

i. Gebruik vangrasland
1. Beweidingsproeven en hooiwinning
2. Hooibroei
3. Bemestingsvraagstukken

4. Ziekten van weidend vee
/. Wisselbouw en grondbewerking
k. Voedergewassen

II. A F D .AKKERBOUW

Ir. D . KAPPELLE en Ir. G. W. WIERINGA

Ir.S.BOSCH
Ir.S. BOSCH
Ir. D . VAN DER SCHAAF
Ir. P. DE VRIES

Ir.C.J. CLEVERINGA
Ir. W. A. P. BAKERMANS en Ir. J. C. BOSMAN

wnd.hoofd Dr.W.H . VAN DOBBEN

a. Granen

Dr. W. H. VAN DOBBEN en Ir. T H . A.

b. Produktieniveauonderzoek

HARTMAN
Dr. W. H. VANDOBBEN en Drs. C. POSTMA

c. Peulvruchten

Voedingsonderzoek vanpeulvruchten
d. Maïs en nieuwe gewassen

Ir. P. RIEPMA W Z N

Mej. A. VEENBAAS
Ir.W.R. BECKER
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e. Aardappelen

Ir. A. J. REESTMAN, Drs. K. B. A. BODLAENDER en Dr. Ir. D . E. VANDERZAAG

Voedingsonderzoek vanaardappelen

C. LUGT

/ . Zaadteelt
g. Bestrijding van onkruiden

Ir. E. VAN ROON
Dr. W. VAN DER ZWEEP, Ir. P. RIEPMA

h. Plantkundig onderzoek

Drs.H. G. WITTENROOD

K Z N en Dr. H. G. VAN DER WEIJ

III. A F D .SCHEIKUNDIG LABORATORIUM

hoofd Dr. W.B. DEUS

a. Sporenelementen

Dr. W. B. DEUS

b. Chemische en biochemische omzettingen bij ademhaling, hooibroei endrogen

Mej.Ir. C. L. HARBERTS en Dr. W.B.
DEUS

c. Analytisch chemisch onderzoek
d. De opneming vanionen door gras

Mej.Ir. C. L. HARBERTS
Dr. W. DIJKSHOORN

Onder deze afdeling ressorteert tevens dewerkplaats H. DIRKSE
IV. A F D .DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
hoofd J. KREYGER

deskundige Prof. Ir.J. J. I. SPRENGER
DETACHERINGEN
a. Bij de Peulvruchtenstudiecombinatie

Ir. P. RIEPMA W Z N

b. Bijde Stichting voor Aardappelbewaring
Directeur Dr. Ir. W. H. DE JONG

Fysiologisch onderzoek
Biochemisch onderzoek

Mej. Ir. N . KRLITHE
Ir.P.A. SCHIPPERS

VERSLAG DER W E R K Z A A M H E D E N IN 1956
ALGEMENE ZAKEN
PERSONEEL

In de loop van het jaar traden als nieuw onderzoeker in dienst:Ir. G. W. WIERINGA voor het kuilvoederonderzoek, Dr. H. G. v. D.WEIJ voor onkruidbestrijding en grondbewerking, Dr. Ir. C. T. DE
W I T voor het lysimeter- en transpiratie-onderzoek en Dr. Ir. D. E. v. D. ZAAG voor het aardappelonderzoek, terwijl Ir. G. P. WIND de dienst verliet.
Overigens kwamen onder het lagere personeel zeer veel mutaties voor, die een vlotte gang van zaken
niet bevorderden.
Aan Ir. K. HERINGA werd per 1 oktober 1956 buitengewoon verlof verleend voor het aanvaarden
van een opdracht in F.A.O.-verband naar de Belgische Congo.
HUISVESTING

Zoals reeds in het voorwoord werd gezegd, kwam het Plantenteeltgebouw op de Born-Zuid gereed
en werd het beginjuli in gebruik genomen. Enkele lokalen en dekeukens voor het kwaliteitsonderzoek
moesten toen nog afgewerkt worden. In de klimaatcellen moest de belichtingsapparatuur nog worden
aangebracht.
In het algemeen kan worden gezegd, dat de accommodatie van dit gebouw zeer wordt geroemd; er
kan thans veel efficiënter worden gewerkt.
Ook de nieuwe plantenkas kon in gebruik worden genomen. Er zullen nog enkele voorzieningen in
de koeling moeten worden getroffen.
De bouw van een 2-tal dienstwoningen op de Born stagneert nog.
Dank zij een matige verwarming, kon met de bouw van het laboratoriumgebouw deze winter snelle
voortgang worden gemaakt, waardoor dit gebouw waarschijnlijk in april 1957 in gebruik kan worden
gesteld.
PROEFBOERDERIJEN

Half mei werd het proefbedrijf te Selmien opgeheven en kwam de bedrijfsleider naar Wageningen
om de leiding van het proefbedrijf de Ossekampen en Veenkampen op zich te nemen. 12 melkkoeien
en 6jongere dieren werden aan de C.B.T.B. overgedragen, terwijl het overige vee naar Wageningen
werd vervoerd. Met debouw van een nieuwe boerderij voor de Ossekampen en Veenkampen werd een
aanvang gemaakt; ook de 2 hierbij behorende arbeiderswoningen zijn gegund.
Alle gronden, behorende tot het complex Droevendaal, werden dit jaar ons eigendom, zodat de
plannen voor de bedrijfsgebouwen op dit terrein verder uitgewerkt kunnen worden. Gedurende de
winter 1956/57 moest het vee in drie oude boerderijtjes, die nog op Droevendaal staan en een particulier bedrijf worden ondergebracht, hetgeen veel extra huur en arbeidsloon vraagt.
Door de Ned. Heide Mij werd de ontginning en ontwatering voortgezet. De ontwatering van Droevendaal kwam daardoor nagenoeg gereed. Op de Ossekampen werd met de aanleg van wegen begonnen en kon door het schoonmaken van watergangen en aanleg van sloten de grote waterlast worden
opgeheven.
Op de Born-Zuid werd 3ha ontgonnen, die bestemd zijn voor tuin en kassen.
PROEFVELDEN

Het late voorjaar en de slechte weersomstandigheden gedurende de zomer hebben de werkzaamheden en proeven ongunstig beïnvloed. Speciaal de doperwtenproeven, karwij- en koolzaadproeven hadden erg te lijden. Ook bij de hooibouw werd veel tegenslag ondervonden.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
Om op de hoogte te blijven van de vorderingen van buitenlandse onderzoekers met problemen die
op ons terrein liggen, of om decontacten met buitenlandse collega's nauwer aan tehalen, werden door
verscheidene onderzoekers buitenlandse reizen gemaakt, nl. door:
Ir. W. R. BECKER, Duitsland, 16-18januari. Inleiding over „Maïsveredeling en -zaaizaadproduktie in
Nederland" op Wintercongres D.L.G.
Ir. D . VAN DER SCHAAF, Engeland, 25 februari-3 maart. Bestudering van hooi- en kuilwinningsmethoden met gebruik van hooipers. Bezoek aan instituten.
C. LUGT, Duitsland, 1-2 maart. „KartofFeltag" in Hamburg.
Ir. P. RIEPMA K Z N , België, 7-9 mei. Symposium phytopharmacie te Gent.
Ir. J. WIND en A. KEMP, België, 1-2 juni. Vergadering „Werkgroep Onderzoek Kopziekte T.N.O."
en excursies proefbedrijven.

Drs. G.F. MAKKINK, Engeland, 10-15juni. Bezoek aanverschillende instituten.
Ir. A. SONNEVELD enIr.A. EVERS, Duitsland, 15-27juni. Bezoek aandiverse instituten.
Dr. H.G. v.D.WEIJ, Skandinavië, 18juni-3 juli. Bestudering onkruidbestrijdingsonderzoek ; bezoek
aan instituten.
S. SEVENSTER,Engeland, 2-16 september. Bestudering proefveldwerkzaamheden.
Dr. W.B.DEUS enMej.Ir.C.L. HARBERTS, Duitsland, 10-17september. Jahreshauptversammlung
des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten te
Norderney.
J. KREYGER, Duitsland, 11-16 september. Studiereis naar Duitsland metbezoek aan D.L.G.-tentoonstelling enaanProf.Segler te Völkenrode.
Ir. W. R. BECKER, Duitsland, 15en 16september. 15sept, bezoek D.L.G.-tentoonstelling snijmaïs;
16 sept, lezing te Infeld über Nordenham.
Ir. W. R. BECKER, Ir. D. KAPPELLE en G. H. DE HAAN, N.W.-Duitsland, 17-21 september. Bestudering

van deteelt, oogst, conservering en voedering van snijmaïs.
Ir. T H . A. DE BOER, Duitsland, 17-21 september. Internationaal Symposium „VegetatiekundeBodemkunde", Stolzenau/Wezer.
Ir. W.R. BECKER, Egypte, 1-6 oktober. 9eF.A.O. Hybride-Maïscongres te Cairo.
Drs. G. F. MAKKINK, Duitsland, 10-13 oktober. Lysimeterbezoek Koblenz, Dortmund, Koblenz.
Dr. W.VANDERZWEEP, Engeland, 6-8november. Third British Weed Control Conference te Blackpool.
Dr. Ir. D. E. v. D. ZAAG, Duitsland, 10en 11 december. Braunschweig Conferentie voor Phytophthora-deskundigen van West-Europa.
Drs. K.B.A. BODLAENDER, Engeland, Symposium „Biological Action ofgrowth Substances" van de
Society of Experimental Biologists in Aberystwyth (Wales) ; bezoek aan het proefstation EastMailing.
Het hoofd vandeTechnische dienst namzitting ineensub-werkgroep vandewerkgroep Rationalisatie proefveldwerkzaamheden, diezich zalbezighouden metdestudie vanarbeidsmethoden ende
rol vandemechanisatie. MetDr. Ir.G. J. VERVELDE maakte dit hoofd eendienstreis naar Engeland
om daar verschillende instituten enproefbedrijven inogenschouw te nemen.

1. AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
Voor hetbotanisch onderzoek vangrasmonsters werd ditjaar eennieuwe regeling
ingevoerd, waarbij hetonderzoek van alle monsters, behalve dievanhetCLL.O.zelf,
voortaan betaald moet worden enweltegen sterk verhoogde tarieven, gebaseerd op
„self-supporting" van het laboratorium. Niettegenstaande de Rijkslandbouwconsulenten hiervan pasin mei bericht kregen, werden toch in de nazomer nogvrij veel
monsters door hen ingezonden. Inhetgeheel zijn 3009 monsters voor onderzoek ontvangen, datisslechts weinig minder danin 1955. Meer dandehelft hiervan was van
het C.I.L.O. afkomstig.
Het dijkenonderzoek, waarover door deWerkgroep „Grasmat opdijken" rapport
werd uitgebracht, heeft ook uit oecologisch oogpunt belangwekkende uitkomsten
opgeleverd. Zobleek deinvloed vandegebruikswijze verreweg overheersend bij normale weersgesteldheid, terwijl indedroge zomer van1955debetekenis van deexpositieendesteilte van dehellingenvandezwaarte vandegrond naar voren kwam.Dit
jaar werden van30plaatsen op schorren en aanliggend grasland monsters genomen
voor botanisch-, chemisch-, gewas-engrondonderzoek (inclusief zoutgehalte).
De verspreiding vaneenaantal graslandplanten werd inkaart gebracht envan 200
soorten zijn indicatie-cijfers bepaald. De hiermee aan de hand van botanische analyses
berekende milieufactoren bleken bevredigende overeenstemming te geven met de
werkelijk gevonden waarden.
Uit een onderzoek naar de invloed van de stikstoftoediening op de groei en de
chemische samenstelling vanEngels raaigras iskomen vast te staan, datbij kleinere
stikstofgiften de spruit/wortel-verhouding duidelijk wordt verlaagd, terwijl de totale
droge-stofproduktie slechts eengeringe daling tezien geeft.

Veel belangrijker is echter de invloed op de chemische samenstelling. Bij kleiner
wordende stikstofgiften daalt het eiwitgehalte en stijgt de hoeveelheid oplosbare
koolhydraten in sterke mate. Dit geldt voornamelijk voor het blad en - in mindere
mate - ook voor de stoppel.
Bij de bestudering van de invloed van uitwendige factoren op de produktiviteit van
rundvee werd een aanwijzing gevonden voor een verband tussen zonneschijn in het
voorgaande seizoen en het percentage winterkalvende koeien, dat binnen 12| maand
weer opnieuw een kalf werpt.
De leverbot van rundvee en schapen schijnt niet - zoals tot nu toe werd aangenomen - uitéénenkele soort tebestaan, maar wijkunnen eenaantal typen onderscheiden
die de rangvan subspecies,misschien zelfs van afzonderlijke species moetworden toegekend. De mogelijkheid van verschil in biologievan deze soorten is niet uit te sluiten.
Op een klaverrijke kunstweide trad ondanks steeds tijdig inscharen een sterke
teruggang van het klavergehalte bij zware stikstofbemesting op. Als gevolg hiervan
was het rendement van de stikstof op een dergelijke kunstweide laag. Belangwekkend
is ook, dat bij een gift van 200 kg N per ha met het gewas ongeveer evenveel stikstof
aan de grond werd onttrokken alswanneer geen stikstof werd gegeven en deklaver een
zeer aanzienlijk deel van het bestand bleef uitmaken.
Bij potproeven werd gevonden, dat het periodiek beschikbaar stellen van betrekkelijk kleine hoeveelheden stikstof voor de uitstoeling van grassen gunstiger is dan het
geven van een grotere gift in één keer. Dit is zowel van belang voor het grasland als
voor de teelt van graszaad.
Uit een andere potproef bleek, dat zich de afrijping bij een gewas graszaad over
een vrij lange periode uitstrekt en dat late overbemesting met stikstof deze afrijping
vertraagt. Bij de oogst van een gewas graszaad mo;t men niet afgaan op de eerste rijpe
bloeiwijzen. Wederom bleek, dat de late overbemesting met stikstof het 1000-korrelgewicht van het zaad sterk kan verhogen.
Uit meerjarige proeven met de zaadteelt van diverse grassen bleek, dat bij onder
gunstige omstandigheden groeiende, in het jaar van inzaai goed ontwikkelde, gewassen de hoogste zaadopbrengst in het eerste oogstjaar wordt verkregen. Naarmate het
bestand ouder wordt, wordt de stand dichter, het percentage vegetatief blijvende
spruiten groter en dus het aantal bloeiwijzen en daarmede de zaadopbrengst geringer,
ook bij de beste behandeling. Bij enkele uitlopervormende grassen als roodzwenk en
veldbeemd bestaat demogelijkheid het bestand teverjongen door direct na de Ie zaadoogst het gewas licht te ploegen. Over het algemeen is echter - bij deskundige behandeling- een éénjarige teelt het voordeligst.
Bij de zaadteelt van Westerwolds raaigras werden - vooral bij de selecties - de
hoogste zaadopbrengsten verkregen bij vroege zaai en weinig zaaizaad.
Bij proeven op het gebied van de onkruidbestrijding in een graszaadgewas bleek
oude muur goed met vernevelbare DNC te kunnen worden bestreden.
Uit de proeven van de afgelopen jaren kwam naar voren, dat de in het voorjaar
zonder dekvrucht op zandgrond ingezaaide luzerne in diverse opzichten - zoals opbrengst, eiwitgehalte, verontreiniging met onkruid enwortelontwikkeling - aanzienlijk
bij luzerne op klei ten achter blijft. In verband met de trage ontwikkeling van luzerne
na de inzaai en de sterke onkruidgroei op zandgrond, kan niet worden volstaan met
een overigens goed geslaagde PE-onkruidbestrijding. Schoffelen als tweede behandeling biedt het meeste perspectief, terwijl IPC tegen éénjarige onkruidgrassen een zeer
goed middel blijkt te zijn.

Uit een vergelijking van de invloed van standweide en omweiden op de botanische
samenstelling bleek, dat na 2jaren het percentage Engels raaigras in de standweide
± 20% lager was dan in de omweidingsobjecten, maar dat het klavergehalte in beide
gevallen vrijwel even hoog was.
Het op afzonderlijke rijen zaaien van gras en klaver bleek t.o.v. breedwerpig
zaaien - in hetjaar van inzaai - geen invloed te hebben op de klaverontwikkeling.
In samenwerking met het I.P.O. en de P.D. werden op 16willekeurige praktijkpercelen ontsmettingsproefjes aangelegd tegen schimmels en aaltjes. Grondontsmetting
met „Brassicol" tegen schimmels of ontsmetting van het klaverzaad gaf geen zichtbaar
betere opkomst of ontwikkeling van de klaver.
Grondontsmetting met „ D D " tegen aaltjes stimuleerde de gras- en aanvankelijk
ook de klavergroei sterk, doch dit bleek althans ten dele het gevolg te zijn van het
vrijkomen van stikstof na de „DD"-behandeling. Of de produktiestijging mede een
gevolg is geweest van het doden van aaltjes dient nog nader te worden onderzocht.
De berichtgeving over de verdamping, verkregen met de weegbare lysimeters, werd
voortgezet.
In de regenrijke zomer van 1956 bleek, dat bij de hogere waterstanden (-40 cm en
-20 cm) de opbrengst schade leed. De verdamping van gras op zandgrond met een
constante grondwaterstand op-50 cm kwam vrij goed overeen met dievan een watercultuur welke onder dezelfde omstandigheden werd gehouden. De vochtveranderingen
die met nylonelementen in een aantal lysimeters werden bepaald, kwamen volgens
voorlopige beoordeling alleen maar grofweg overeen met de gewichtsveranderingen
der lysimeters.
Met ingang van 1957 is de lysimeterinstallatie overgegaan naar het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Door hetcombineren vanbiologische gegevens,demoderne fysische beschouwingen
over transpiratie en de in vroeger jaren bepaalde transpiratiecoëfficiënten van landbouwgewassen, is het mogelijk gebleken een analytische beschouwing te geven over
het verband tussen transpiratie enproduktie, welke ook praktisch bruikbaar is.
Het is gebleken, dat de metingen van de transpiratiecoëfficiënten op een statistisch
foutieve wijze geïnterpreteerd zijn en dat de verschillen tussen alleenstaande planten
en een veldgewas in feite zo klein zijn, dat extrapolatie van gegevens - bepaald in
potten onder veldomstandigheden - in veel gevallen kwantitatief mogelijk is.
Op voor droogte gevoelige gronden in Noord-Brabant werd beregening op gras en
diverse akkerbouwgewassen toegepast. Met gemiddeld geringe hoeveelheden water
kon hier een zeer hoog opbrengstniveau worden bereikt. In het onderzoek werden ook
enkele gewassen betrokken, welke normaal op deze gronden niet worden verbouwd.
Het bleek dat de rentabiliteit van de beregening niet alleen afhankelijk is van de
droogtegevoeligheid van de grond, maar ook in sterke mate van de overige bedrijfsomstandigheden. Op grond van de financiële resultaten van een beregeningsbedrijf
kan zonder meer geen voorspelling worden gemaakt voor een ander bedrijf op geheel
overeenkomstige grond, maar met andere bedrijfsomstandigheden.
In enkele provincies zijn in totaal 12beregeningsproefbedrijven tot stand gekomen.
Hier zal een L.E.I.-administratie worden bijgehouden ten einde meer inzicht in de
rentabiliteit van de beregening te verkrijgen.
In de natte zomer van 1956 deden zich op het grondwaterstandsproefveld „De
Lucht" geen verschijnselen van watergebrek voor, wel van wateroverlast. Alle gewassen leverden de hoogste opbrengsten bij diepe grondwaterstanden.
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De reactie van het blijvend grasland op de grondwaterstand vertoonde ook nu weer
overeenstemming met de op praktijkpercelen (proefplekkenonderzoek) verkregen
resultaten. Verder werd op hetblijvend grasland voor het eerst eenduidelijke verandering in de botanische samenstelling waargenomen. Bij de hoogste grondwaterstand
die op het grondwaterstandsproefveld is ingesteld, begonnen zich vochtminnende
minderwaardige grassen en schijngrassen te ontwikkelen.
Evenals bij het grasland werd bij de geteelde akkerbouwgewassen - suikerbieten,
wintertarwe enzomergerst - door diepe ontwatering een stikstofeffect teweeggebracht.
De bruto produktie van het grasland - zoals deze op de maaiproefveldjes (Cl 203)
werd bepaald - lag in 1956 boven het gemiddelde der voorgaande 10jaren. Vooral
de hoger gelegen zandgronden in Noord-Brabant hadden een zeer goede bruto
produktie. Door de grote neerslag waren er gebieden, waar vooral op de lager gelegen
gronden een groot deel van de produktie verloren ging door een mislukte of slechte
hooioogst en vertrappen van het gras gedurende de weideperiode. Op de opbrengstveldjes in de N.O.P. lag de gemiddelde bruto jaarproduktie naar schatting 25% beneden het gemiddelde van Nederland. Waarschijnlijk hebben dezejonge, humusarme
gronden in verhouding meer last van de overmatige neerslag gehad.
De kartering van grasland in Maas en Waal (3200 ha) kwam gereed. Hierbij bleek,
dat 26% van de oppervlakte binnen redelijke termijn slechts door inzaaien was te
verbeteren. De rest van het grasland is door meer of minder zware bemesting en goed
gebruik in orde te brengen. Bij de gedetailleerde vegetatiekartering in de gemeenten
Nijkerk en Putten, bleek van de oppervlakte grasland (4600 ha) ± 40% te nat te zijn
en 17% te droog; ± 3 3 % bleek onvoldoende tot slecht verzorgd en bemest te zijn.
Bij het inkuilonderzoek werd aandacht besteed aan het gebruik van koolzuurgas in
silo's, gevuld met voorgedroogd gras, al of niet in pakjes geperst. Het bleek dat het
gas geen merkbare invloed had op het slagen van het inkuilen.
Verder onderzoek over de achteruitgang van devoederwaarde van grassilage tijdens
de bewaringleerde,dat-zoweldepH en hetvochtgehalte van het uitgangsmateriaal een
duidelijke invloed uitoefenen en dat deze gecombineerde invloed in belangrijke mate
tot uitdrukking komt in de ammoniakfractie van de totale hoeveelheid stikstof van de
silage.Er isderhalve eeneenvoudiger verband teleggen tussen deachteruitgang van de
voederwaarde en deze ammoniakfractie dan tussen de genoemde achteruitgang enerzijds en de pH, resp. vochtgehalte van het uitgangsmateriaal anderzijds.
Het sterk kneuzen (wringen) van gras blijkt voor de conservering gunstig te zijn.
In hoeverre het toevoegen van droge produkten ter voorkoming van perssapverlies
voordelen biedt, is nog niet komen vast te staan.
Op een viertal bedrijven werd bij het ventileren van hooi in verband met het bestrijden van broei, gebruik gemaakt van door zonnestraling verwarmde lucht. Dit
systeem, waarbij de lucht wordt aangezogen van onder een dubbelwandig dakgedeelte
en waarbij deze lucht op zonnige dagen 10tot 20 °C in temperatuur kan worden verhoogd, heeft bewezen beter te zijn dan het systeem waarbij met onverwarmde lucht
wordt geventileerd.
Daarnaast werd aandacht besteed aan de winning van het hooi op het veld. Uit een
aantal proefnemingen bleek, dat bij regelmatig schudden van het gewas, het vochtgehalte bij drogend weer in drie tot vier dagen kan dalen tot 35 à 40% en daï de verliezen tijdens deze periode klein zijn. Wanneer daarna het nadrogen met voorverwarmde lucht in de tas geschiedt, kunnen de totale verliezen bij de winning en de bewaring van het hooi zeer worden beperkt.
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In aansluiting op de resultaten van het onderzoek in voorgaande jaren - waarover
in het Verslag over 1955reedswerd gerapporteerd - vond in 1956een uitvoerig onderzoek plaats op in totaal 19 bedrijven in Z.W.-Friesland, op de Veluwe en in ZuidLimburg. Een groot aantal gewas-, mest- en bloedmonsters werd in onderzoek genomen. Uit de resultaten van het bloedonderzoek is reeds gebleken, dat het verloop van
het Cu-gehalte op de diverse bedrijven gedurende de weideperiode zeer verschillend
is, waarbij op een aantal bedrijven in de zomer, doch vooral in de herfst, zeer lage
waarden optraden (0.10-0.20mgCuper literbloedserum).Inhoeverre dezeverschillen
in verband staan met de chemische samenstelling van het gewas (gehalten aan mineralen) en of er nadelige gevolgen wat betreft de melkproduktie zijn opgetreden, zal
nader worden bestudeerd.
Op het proefveld te Marum, waar sedert 1938een hoge en een lage N-bemesting op
grasland wordt vergeleken, bleek in 1956geen reactie op het Cu-gehalte van het bloed
van melkkoeien te zijn opgetreden, evenmin als op de melkproduktie en de gewichtstoename. Dit in tegenstelling tot dejaren 1953/1955, toen bij het weiden met jongvee
het Cu-gehalte van het bloed der dieren op de hogeN-objecten duidelijk lager was dan
der dieren op de percelen met lage N-bemesting.
Na bewerking van 327 gewasanalyses (1954 en 1955) van evenveel graslandpercelen
isgebleken, dat ereen betrouwbaar verband bestaat tussen het optreden van kopziekte
en de verhouding

—— in het gras. Aan het fosfor-, chloor- enzwavelgehalte kon
Ca + Mg
geen invloed worden toegekend, terwijl de invloed van natrium niet duidelijk was.
Het aantal kopziektegevallen nam zeer sterk toe,naarmate deverhouding — —— in
'
Ca + Mg
het gras ruimer werd. Op 57 percelen waar deze verhouding eveneens ongunstig was,
trad geen kopziekte op dank zij het bijvoederen van het melkvee met pulp, aardappelvezels of extra Mg-houdende koekjes.
Ten einde de langs statistische weg bereikte resultaten te toetsen werd in 1956 een
beweidingsproef met 16melkkoeien genomen, waarbij de invloed werd nagegaan van
een zeer zware en een normale kalibemesting van het grasland op het magnesiumgehalte van het bloedserum van de dieren. De stikstofbemesting werd voor beide
groepen gelijk gehouden. Zonder dat in deze proef tot nu toe het verband tussen de
samenstelling van het gras en die van het bloed der dieren kon worden vastgesteld,
heeft deze proef wel duidelijk aangetoond, dat de kalibemesting van het grasland
van grote invloed is op het magnesiumgehalte van het bloedserum der dieren die erop
weiden. De verschillen tussen de gemiddelde magnesiumgehalten in het serum van
de twee groepen melkkoeien waren in voorjaar en herfst het grootsten bedroegen in
de herfst soms 1.0 mg magnesium per 100cc bloedserum.
In vergelijking met 1954 werd op de wisselbouwproefbedrijven in 1955 de invloed
van een lagere melkveebezetting overtroffen door die van een aanmerkelijke stijging
in de melkvetproduktie per koe. De aldus verkregen grotere melkvetproduktie per ha
voederoppervlakte ging gepaard met een geringer verbruik van krachtvoer en met een
stijging van de stikstofbemesting per ha grasland, die in 1955 gemiddeld 190 kg N/ha
bedroeg.
De eerste resultaten van de wisselbouwproefvelden - betrekking hebbende op de
invloed van gescheurde kunstweiden op het opbrengstniveau van de daarna geteelde
akkerbouwgewassen - laten zien, dat met behulp van wisselbouw in vergelijking met
oud bouwland hoge opbrengsten metlagekunstmest- enstalmestgiften kunnen worden
verkregen.
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Ca- en Mg-bemesting van voederbieten hebben op zware zandgronden weliswaar
gunstig gewerkt, doch de verbetering van de opbrengst was toch opvallend gering,
waarschijnlijk grotendeelsalsgevolgvandewijzevan onderbrengenvande meststoffen.
Late bladbemesting met superfosfaat op voederbieten heeft zeer weinig resultaat
gehad, misschien mede doordat het weer (lage temperatuur) dit jaar ongunstig is geweest voor een dergelijke bemesting.
K-, Na- en Mg-bemesting van voederbieten hebben een duidelijke invloed gehad op
de houdbaarheid. Deze invloed wordt in belangrijke mate mede bepaald door de bemestingstoestand van de grond en de methode van bewaren, waardoor het verband
zeer ingewikkeld is. In verband met de houdbaarheid was de optimale N-bemesting
90à 120kg N per ha. Bij meer of minder N werd dehoudbaarheid gemiddeld belangrijk verminderd. Beregening van voederbieten heeft de houdbaarheid ongunstig beinvloed.
Door bemesting met Boriumkwartsmeel werd in een bepaald geval een duidelijke
vermindering verkregen van het optreden van hartrot (B-gebrek). De houdbaarheid
van de bieten werd door deze bemesting echter verminderd.
Bij het onderzoek over de teelt van aardappelen als stoppelgewas had het poten van
de aardappelen later plaats dan gewenst was, daar de oogst van de voorvrucht als
gevolg van het ongunstige weer was vertraagd. Na een gunstige ontwikkeling van het
gewas kwam door nachtvorsten in oktober een einde aan de groei. De korte groeiperiodein aanmerking genomen, waren de opbrengsten in een aantal gevallen redelijk.
Bij een proef ter bestrijding van Phytophthora bleek ook nu weer de noodzaak het
gewas intensief met een bestrijdingsmiddel te behandelen. Bij behandeling met een
zinkhoudend middel werd, evenals in voorgaande jaren, een aanmerkelijk hogere
knolopbrengst verkregen dan bij gebruik van een koperhoudend middel.
II. AFDELING AKKERBOUW
Het onderzoek over de reactie van landbouwgewassen op de daglengte werd voortgezet. Verschillende nieuwe objecten zijn hierbij opgenomen.
Voederwikken bleken zeer hoge eisen aan de daglengte te stellen, het onderzochte
ras (Negro) is een extreme L.D.-plant.
Kanariezaad en vlas bleken matige L.D.-planten te zijn-, de eerste ongeveer te vergelijken met gerst.
De voor daglengte gevoelige periode is voor een aantal gewassen bepaald. Alle
granen - behalve maïs - schijnen pas bij het verschijnen van het 3e blad gevoelig te
worden.
Maanzaad en vlas worden pas gevoelig als de eerste echte blaadjes ontvouwd worden.
Er is een methode ontwikkeld, om maïsvormen op daglengtereactie te toetsen.
Hiertoe werden kiemplantjes in grindcultuur 10 dagen met korte dag behandeld en
vervolgens naast controles overgebracht op waterculture in de kas. Ze tonen dan een
duidelijk versnelde ontwikkeling tot de bloei en een geringer uiteindelijk bladgetal.
Op deze wijze werd vastgesteld, dat een zeer vroeg rijpende Turkse maïs bijna dagneutraal was, hetgeen voor veredelingsdoeleinden zeer waardevol is.
In de proeven met hitteschade bleken rogge en haver weer zeer gevoelig. De rasverschillen schijnen bij tarwezeer belangrijk te zijn, gelehaver leek ook meer resistent
dan witte.
In de proeven met regenschade toonden zomergerst en haver weer een goede
resistentie.
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Er werden aanwijzingen verkregen, dat de kelkkafjes, die de pakjes in de haverpluimen omgeven, een beschermende werking hebben.
Op het oude kalktrappenproefveld OGe 72 (op zandgrond) bleek duidelijk, dat
wintergerst uiterst gevoelig isvoor een lagepH-waarde van de grond.
In mengteelt met rogge kan gerst de concurrentie bij geen enkele pH-waarde doorstaan, er werd in het eindprodukt hoogstens 17% gerstkorrels geteld.
Het onderzoek over zeer late extra stikstofoverbemestingen bij granen heeft de
indruk bevestigd, dat deze cultuurmaatregel de korrelopbrengst belangrijk kan verhogen. Het is gebleken, dat, bij het begin van het schieten toegediend, deze bemesting
het stro niet meer verlengt. Op arme gronden werden bij winterrogge rendementen
verkregen, diemet normale, vroege stikstofbemestingen tevergelijken zijn.
Een rapport over de algemene statistische gegevens van het produktieniveauonderzoek isin concept gereed gekomen.
Het ligt in de bedoeling, deze over 3jaren samengevatte gegevens in druk te laten
verschijnen.
Uit proefresultaten van een aantal jaren blijkt, dat aantasting door de bladrandkever inderdaad gevoelige opbrengstdervingen bij erwten kan veroorzaken, al treden
deze lang niet bij iedere aantasting op. Hiertegen kan men zich verzekeren door een
vroegtijdige bestrijding. Bij massaal optreden van dekever kan zelfs bestrijding in mei
nog rendabel zijn.
Erwten blijken diep zaaien, tot 12cm toe, op kleigrond zeer goed te verdragen.
De bewaring van droge peulvruchten bij lage temperatuur (b.v. 10°C) blijkt zeer
bevorderlijk voor het behoud van goede kwaliteit te zijn.
Zand- en veenkoloniale proefvelden gaven - hun goede fosfaattoestand in aanmerking genomen - erwten en kapucijners met een duidelijk minder goede kookkwaliteit dan klei- en zavelpercelen. De rasverschillen komen het beste tot uiting als de
grond middelmatig geschikt is voor het leveren van een goede kwaliteit.
Doodgespoten pootaardappelen, waarbij opnieuw uitlopen was voorkomen door
middel van amino-triazole, bleken in het volgende voorjaar ondanks voorkiemen
slecht op te komen.
Het iswaarschijnlijk mogelijk om reeds 2à 3maanden na het rooien van pootgoed
een oordeel te geven over de resistentie van een partij tegen rotting. Deze resistentie
hangt nauw samen met de kiemrust en deze is te beoordelen aan de snelheid van uitlopen na rustbreking.
Erisin 1956wederomeencomplexproefvelden aangelegd - thans indeAchterhoek om de invloed van het bodemtype op de consumptiewaarde van aardappelen vast
te stellen. Wat het uiterlijk betreft bleek duidelijk, dat „zwarte" esgronden lelijke
aardappelen leveren, die door wassen weinig kunnen worden verbeterd. Bij het produkt van „bruine" esgrondenisdatwelmogelijk; dezekunnen ongetwijfeld een hogere
verkoopwaarde bereiken.
Het is gebleken dat het chloorgehalte in het blad van aardappelen bij lage stikstofbemesting hoog kan oplopen;dit verklaart wellicht dat speciaal bij lage stikstofgiften
chloorschade optreedt.
Bij het onderzoek aan bemestingsobjecten op zandgrond blijkt de smaak van de
aardappel in het algemeen bij hogere stikstofgiften achteruit te gaan. Dit verschijnsel
trad in 1955 overigens duidelijker op dan dit jaar. Ook de zuiverheid van kleur is
minder bij hoge N-giften.
Bij vergelijking van steekproeven kan geen verschil worden geconstateerd ten na14

delevanconsumptieaardappelen uitdeN.O.P.invergelijking methetZ.W.-kleigebied.
Eigenheimers uit depolder waren wat minder bloemig.
Aan de hand van oudere proeven van Ir. REESTMAN met het periodiek rooien en
volledig bemonsteren van aardappelplanten kon Drs. WITTENROODin de ontwikkeling
van dit gewas 3 fasen onderscheiden, waarbinnen de groei der organen ten opzichte
van elkaar in een evenwichtstoestand verkeert. De eerste fase eindigt bij de bloemaanleg, waarna de knolvorming begint en de loofgroei stagneert. In de 3e fase treedt
de plant als het aantal lichturen per dag daalt. De knolvorming wordt dan sterk gestimuleerd en het bladgewicht neemt af. Deze kennis is o.a. van belang bij het beoordelen van behandelingen, b.v. bemestingen, die men tijdens het groeiseizoen
toepast.
Bij spinaziezaad, radijszaad en karwij werden hogere zaadopbrengsten behaald
door delingvan destikstofgift. Bijkoolzaad heeft dezewerkwijze echter geen voordeel.
Nadat door onseengeslaagdeproef methetdoodspuiten vanzaadlupinen met 10kg
DNC in 501 water was genomen, is bijna het gehele zaadlupinenareaal uit vliegtuigen
bespoten tot tevredenheid van de telers, die soms zelfs met de maaidorser konden
oogsten.
Een groot complex proeven met zaadteeltgewassen, vnl. blauwmaanzaad in de
N.O.P., isindezomer van 1956totaal verloren gegaan door overmatige regenval.
Uit een bewerking van oudere gegevens van proeven over spuittechniek bleek, dat
het resultaat van bespuitingen in het veld in hoge mate afhangt van de ingestraalde
energie. Bij de keuze van concentratie en druppelgrootte zou de praktijk hiermede
rekening kunnen houden, beter dan met luchtvochtigheid en windkracht.
Er werd een aantal nieuwe herbicide middelen beproefd opvelerlei gewassen.
Dichloor-propionzuur blijkt perspectieven te bieden bij de bestrijding van kweekgras.
Het effect van IPC en Cl-IPC op erwten en dat van CMU op stambonen, schijnt
sterk afhankelijk van de neerslag te zijn. Is deze hoog, dan wordt het gewas geschaad.
Een eigen apparatuur voor laboratoriumspuitproeven is dit jaar in gebruik genomen, evenals een installatie voor het percoleren van grondkolommen met oplossingen
van bestrijdingsmiddelen, om de nawerking in de grond te kunnen meten.
Door de aanstelling van een derde onderzoeker was het mogelijk de onderwerpen:
onkruidbestrijding in samenhang met grondbewerking en: bestrijding van waterplanten, inhet werkplan opte nemen.
III. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
MONSTERONDERZOEK

Hieronder volgt een overzicht van de analyses, welke zijn verricht in de periode van
1 mei 1955 t/m 30 april 1956. De cijfers voor het tijdvak van 1mei 1954 t/m 30 april
1955zijn tussen haakjes vermeld.
Het totale aantal onderzochte monsters bedroeg 19854 tegen 17509 monsters in
1954-1955.
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Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (peps.-HCl)
Ruwecelstof
As
Zand
Asbestanddelen
(Na, K, Ca, Mg, P0 4 , Cl, SO,,, N0 3 ) . . . .
Ammoniak en org. zuren in silages
pH in silages en grond
Suikers
Haemoglobine in runderbloed
Sporenelementen
(Cu, Co, Mo, Mn, Fe, B,Pb, Zn)
Vet en was
Diversebepalingen
Totaal

17210
(15795)
5673
( 4821)
212
( 259)
609
( 613)
1188
( 1916)
1521
( 2872)
3712
( 2303)
8055
( 7870)
568
( 417)
863
( 515)
1046
( 994)
24
( 55)
942
57
178

( 1093)
( 141)
( 153)

41858

(39817)

SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

Evenals invoorafgaande jaren werden de resultaten vergeleken van de analyses van
gewasmonsters, die op verschillende laboratoria waren onderzocht. Met het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek werden elke tweemaanden monsters uitgewisseld voor de
bepalingvan devoederwaarde. Voorts had enkele keren eenuitwisselingvan monsters
plaats tussen diverselaboratoria inNederland, aangesloten bij Werkgroep II, waarbij
in enkele gewasmonsters een groter aantal bepalingen werd verricht. Op de „Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungsund Forschungsanstalten" te Norderney werden de analyseresultaten besproken van
het onderzoek van 2 monsters grasmeel, waarvan 20laboratoria een gedeelte hadden
ontvangen. Aan dit onderzoek werd deelgenomen door 6 Nederlandse, 7 Duitse,
2 Zwitserse, 1 Oostenrijks, 1 Belgisch, 1 Deens en 2 Zweedse laboratoria. In 1956
traden bovendien nog 1 Fransen2Duitselaboratoria toe.De overeenstemming tussen
de diverse instituten was redeüjk goed wat betreft de macro-elementen. Ten gevolge
van een grote verontreiniging der monsters met ijzer, ontstaan tijdens de voorbewerking, kwamen de gehalten aan sporenelementen (vooral koper en cobalt) minder goed
overeen.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Het onderzoek naar het verband tussen de samenstelling van het gras en het optreden van kopergebrek - vaak gepaard gaandemet weidediarree - bij runderen, werd
intensief voortgezet. Van 18bedrijven (Z.W.-Friesland, Z.-Limburg enHeelsum) werd
gedurende het weideseizoen regelmatig het bloed van 6 melkkoeien per bedrijf op
koper onderzocht. Grasmonsters werden genomen bij elke omweiding, terwijl tevens
de melkgift der dieren werd nagegaan. Een en ander geschiedde in samenwerking met
het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en de betrokken Consulentschappen. Met
de uitvoerige analyse van de grasmonsters kon in december een aanvang worden gemaakt. Er bestaat een goede hoop, dat deze analyses op 1maart 1957 gereed zullen
zijn. Pas daarna kan worden begonnen met de verwerking van het uitgebreide cijfermateriaal. Op een aantal bedrijven in Z.W.-Friesland werden te lage kopergehalten
van het bloed gevonden tegen het einde van de weideperiode. In Z.-Limburg werden
zeer lage kopergehalten van het bloed geconstateerd, ook reeds in een vroeg stadium
van de weideperiode. Op de 13 bedrijven in Z.W.-Friesland werd tevens regelmatig
mest verzameld van drie runderen per bedrijf. Deze mestmonsterswerden onderzocht
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op zandvrije droge stof, terwijl ook het elektrisch geleidingsvermogen werd bepaald
van een extract van de mest in water. Het bleek, dat het gehalte aan zandvrije droge
stof vrij sterk daalde bij de overgang van stal naar weide, terwijl in vele gevallen nog
een duidelijke daling optrad in de laatste maand van de weideperiode. Een goed verband werd gevonden tussen het gehalte aan zandvrije droge stof van demest en eerdergenoemd geleidingsvermogen. Wanneer het gehalte aan zandvrije droge stof daalde,
steeg het geleidingsvermogen. Een nadere bestudering van de resultaten leerde, dat
gedurende de weideperiode bij het dunner worden van de mest, meer ionen via de
mest het lichaam verlaten. In een achttal gevallen van zeer waterrijke mest was het
geleidingsvermogen abnormaal hoog, zodat de ionenconcentratie in de vloeibare
fase van de mest eveneens zeer hoog kan worden genoemd.
Op een 5-tal bedrijven in N.O.-Noord-Brabant werden lage en zeer lage gehalten
aan cobalt in de grond gevonden, zodat het zeer wel mogelijk is,dat daar de klachten
bij het rundvee aan cobaltgebrek moeten worden toegeschreven. In 1956kon nog niet
met zekerheid worden vastgesteld of daarbij ook nog kopergebrek een rol speelt.
Op de proefboerderij „De Ossekampen" werden op stal en in de weide proeven genomen om de opname van de sporenelementen koper en mangaan door runderen te
bepalen met behulp van dechromogeenmethode. Deresultaten van dezeproef moeten
nogverwerkt worden, maar welisreedsgebleken, dat ten gevolgevan de slechteweersgesteldheid tijdens de proef het gras te sterk verontreinigd was met grond, zodat een
berekening van de opgenomen sporenelementen niet mogelijk is. De proef kan eventueel nog wel dienen voor de bepaling van deverteerbaarheid van het ruw eiwit, zowel
bij opgestalde als bij grazende dieren.
Ter voortzetting van reeds eerder genomen proeven werd de ademhaling van gras
gedurende het drogen van monsters op het laboratorium nader onderzocht, ten einde
tot een verantwoorde droging van monsters ruwvoeder te kunnen komen. Het bleek,
dat voor een goede droging speciale eisen moeten worden gesteld aan een constante
en regelmatige verdeling van de temperatuur in het droogapparaat.
FUNDAMENTEEL ANALYTISCH-CHEMISCH ONDERZOEK

De invloed van verschillende variaties in de methode voor de bepaling van de kleur
van gebroeid hooi met behulp van een extract van hooi in een soda-oplossing (5%)
op het resultaat van de meting werd nagegaan. Het bleek, dat dewijze van koken geen
invloed heeft op de uitkomst van de kleurmeting. Tevens werd gevonden, dat vrijwel
dezelfde resultaten werdenverkregen, wanneer hethooiinversetoestand of na droging
werd geëxtraheerd. Met het Bedrijfslaboratorium voor de Landbouw in Friesland
werden monsters uitgewisseld om demetingen van dekleur van gebroeid hooi verricht
op verschillende laboratoria, onderling te kunnen vergelijken. De resultaten waren
zeer bevredigend. Het bleek mogelijk te zijn de cijfers, verkregen met een Coleman
Junion Spectrofotometer om te rekenen tot optische dichtheden, die zouden zijn verkregen met de Beekman DU spectrofotometer.
Er werd enig oriënterend onderzoek gedaan over de bepalingvan de broeigraad van
ingekuild gras om de voederwaarde van het kuilvoer beter te kunnen berekenen. De
broeikleur bleek geen geschikte maatstaf te zijn, doch er zijn aanwijzingen, dat het
furfurolgehalte een beter criterium kan zijn.
Negen klonen witte klaver van het Instituut voor Plantenveredeling werden op
blauwzuurgehalte onderzocht. De gevonden gehalten, gevonden al of niet na toevoeging van glucoside-splitsend enzym, kwamen goed overeen met de waarden, die op
het l.V.P. waren verkregen volgens een globale visuele methode. Er waren 5 klonen
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bij, die wel glucoside bevatten, doch geen, resp. niet voldoende enzym om het glucoside te splitsen.
Er werd slechts één geval gerapporteerd van vermoedelijke blauwzuurvergittiging
bij paarden in een witte-klaverweide. Een bepaling van het blauwzuurgehalte van een
monster van de desbetreffende weide bevestigde dit vermoeden. De later ontvangen
beschrijving van de ziekteverschijnselen kwam geheel overeen met de in 1950 en 1951
geconstateerde gevallen.
De methode voor de bepaling van koper in gewasmonsters werd gewijzigd, zodat
de uitvoering sterk vereenvoudigd werd. De resultaten kwamen zeer goed overeen met
gehalten, verkregen volgens de tot dusver toegepaste methode.
Tevens werd de invloed van licht op de kleur van koperdiaethyl-dithiocarbaminaat
bestudeerd. Het bleek, dat het complex, opgelost in chloroform, veel minder lichtgevoelig was dan wanneer het in tetrachloorkoolstof was opgelost.
DE OPNAME VAN MINERALE VOEDINGSSTOFFEN DOOR GRAS

In het voorjaar werd een tweede omvangrijke potproef verricht, betrekking hebbende op de invloed van de temperatuur en van temperatuurveranderingen tussen 10°en
20 °C gemiddelde etmaaltemperatuur, op de minerale samenstelling van het gras. De
resultaten van deze en van de voorgaande proef zijn in samenwerking met Prof. Ir.
M. L. 't Hart tot een publikatie verwerkt in de Netherlands Journal of Agricultural
Science,vol. 5(1957).
In het verdere seizoen werden potproeven uitgevoerd, welke in hoofdzaak betrekking hadden op de invloed van de groeiduur bij verschillende stikstofbemestingen,
daar dit aspect nog onvoldoende was bestudeerd. De bewerking van de resultaten
en de samenvoeging tot onderwerpen, welke ieder een bepaald aspect van de minerale
samenstelling behandelen, vond voortgang. Hierbij bleek, dat de invloed van bemesting, bodemvocht e.a. factoren zichzeer goed laten herleiden tot de volgende gemeenschappelijke aspecten:
a. een stikstofeffect, zich uitend in een hoger stikstofgehalte, een hoger kationgehalte
en een lager aniongehalte.
b. een anioneffect, zich uitend in een hoger aniongehalte en eveneens een hoger
kationgehalte en, bij een goed opneembaar anion als het chloride, een geringe
verlaging in het stikstof-, fosfaat- en sulfaatgehalte.
c. een fysiologisch effect, dat bij een wisselend aanbod van de verschillende kationen
en anionen een ruime variatie in de samenstelling toelaat, echter onder handhaving
van een constante verhouding van het totaal kationgehalte enerzijds en het totaal
aniongehalte plus stikstof anderzijds, waarbij verondersteld is een opname van
stikstof als nitraat.
Als richtlijnen werden gevonden:
a. de gelijkblijvende kation/anionverhouding;
b. de opneembaarheid van de beschikbare mineralen.
Uitgaande van deze richtlijnen zijn verschillende invloeden, welke betrekking hebben opdebeschikbaarheid der mineralen (bemesting) ofopdeproduktie (bodemvocht,
bemesting, temperatuur) goed te interpreteren en gelukt het beter, bijzondere gevallen
te beschrijven, welke betrekking hebben op grassoort, fysiologische conditie van het
gras, omstandigheden in de grond, zoals fixatie, nitrificatie en dergelijke. Voor een
beter begrip van verschillende details ontstond een behoefte aan eenvoudige methoden
voor de bestudering van het verse materiaal tijdens de proef. Hiervoor werd een methode uitgewerkt voor nitraat, welke de eerste inlichtingen verschafte over opname

en reductie van het nitraat in de plant en over de nitrificatie van aan de grond toegevoegd ammonium bij verschillend bodemvochtgehalte.
Verder werd het ketozurengehalte (als dinitrophenylhydrazon) nagegaan in planten
met verschillende stikstofbemesting. Belastingsproeven met grasbladeren gaven tot
150 g belasting een elastische vervorming te zien met een modulus van ongeveer 10
kg/cm2. Hetligt indebedoeling na tegaan ofdergelijke hulpmiddelen geschikt kunnen
zijn voor aanwijzingen over veranderingen in het blad bij verschillende stikstofvoeding, welke tijdens de proeven kunnen worden vastgesteld.
IV. AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
Voor zover er tijd was, is op bescheiden schaal doorgegaan met het bepalen van
droogsnelheden van verschillende zaden bij verschillende omstandigheden.
In eigen beheer is een apparatuur gemaakt voor het bepalen van de dampdrukken
vanzadenbijverschillendetemperaturen meteenreedsaanwezige„Foxboro dauwcel".
Het blijkt evenwel, dat zich hierbij zeer grote moeilijkheden voordoen. Het isnog niet
te zeggen of deze wel kunnen worden opgelost.
Enige elektrische snel-vochtbepalingsapparaten, o.m. geschikt voor toepassing op
agrarische en aanverwante bedrijven, werden dit jaar op hun bruikbaarheid onderzocht. Dit zijn:
1. de Marconi Moisture Tester (onderzoek met 23zaadsoorten en herkomsten);
2. de ScotMec-Oxley vochtmeter (onderzoek met gerst, haver, rogge, tarwe, maïs en
stro);
3. de Hydrotest vochtmeter (onderzoek met granen);
4. de Cera-Tester (onderzoek met granen en erwten);
5. de Baldwin vochtmeter (onderzoek met gras- en luzernemeel).
Voor de Marconi Moisture Tester werd (in opdracht) een ijktabel samengesteld
voor freesiazaad.
Ten behoeve van de ScotMec-Oxley werden (in opdracht) ijktabellen samengesteld
voor bruine bonen en groene erwten. Met laatstgenoemde vochtmeter werd getracht
het vochtgehalte van geperst stro te meten. Dit blijkt in principe alleen mogelijk bij
niet te hoge vochtgehalten. Voor de strocartonfabrieken zit hier dus voorlopig nog
geen perspectief in.
Een vijftal infrarood-vochtbepalingsapparaten (ontwerp Droogtechnisch Laboratorium) compleet met houten koffertje en geheel in eigen beheer vervaardigd, werd in
gebruik gegeven aan assistenten van de Rijksvoorlichtingsdienst.
Met betrekking tot de reeds ingang gevonden hebbende tamelijk nauwkeurige
vochtbepalingsmethode met thermostralers (ontwerp Droogtechnisch Laboratorium)
werden de voorschriften uitgebreid (kanarie-, karwij-, blauwmaan- en freesiazaad).
Ook in 1956werden vele praktijkproeven genomen. Dezewerden verricht in samenwerking met de landbouwvoorlichtingsdiensten, met bepaalde commissies, instituten
en de desbetreffende landbouwers.
Er werden verschillende praktijkmetingen verricht aan graandrooginstallaties. Ten
dele gebeurde dit op verzoek en in verband met gevraagd advies.
Besprekingen vonden plaats met een fabrikant i.v.m. het fabriceren van een verbeterd type cascade-droger.
Het meten van de graantemperatuur in eencascade-droger opverschillende plaatsen
tegelijk ismoeilijk. In depraktijk leest men één- door demedegeleverde thermometer
aangegeven - temperatuur af, waarbij men er niet zeker van is, dat deze goed is en
hoe de afwijkingen zijn.
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Door deafwijkende constructies en verschillende plaatselijke omstandigheden ishet
onmogelijk algemene adviezen te geven omtrent de toe te laten maximale korrel- en
luchttemperaturen. Deze adviezen kunnen slechts globaal zijn, doch hieraan heeft
men in een bepaald geval niet veel.
Er bestaan plannen om een apparatuur te bouwen voor het stelselmatig meten van
verschillende temperaturen tegelijk. Het is onmogelijk om op ruime schaal drogers
door te meten, doch gehoopt wordt binnen afzienbare tijd het inzicht te verbeteren.
De resultaten van het onderzoek naar het drogen op de boerderij hebben hun weerslag op plannen voor het drogen en opslaan bij drogerijen (coöperatief of anderszins).
Contacten in dit opzicht zijn gelegd. De belangstelling uit deze kring voor ons onderzoek schijnt toe te nemen.
Op grond van gevraagd advies is onderzoek verricht over het drogen van zaad in
zakken. Dit gebeurde op semi-technische schaal en hierbij werden verrassende resultaten verkregen.
Ontwerpen voor enkele drogerijen volgens dit principe werden gemaakt; de daarnaar uitgevoerde installaties hebben gewerkt en goederesultaten opgeleverd. Metingen
zijn verricht, zodat hieromtrent beschikt wordt over vele noodzakelijke gegevens. Het
drogen in zakken heeft enkele onoverkomelijke nadelen, doch vertoont tevens in bepaalde gevallen zeer aantrekkelijke en zwaarwegende voordelen.
Inzake vochtbepalingsaangelegenheden en vochtbepalingsapparatuur wordt door
het bedrijfsleven in toenemende mate advies gevraagd. Dit geldt vooral bij voorgenomen aankoop van vochtbepalingsapparatuur. Advies wordt slechts gegeven na het inwinnen van inlichtingen betreffende de aard van het bedrijf en van de te verwerken
Produkten.
Ten behoeve van het drogen en bewaren van akkerbouwprodukten op centrale
droog- en opslagplaatsen werden verschillende installaties ontworpen.
Bij de drogerij „Oldambt" te Oostwold, waar een v. d. Broek-droger - zgn. hogetemperatuurdroger - met separatie-apparaat in bedrijf is, werd in nauwe samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn een 6-tal proeven genomen, ten
einde de verliezen bij het kunstmatig drogen van luzerne en rode klaver - gemaaid in
drie groeistadia— van de eerste snede na te gaan.
Uit de voorlopige resultaten blijkt, dat het separatieapparaat (hierin wordt grof en
fijnhaksel van elkaar gescheiden) geen verbetering van de kwaliteit gaf in vergelijking
met vroeger genomen proeven onder vrijwel dezelfde omstandigheden met een v. d.
Broek-droger zonder separatie-apparaat.
De verliezen bij luzerne lagen in dezelfde orde van grootte als bij vroeger genomen
proeven. De verliezen bij het drogen van rode klaver lagen aanmerkelijk hoger dan
bij luzerne en liepen uiteen van 15% tot 23% van de organische stof.
De Templewood I drooginstallatie te Angerlo is gereedgekomen. Deze kleine
drogerij, capaciteit -± 160 kg droog produkt per uur bij 75% vocht in het verse
materiaal, is een zgn. éénpersoonsdroger. Het blijkt met kort gras en nadien malen,
mogelijk, deze droger met 1persoon te bedienen.
In overleg methetInstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en de V.C.G.
te Leeuwarden zijn op de proefboerderij te Rijperkerk, in samenwerking met de Cooperatieve Grasdrogerij te Giekerk, proeven genomen met het direct schudden van het
gemaaide gras tegenover niet schudden, inverband met decapaciteit van dedroger, de
droogkosten en de kwaliteit.
Door zeer zware dauw en breuk van de oplaadmachine hebben dezeproeven niet
aan de opzet beantwoord.
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In samenwerking met de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening werd een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van
het gedroogde gras in verband met de zich wijzigende bedrijfsomstandigheden enbedrijfsvoering bij verschillende drogerijen in Friesland.
Nagegaan werd, welke invloed het drogen van sterk voorgedroogd gras, resp. hooigras of verregend hooi, heeft gehad op de capaciteit van de drogers. Tevens werd
hierbij de kwaliteit van het verkregen produkt nagegaan.
Naar aanleiding van de te nemen koelproeven met gedroogd groenvoedermeel werden bij verschillende drogerijen de temperaturen van het meel bij het in de zakken
doen, gemeten.
Op verzoek werden capaciteitsproeven en metingen gedaan bij de drogerijen te
Steggerda, Marrum, Usquert, Giessen-Oudekerk, Abbekerk en Zuidwolde.
Nagegaan werd, welke ervaringen er zijn opgedaan met verschillende maaihakselmachines op grote bedrijven en bij groenvoederdrogerijen. O.a. werden gegevens verzameld over de Gehl, McCormick, Claeys en Fox.
Er is de laatste jaren veel aandacht besteed en werk verricht op het gebied van het
drogen van hooi „in de schuur". De gewenste technische gegevens betreffende deze
droogwijze zijn nu goed bekend. Dit jaar is daarom de aandacht meer gericht geweest
op het drogen van hooi „in de tas". Dit is mogelijk geworden, doordat de door het
Droogtechnisch Laboratorium ontwikkelde, betrekkelijk goedkoop te maken, indirecte luchtverhitter voor dit doel goed geëigend is. Op een tweetal bedrijven (in
Groningen en in Noord-Holland) zijn dergelijke drooginrichtingen gemaakt. Het
waren:
Bedrijf van de heer W. A. BRUINS te Winsum (Gr.). Op dit bedrijf werd ± 12| ton
schuurhooi gemaakt en ± 60ton tashooi.
Bedrijf van de heer A. DOPPENBERG te Julianadorp. Hier werd 10 ton schuurhooi
gedroogd en 50ton tashooi.
Het winnen van schuurhooi op bedrijven in Groningen, t.w. Hornhuizen, Aduard
enHoogkerk, eninNoord-Holland teWogmeer, werdnietmeerinproeven betrokken.
Wel ontving het Droogtechnisch Laboratorium gegevens omtrent de totale hoeveelheden geproduceerd hooi, en het olie- en energieverbruik. Ook werden op deze
bedrijven hooimonsters genomen van de totale partijen, evenals op omliggende bedrijven om enig vergelijkingsmateriaal te krijgen.
Oriënterende proeven met het drogen van geperste hooibalen op het landbouwbedrijf „Reuvensweerd" te Brummen, waarmede in 1955werd begonnen, zijn in 1956
herhaald. Het wasditmaal debedoeling, de helft van detas kunstmatig tedrogen ende
andere helft van de tas niet.
Door het abnormaal vochtigeweerwas hetvoor de bedrijfsleider van het landbouwbedrijf niet mogelijk zich aan de proefopzet te houden. Het gehele kwantum balen
hooi werd kunstmatig nagedroogd.
Advies werd gegeven over de opzet en inrichting van het gebouw en de plaatsing
van een drooginstallatie voor het kunstmatig drogen op groenvoederdrogerijen. Tevens werd advies gegeven over de te gebruiken brandstof en het drogen van hooigras,
resp.verregend hooi. Dedrogerij heeft ondanks hetlatebegin goede resultaten bereikt.
Over de technische inrichting van deze droger en de behaalde capaciteit in vergelijking
met andere drogers kan nog niet worden gerapporteerd, daar met deze droger nog
geen bedrijfsproeven zijn genomen.
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P U B L I K A T I E S IN 1956 / PUBLICATIONS

IN 1956

De publikaties, die nieuwe resultaten van onderzoek bevatten, zijn met * gemerkt. De andere
geven merendeels bekende feiten in een nieuwe vorm.
The publications giving new results of investigations are marked with *. The others are mainly
advisory.
GIDS voor de proefboerderij „De Bouwing" te Randwijk; 35 p., stencil 2553 C.I.L.O.
HOPMA, T. F. : Verslag van de vergadering der subcommissies en contactcommissie voor interprovinciaal onderzoek dd. 20 en 21 oktober 1955 te Heelsum; Contactorgaan voor Proefveldassistenten, jg 2, nr 2 (stencil 2499 C.I.L.O.), p. 1-7.
LIJST van proeven en proefbedrijven van Rijkslandbouwconsulenten en andere instanties 1956;
123 p.; Mededeling nr 72 Landbouwvoorlichtingsdienst.
SEVENSTER, S.: Mechanisatie van de proefveldoogst bij granen ; Contactorgaan voor Proefveldassistenten, jg 2, nr 2 (stencil 2499 C.I.L.O.), p. 11-26.
SEVENSTER, S.: Grasmonsters nemen; Contactorgaan voor Proefveldassistenten, jg 3, nr 1 (stencil
2693 C.I.L.O.), p. 20-22.
SEVENSTER, S.: Werkzaamheden van de commissie voor de rationalisatie van proefveldwerkzaamheden; Contactorgaan voor Proefveldassistenten, jg 3, nr 1 (stencil 2693 C.I.L.O.), p. 22-24.
VERSLAG van de proefboerderij „De Bouwing" te Randwijk over 1955; 68 p., stencil 2806 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr 24.
VERVELDE, G. J., en S. SEVENSTER: Verslag van een reis naar Engeland ter bestudering van de proefveldwerkzaamheden van 2 tot 16 september 1956; 18 p., stencil Sp. 5772-70-3-56. Afd. A.W.
(van de Directie van de Landbouw).
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
LABORATORIUM VOOR BOTANISCH GRASLANDONDERZOEK

*BOER, T H . A. DE, en D. M. DE VRIES: Verslag van een internationale plantensociologische graslandexcursie naar Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, gehouden van 23 tot 28 mei 1955; 48 p.,
stencil2699 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr 11.
*KRUIJNE, A. A., en D. M. DE VRIES: Gegevens betreffende belangrijke graslandplanten; 48 p., stencil
2771 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr 23.
*VRIES, D. M. DE:Ecological results obtained by the use of interspecific correlation; p. 32-36 of
„European grassland conference (Paris 21-24 June 1954)", O.E.E.C., 1956.
*VRIES, D. M. DE: Verslag van de excursie gemaakt met de werkgroep „grasmat op dijken" naar de
westkust van Sleeswijk-Holstein van 13tot 17juni 1955; 11p.,stencil 2757 C.I.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg 1956,nr 21.
*ZEILER, Mej. E. H.: Voorlopig verslag van een onderzoek naar het verband tussen zuurgraad en
onkruidbegroeiing in de Wageningse Eng; 6 p., stencils 2579 en 2580 C.I.L.O.
PLANTENFYSIOLOGISCH ONDERZOEK

*ALBERDA, TH. : De veranderingen in de koolhydraatreserve bij Engels raaigras (Lolium perenne L.)
van november 1954 tot november 1955 (with summary: Variations in the soluble carbohydrate
reserves ofperennial ryegrassfrom November 1954 until November 1955) ; Verslag vanhet C.I.L.O.
over 1955,p. 48-56.
DIERKUNDIG ONDERZOEK

BEYERS, J. A., en J. DOEKSEN:Als de leverbot Uw koeien en schapen bedreigt;8 p.; Vlugschrift nr 72
voor de Landbouw.
DOEKSEN,J. : De toepassing van de standaardkoe; Landbouwgids 1956, p. 485^186.
DOEKSEN, J.: Bestrijding van de leverbotziekte bij schaap en rund; Resume's „Wetenschap voor de
praktijk" 1956, p. 63; Friesch Landbouwblad, jg 53, nr 6, p. 95; verkort in De Boerderij, jg 40,
nr 21, p. 4.
DOEKSEN, J.: De bestrijding van de leverbotziekte bij schaap en rund; Landbouwvoorlichting, jg 13,
nr 4, p. 146-151;verkort in Algemeen Agrarisch Archief,jg 14, nr 500, p. 6242-6243.
*DOEKSEN, J. : The standard cow as a criterion ingrassland evaluation; p. 229-233 of „European grassland conference (Paris 21-24 June 1954)", O.E.E.C, 1956.
*DOEKSEN, J., O. J. HEMKES en C. A. HOVEYN:De invloed van de produktie van melkvee op zijn produktiviteit in latere perioden (with summary : The influence of the milk production of cattle on
their productivity in thefollowing months); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 56-58.
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DOEKSEN, J.: Hetvoorkomen vanleverbotziekte door weidebespuiting; Het Loonbedrijf in Land- en
Tuinbouw,jg 9,nr12,p.455 en457.
AANLEG VANGRASLAND EN TEELT VANGRASZAAD

*EVERS, A., en A. SONNEVELD: Graszaadteeltproeven III - oogst 1953en 1954- (with summary:
Grass seed production trials HI - harvest years 1953and 1954); 51 p., stencil 2583 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr6.
EVERS, A.,H. KONING enA. SONNEVELD: Verslag vaneenstudiereis naar Duitsland over graszaadteelt (15-27 juni 1956); 15p., stencil 2721 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr18.
*EVERS, A., en A. SONNEVELD: Graszaadteeltproeven IV (oogst 1955); 28p.,stencil 2804 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr25.
SCHEYGROND, W., and A. SONNEVELD: Some factors influencing the behaviour of seed mixtures;
p. 178-184 of „European grassland conference (Paris 21-24 June 1954)", O.E.E.C, 1956.
SONNEVELD, A. :Deinzaai vangrasland; Landbouwgids 1956, p.367-368.
SONNEVELD, A.: Over de inzaai van tijdelijk en blijvend grasland; De Landbode, jg 10,nr 6, p. 11;
verkort in Algemeen Agrarisch Archief,jg 14, nr492,p. 6050-6051.
*SONNEVELD, A.,andA. EVERS: Some results of recent research ongrass seedproduct ion inthe Netherlands; p. 141-149 of„European grassland conference (Paris 21-24 June 1954)", O.E.E.C.,1956.
SONNEVELD, A.: Graszaadmengsels voor boomgaarden; de Fruitteelt, jg 46, nr 26, p. 639en 641;
verkort inAlgemeen Agrarisch Archief,jg 14,nr505, p.6355-6356.
*SONNEVELD, A.,enE. J.A. HOOGLAND: Hetzaaien vangraszaden; Landbouwmechanisatie, jg 7, nr7,
p. 329-334.
•SONNEVELD, A. :Dereactie van verschillende typen van Engels raaigras entimothee op uiteenlopende
gebruikswijzen (with summary: Theresponse of different types of perennial ryegrass and timothy
to divergent managements); Verslag vanhet C.I.L.O. over 1955, p.58-66.
*SONNEVELD, A. :Gebruik van dekvrucht entijdstip van inzaaien bij degraslandaanleg (with summary:
The useof a cover crop anddate of sowing ingrassland establishment); Verslag van het C.I.L.O.
over 1955, p. 66-74.
WATERHUISHOUDING

BAARS, C , A.J. HELLINGS en L. WARTENA: Beregening in de landbouw; 148p.,Uitgeverij Ceres,
Meppel.
*BAARS, C. : Verslag van de beregeningsproeven in Noord-Brabant over 1955;51 p., stencil 2533
C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr5.
*BAARS, C. : Gewasopbrengsten en sproeiwaterbehoeften van beregende zandgronden in het zuidoostelijk deel vanNederland in 1955(with summary: Yields obtained by sprinkling in1955 on
drought susceptable sandy soils andtheamounts of water needed); Verslag vanhet C.I.L.O. over
1955, p. 113-120.
*BAARS, C , J. A. KEUNING en J. H. A. SCHAAFSMA: Verslag van de beregeningsproeven met zuivel-

afvalwater in 1955; 17p., stencil 2760 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr19.
*MAKKINK, G. F . : Verdamping en waterverbruik van gewassen; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 68,
nr 1, p.94-98.
*MAKKINK, G. F . : Lysimeterstation C.I.L.O., Wageningen, 1955; 13 p., stencils 2418 t/m 2429
C.I.L.O.
*MAKKINK, G. F., and H. D. J. VAN HEEMST: The actual évapotranspiration as afunction of the
potential évapotranspiration and the soil moisture tension; Netherlands Journal of Agricultural
Science, vol. 4,nr1, p.67-72.
MAKKINK, G. F . :Verslag vaneenstudiereis inEngeland van 10tot 15juni 1956; 10p.,stencil2691
C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956,nr13.
*MAKKINK, G. F.:Deevapotranspiratie vangrasland in 1955 (with summary: The évapotranspiration
of grassland in1955); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 74-79.
*MAKKINK, G.F.:Dewaterbalans vangras opnatte grond (with summary: Thewater content of grass
on wet soil); Verslag vanhet C.I.L.O. over 1955, p. 79-81.
MAKKINK, G.F.,Theapplication of research onevaporation in hydrology; Publication no40de l'Association Internationale d'Hydrology, tome I, p. 12-13.
MAKKINK, G.F.,enR. WIND :Verslag van eenstudiereis naar West-Duitsland van10 tot 13 oktober
1956; 5p.,stencil D D 31.10.56 T.N.O.
*MAKKINK, G. F . : Maandoverzichten over 1956van het lysimeterstation; 15 p., stencil C.I.L.O.
Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr20.
•POTENTIEEL waterverbruik e.d. over maart t/m oktober 1955,maart t/m april 1956,mei1956
Tijdschrift derNederlandsche Heidemaatschappij, ig67,nr1,p.22;nr6,p. 158, nr 7-8,p. 195
•VERDAMPING; Water, jg 40,nr 2, p. 17;nr6, p.75; nr9, p. 116; nrlO, p. 130;nr 11, p. 143; nr 12,
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p. 154; nr 13,p. \70;nrl4,p.
184; nr 16,p. 212; nr!8, p. 244; nr 19,p. 259; nr 20, p. 265; nr 21,
p. 302;nr22, p. 312;w Z ï , p. 324; nr24, p. 336; nr25, p. 357.
*WIND, G.P.: The influence ofnitrogen fertilizing on water consumption ofgrassland; p. 195-198of
„European grassland conference (Paris 21-24 June 1954)", O.E.E.C, 1956.
PRODUKTIENIVEAU EN KARTERING VAN GRASLAND

*BOER, T H . A. DE:Agrassland classification by vegetation survey units and their ecological and agricultural value inDutch circumstances; p. 36^12 of „European grassland conference (Paris 21-24
June 1954)", O.E.E.C, 1956.
*BOER, TH. A. DE: Een globale graslandvegetatiekartering van Nederland (with summary: A rough
survey of the grassland vegetation in the Netherlands); 72p. en twee losse landkaarten; Verslagen
van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr 62-5.
BOER, T H .A. DE, D. VAN DIEPEN, T H .J. FERRARI en A. P. A. VINK: Bodemkartering en bodem-

waardering in West-Duitsland; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 68, nr 11, p. 855-862.
*BOER, T H . A. DE, en W. D. JAGTENBERG: De grasopbrengst in 1955 (with summary: Grass yields in
1955); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 82-88.
*BOER, T H . A.DE, enA, DE JONG: Graslandvegetatiekartering „Maas enWaal west"; 6p., stencil
2707 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr 17.
BOER, T H . A. DE: Graslandvegetatiekartering; Landbouwvoorlichting, jg 13, nr 11, p. 623-626.
*BOER, T H . A.DE, en TH. J. FERRARI: Desamenhang tussen graslandvegetatiekarteringseenheden,
bodemvruchtbaarheid enopbrengst indeGelderse Vallei; Landbouwvoorlichting, jg 13, nr 12,
p. 686-692.
*BOER, T H . A. DE, en T H . J. FERRARI: Bodemvruchtbaarheid, vegetatiekarteringseenheid en opbrengst
van grasland in een zandgebied (Gelderse Vallei) (with summary: The relation between soil
fertility, vegetation-survey units and grassproduction onold permanent pastures in a sandy
district); 23p.; Verslagen vanLandbouwkundige Onderzoekingen, nr 62-15.
KUILVOEDERBEREIDING

HAAN, S. DE: Inkuilen volgens voordroogmethode; Groninger Landbouwblad, jg 34, nr 2, p.4en 17
De Landbode, jg10, nr 3, p. 2.
*HAAN, S.DE: D e invloed van kneuzen ophet kuilresultaat bij graskuilen; Landbouwmechanisatie,
jg 7,nr 9, p. 449,451 en 453.
*KAPPELLE, D., enS. DE HAAN: Proefneming op laboratoriumschaal over het inkuilen van gras met
verschillend droge-stofgehalte (Cl 1118); 12 p., stencil 2490 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen,
jg 1956, nr 3.
*KAPPELLE, D., en S. DE HAAN :Proefnemingen over het inkuilen van gras onder toevoeging van Kofazout; 12p., stencil 2501 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr4.
KAPPELLE, D. : De grondslagen van de inkuilingsmethode als uitgangspunt voor de waardering van
de conservering; 2 p.,stencil 2552 C.I.L.O.
*KAPPELLE, D., en S. DE HAAN: Silageresultaten met verschillende typen inkuilmachines en verschillende wijzen van melassetoediening; 20p., stencil 2565 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen,
jg 1956, nr 7.
*KAPPELLE, D., H. J. IMMINK en W. B. DEUS: Aanvullend onderzoek naar de voederwaarde van gebroeid grashooi; 18 p., stencil 2613 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr8.
*KAPPELLE, D., en S. DE HAAN: Proefneming over de bruikbaarheid van „Howden's silo preparaat"
als inkuilmiddel voor gras (with summary :An experiment on the useof Howden's silo preparation
as apreservative in ensiling grass); 6 p., stencil 2714 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956
nr 14.
GEBRUIK VAN GRASLAND

*BOSCH, S.: Einfluss der N-Düngung auf die botanische Zusammensetzung von Grünland und auf die
Mineralgehalte des Bestandes; Infelder Reihe, Heft 1 (Landwirtschaftsverlag Weser-Ems,
Oldenburg), S. 46-49 (tabellen ook gestencild als S. 2231 C.I.L.O.).
BOSCH, S.: Bemesting van grasland inverband met de minerale samenstelling van het gewas ende
gezondheid van het vee; 1p., stencil 2546 en 6 p. stencil 2564 C.I.L.O.
*BOSCH, S.: The influence of somefactors on the mineral contents of herbage; p. 191-195 of „European
grassland conference (Paris 21-24 June 1954)", O.E.E.C, 1956.
*BOSCH, S., en J. A. KEUNING :Bijvoedering van mdkvee met aardappelvezels in de weide op de proefboerderij „Bosma Zathe I "teSelmien (Fr.) in 1955; 23 p., stencil 2665 C.I.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg1956, nr 15.
*BOSCH, S.: The determination of pasture yield; Netherlands Journal of Agricultural Science, vol.4, nr4,
p. 305-313.
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*BOSCH, S.,en H. A. TE VELDE: Resultaten vanproefnemingen metinscharen bij verschillende graslengten; 20p.,stencil 2787 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr22.
*HART, M.L. 'T,enA. KEMP: Deinvloed vandeweersomstandigheden ophetoptreden van kopziekte bij rundvee (with summary: Influence of weather conditions on theoccurrence ofgrasstetany
in cattle; avec résumé: L'influence de la température et de lapluie sur Vaccident de la tétanie
d'herbages; mitZusammenfassung: Einfluss des Wetters auf das Auftreten derGrastetanie beim
Rindvieh) ;Tijdschrift voor Diergeneeskunde, deel 81, afl.3,p.84-95.
HART, M.L. 'T,enA. KEMP: Voorlopige resultaten vaneenonderzoek naar hetoptreden vankopziekte bijrundvee; Landbouwvoorlichting, jg 13,nr3,p. 114-120; verkort inAlgemeen Agrarisch
Archief,jg 14, nr499, p. 6218-6219.
HUISMAN, L. H., D. VAN DER SCHAAF en P. WIERTSEMA: Het gebruik van de opraappers bij de hooi- en

kuilvoederwinning inEngeland ; 18 p.; Gestencilde Mededelingen (v/A)Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, jg 1956, nr2; verkort inDeLandbode Jg 10, nr26,p.7,enin Friesch
Landbouwblad, jg 53,nr24,p. 505.
*KEMP, A., en W. DIJKSHOORN, Het verschil in de minerale samenstelling van het onderste enhet
bovenste deel vaneensnede weidegras (with summary :Thedifference inthemineral composition
between the upper and the lower parts of pasture grass); Verslag vanhet C.I.L.O. over 1955,
p. 100-104.
SCHAAF, D. VAN DER: Dehooibroeienquête 1955; OnsFriese Platteland, jg 10,nr451, p.3; onder de
titel „Vragenformulier hooibroei" inFriesch Landbouwblad, jg 53, nr4 (moet 3zijn), p. 39.
SCHAAF, D. VANDER: Hooibewaring en hooibroeibestrijding; Resume's „Wetenschap voor de Praktijk" 1956, p. 79-81; verkort in De Landbode, jg 10,nr 25, p. 2, en in Utrechts Landbouwblad
jg 9, nr 25, p.2.
SCHAAF, D. VAN DER: Hooibewaring ineengeventileerd hooivak; Friesch Landbouwblad, jg 53,nr5,
p.75.
SCHAAF, D. VAN DER: Hetbroeien vanhooi; Melkjg 11,nr14,p.384-386.
SCHAAF, D. VAN DER: Draineerbuizen in hethooi; OnsFriese Platteland, jg 10,nr463, p.6(mettoevoegsel opp. 8);Friesch Landbouwblad, jg 53, nr17 (moet 16zijn), p.331;Boer enTuinder,jg10,
nr477,p. 15.
SCHAAF, D. VAN DER: Degeventileerde hooibewaarplaats; Landbouwmechanisatie, jg 7,nr4,p.195—
199, 201,203, 204, 207, 208.
SCHAAF, D.VAN DER: Degevolgen vanhooibroei; Melkjg 11, nr26, p.414^115.
SCHAAF, D. VAN DER: Hetwinnen vanhooi; Melkjg 12, nr2,p.21-22.
SCHAAF, D.VAN DER: Winning enbewaring van hooi; 1p.,stencil 2560 C.I.L.O.
SCHAAF, D.VAN DER: Hetwinnen enbewaren vanhooi ; Melkjg 12, nr3,p. 40^42.
SCHAAF, D . VAN DER: Hetbewaren vanhooi; DeLandbode, jg 10, nr26,p.9.
*SCHAAF, D. VANDER:Verbetering vandehooibewaring door regelmatige ventilatie (with summary:
Better haykeeping by constant ventilation); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 104-109.
*SCHAAF, D. VAN DER: Oriënterend onderzoek naar het gebruik van zonnebestraling voor hetopwarmen van delucht,waarmee pas gestapeld hooiwordt geventileerd (with summary: Exploratory
experiments in using the radiation of the sunfor heating the air usedfor ventilation of hay only
just piled up); Verslag vanhet C.I.L.O. ever 1955, p. 109-113.
SCHAAF, D. VANDER: Wijze vanhooien; De Nieuwe Veldbodejg 23, nr2,p. 21.
*SCHAAF, D. VAN DER: De werkzaamheden der hooibroeicommissie; Friesch Landbouwblad, jg 53,
nr 51, p. 1048-1049.
VOORKOM hooibroei!; Friesch Landbouwblad, jg53, nr24, p.508; Boer en Tuinder,jg 10,nr484, p. 10.
WESTENDORP, T.: Veranderingen en verliezen bij het broeien van hooi; De Nieuwe Veldbodejg 22,
nr 38, p.5-6;Plattelandspostjg 12, nr31, p.7.
WISSELBOUW EN GRONDBEWERKING

CLEVERINGA, C.J.: Wisselbouw; Landbouwgids 1956, p. 324-326.
*CLEVERINGA, C. J.: Technical andeconomie results of ley farming in comparison with normal mixed
farming in the Netherlands; p. 185-190 of „European grassland conference (Paris 21-24 June
1954)", O.E.E.C,1956.
CLEVERINGA,C.J.:Wisselbouw dank zijnieuweselecties van grassen enklavers;DeNieuwe Veldbode,
jg 23, nr12-13, p. 18-20.
VOEDERGEWASSEN

BAKERMANS, W.A.P.:Inkuilen vanvoederbieten ;Landbouwgids 1956, p. 313-315.
BAKERMANS, W. A. P.: Inkuilen van voederbieten; Resume's „Wetenschap voor de Praktijk" 1956,
p. 75-78; verkort inFriesch Landbouwblad, jg 53, nr6,p. 95.
*BAKERMANS, W. A. P . : Beschouwing over enige onderzoekingen bij voederbieten; 4 p., stencil2412-VI C.I.L.O.
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AFDELING AKKERBOUW

DOBBEN, W. H. VAN: Enkele punten van belang bij de graanteelt; Landbouwgids 1956,p. 290-292.
DOBBEN, W. H. VAN: Mengteelt van haver en gerst; Landbouwgids 1956, p.295.
*DOBBEN, W. H. VAN: De proefnemingen in 1955 met extra stikstofoverbemestingen tijdens het in aar
komen bij wintergranen; Stikstof, nr 9, p. 271-276; verkort in De Landbode, jg 10, nr 21, p. 11,
en in Algemeen Agrarisch Archief,jg 14, nr 499, p. 6210-6211.
*DOBBEN, W. H. VAN: Verslag van proefnemingen op het gebied van het fundamentele graanonderzoek; Verslag over het tweede jaar (v/h) Tienjarenplan voor Graanonderzoek, p. 69-84.
*DOBBEN, W. H. VAN, en Mej. A. C. WIERSEMA: De invloed van hitte en regen tijdens en na de bloei
op de opbrengst van granen (with summary: The influence of heat and rainfall in the period of
flowering and shortly afterwards on the yield of cereals); Verslag van het C.I.L.O. over 1955,
p. 124-128.
*DOBBEN, W. H. VAN: Concurrentie tussen haver en zomergerst op een pH-trappen-proefveld (with
summary : Competition between oats and spring barley in connection with soil acidity) ; Verslag
van het C.I.L.O. over 1955, p. 128-131.
*DOBBEN, W. H. VAN, en Mej. A. C. WIERSEMA: Potproeven met mengcultuur van haver en gerst bij
verschillende zuurgraad (with summary: Pot-experiments with mixtures of oats and barley at
different levels of'soil acidity (pH-in KCl)); Verslag vanhet C.I.L.O. over1955, p. 131-133.
*DOBBEN, W. H. VAN: De invloed van DNC-bespuitingen op de groeiwijze van winterrogge (with
summary: The influence of spraying with DNC on the growth of winter rye); Verslag van het
C.I.L.O. over 1955, p. 133-141.
*DOBBEN, W. H. VAN: Ganzenschade in wintertarwe (with summary: Damage by wildgeese in winter
wheat); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 141-144.
*DOBBEN, W. H. VAN: De wintertarwe-opbrengsten en de weersomstandigheden (with summary:
The yield ol winter wheat in 1955 and the weather conditions); Eerste Jaarboekje (v/d) Stichting
Nederlands Graancentrum, p. 19-23.
DOBBEN, W. H. VAN: Moderne roggeteelt; Plattelandspost, jg 12, nr 49, p. 35; De Nieuwe Veldbode,
ig 23, nr 16, p. 5-6.
*WIERSEMA, Mej.A. C. : De invloed van de duur der basisbelichting en van de lichtintensiteit der aanvullende belichting bij daglengteproeven (with summary: The influence of the duration of „basic"
daylight-exposition and of the intensity of supplementary light in experiments on photoperiodism);
Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 121-123.
PRODUKTIENIVEAU-ONDERZOEK

*Es, F. W. J. VAN: Het bouwplan in de praktijk in verband met de vochthoudendheid der zandgronden ; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 68, nr I, p. 90-93; verkort in Algemeen Agrarisch Archief,
jg 14, nr 492, p. 6048-6049.
*Es, F. W. J. VAN: Een schatting van de oppervlakte der Nederlandse zandgronden, waarvoor beregening rendabel is op grond van gegevens van het produktieniveau-onderzoek (with summary:
An approximation of the areas of Dutch sandy soils on which sprinkling willpay); Verslag van het
C.I.L.O. over 1955, p. 144-152.
POSTMA, C. : Verschillen in oogstramingen ; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 68, nr 1, p. 87-89.
*POSTMA, C.: De verdeling van het kunstmestverbruik 1951/1952 (with summary: The distribution of
fertilizer consumption 1951/1952); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 152-154.
*POSTMA, C. : De verdeling van het kunstmestverbruik gedurende de bemestingsjaren 1949/1950 tot
en met 1951/1952 (with summary: The distribution cffertilizer consumption in the years 1949'/
1950 through 195111952); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 154-159.
POSTMA, C. : Een grafisch kenmerk voor vertraging en benadering van de vertragingsduur (with
summary: A graphical method for determining a lag); Verslag van het C.I.L.O. over 1955,
p. 159-163.
PEULVRUCHTEN

RECIPESfor each season andjor every age; 3p. van het vouwblad „Dutch peas and beans... nothing is
more nourishing".
REZEPTE fürjede Jahreszeit undjedes Alter; 3p.van het vouwblad „Holländische Hülsenfrüchte... die
sind nahrhaft".
RICETTE adatte per ogni stagione e ogni età; 3p. van het vouwblad „Nei legumi olandese... c'è non
poco nutrimento".
*RIEPMA W Z N , P.: Standruimte-onderzoek van conservendoperwten (with summary: Spacing research
in canning peas) ; Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 163-167.
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RiEPMA W Z N ,P.: Resultaten vanhet doperwtenrassenonderzoek (serie 194)in 1955en voorlopige
resultaten van het onderzoek in 1956;11 p., stencil 2759 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van
Interprovinciale Proeven, nr54.
VEENBAAS, Mej. A.: Hetgebruik vankeukenzout en fosfaten bij debereiding vanerwten; Voeding,

jg!7,nr5,p.

85-92.

*VEENBAAS, Mej. A. :Deuiterlijke kwaliteit vandebelangrijkste peulvruchtenrassen, inhet bijzonder
wat betreft depercentages afwijkende korrels; Technische Berichten Peulvruchtenstudiecombinatie, nr 71, p.1-10.
*VEENBAAS, Mej.A. : Verslag van het kwaliteitsonderzoek van groene-erwtenrassen (oogst 1954 en
1955); 39p.,stencil 2611 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1956,nr9.
*VEENBAAS, Mej. A. : Verslag van het kwaliteitsonderzoek van kapucijner- en rozijnerwtenrassen
(oogst 1954en 1955);28p.,stencil 2653 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr12.
*VEENBAAS, Mej. A.: Dekwaliteit vandealgemeen verbouwde rassen vangroene erwten, kapucijners
en rozijnerwten vande proefvelden in 1955 en 1954;43p . ;Technische Berichten Peulvruchtenstudiecombinatie, nr72.
MAÏS EN NIEUWE GEWASSEN

BECKER, W. R.: Derassenkeuze vanmaïs; Landbouwgids 1956, p. 295.
BECKER, W.R.: Snijmaïs; Landbouwgids 1956, p. 328-329.
*BECKER, W.R., enG. H. DE HAAN: Snijmaïs (bijzonderheden over deteelt endesamenstellingvan
het produkt); Landbouwvoorlichting, jg 13, nr2, p. 75-82; iets verkort in De Nieuwe Veldbode,
jg 22, nr22, p. 4-5.
BECKER, W.R. : Report onprogress inhybrid maize breeding andproduction in 1955inthe Netherlands;
2 p.,stencil 2483 C.I.L.O.
*BECKER, W.R., andC.A. HOVEYN: Report onthe co-operative uniform tests 1955 (for FAOhybrid
maize meetings); 26p.,stencil 2502 C.I.L.O.
BECKER, W.R.:Snijmaïs; 4p.; Vlugschrift nr57(tweede druk) voor de Landbouw.
*BECKER, W. R. : Report of field experiments with maize varieties in the Netherlands in 1955;6p.,
stencil 2535 C.I.L.O.
BECKER, W. R.: Züchtung und Saatguterzeugung von Hybridmais in den Niederlanden; Archiv der
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Band 17, S. 84-94.
*BECKER, W. R., en G. H. DEHAAN: Een proef met verschillende oogsttijden van snijmaïs (with
summary: An experiment with different times of harvesting maize for silagé); Versla? vanhet
C.I.L.O. over 1955,p. 170-176.
*BECKER, W.R. : Maize for fodder andsilage; 12p.,stencil 2702 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen,
jg 1956, nr16.
BECKER, W.R. :Demaïsteelt opdetweesprong; Plattelandspost, jg 12, nr49, p.23;DeNieuwe Veldbode,jg 23,nr17, p.6.
OOGST, De, vansnij- en korrelmaïs; Plattelandspost, jg 12, nr34, p .8-9.
AARDAPPELEN

*BRONS, Mej. H.A.,enA.J. REESTMAN: Iets over verkoop onder verkeerde rasnaam; Publikatie nr1
(van maart 1956) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 1-7.
REESTMAN, A. j .: Belangrijke punten voor depootgoedteelt; Landbouwgids 1956, p.296-297.
REESTMAN,A.J.:Hoogwaardige eetaardappelen; Landbouwgids 1956,p. 301-305.
REESTMAN, A.J.: Iets over deeconomische betekenis vandeaardappelen; De Pootaardappelhandel,
jg 9,nr5(moet zijn: 6),p. 1262-1265.
REESTMAN, A. J., B. ZINKWEG en D. DORRESTEIJN: Hoe verbouwen we prima eetaardappelen?; 8 p . ;

Vlugschrift nr65 voor de Landbouw.
REESTMAN, A. J., B. ZINKWEG en D. DORRESTEIJN: Tussen poten en rooien; 4 p . ; Vlugschrift nr73
voorde Landbouw.
REESTMAN, A.J.: Iets over aardappelen, geschikt voor debereiding van patates frites; Publikatie nr2
(van mei1956) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 17-21.
ZAADTEELT

*ROON, E. VAN:De bewaring van lijnzaad op de Groningse boerderij; Landbouwvoorlichting, jg 13,
nr 1,p. 15-22.
*ROON, E. VAN:Blauwmaanzaadonderzoek in 1955; 66p.,stencil 2461 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen,jg 1956, nr2.
*ROON, E.VAN: Detoepassing vangedeelde stikstofgiften bijdeteelt vanspinaziezaad en blauwmaanzaad; Stikstof, nr9, p.284-290.
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BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN

RiEPMA K Z N , P.: Chemische onkruidbestrijding; Landbouwgids 1956, p. 4 5 9 ^ 6 4 .
RIEPMA K Z N , P. :De resistentie van landbouwgewassen tegen herbiciden ;Landbouwkundig Tijdschrift,
jg 68, nr 1,p. 54-64.
RIEPMA K Z N , P. en C. CALISSENDORFF: De nawerking van D N C in de grond; Landbouwvoorlichting,
jg 13, nr 5, p. 205-208.
*RIEPMA K Z N , P. : Het effect van schoffelen op de opbrengst van granen op kleigrond (with summary:
The influence of hoeing on the yield of grain crops on clay soils); Verslag van het C.I.L.O. over
1955, p. 176-178.
*RIEPMA K Z N , P.: Onderzoek naar het effect van enkele herbiciden op de opbrengst van granen (with
summary: Investigation concerning the influence of some herbicides on the yield of grain crops);
Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 178-181.
*RIEPMA K Z N , P.: De werking van D N C via de grond; Mededelingen van de Landbouwhogeschool en
de Opzoekingsstations van de Staat te Gent, deel 21, nr 3, p. 619-626.
*ZWEEP, W. VAN DER: Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in verband met hun
invloed op de plantengroei; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 68, nr 1, p. 65-69.
AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
*DEIJS, W. B., S. BOSCH en J. W I N D : De minerale samenstelling van weidegras in verband met kopergebrek bij rundvee (with summary: The mineral composition of pasture grass in relation to
hypocupraemia in cattle); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 88-100.
*DEJJS, W. B.,en Mej. M. S. M. BOSMAN: De bepaling van de verteerbaarheid van voedingsstoffen met
behulp van gekleurde plantaardige verbindingen, die in het voer voorkomen V : voederproeven
met vers gras op stal (with summary: The use of natural occurring plant pigments as indicators for
the determination of digestibility offeed V: barnfeeding of oxen withfresh grass); Verslag van het
C.I.L.O. over 1955, p. 181-186.
*DOKSHOORN, W.: D e opneembaarheid der kationen uit oplossingen bij Engels raaigras en kropaar
(with summary : The ease of uptake of cations from solutions in Lolium perenne and Dactylis
glomerata); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 187-195.
HARBERTS, Mej. C. L. : Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher
Untersuchungs- und Forschungsanstalten te Bonn en Bad Neuenahr; 12 p., stencil 2456 C L L O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr I.
*HARBERTS, Mej. C. L., en O. C. SPOELSTRA: De bepaling van koper in gewas; 5 p., stencil 2578
C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1956, nr 10.
AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
*BASTELAERE, G. R. VAN: Beproevingsrapport inzake de „Marconi Moisture Meter" type T F 933 A
van de Marconi Instruments Ltd. (England); 7 p., stencil 2400 C.I.L.O.
*BASTELAERE, G. R. VAN: Oriënterende semitechnische proefnemingen betreffende het drogen van
uienzaadbollen in de schuur; 12 p., stencil 2615 C.I.L.O.; Voorlopige Mededeling nr 5 van het
Droogtechnisch Laboratorium.
*BASTELAERE, G. R. VAN: Beproevingsrapport inzake de „ScotMec-Oxley" vochtmeter voor granen;
4 p., stencil 2658 C.I.L.O.
BASTELAERE, G. R. VAN: Vochtbepalingenmetinfraroodstralers; 9p.,stencil 2710 C.I.L.O. Publikatie
nr 72 van het Droogtechnisch Laboratorium.
BASTELAERE, G. R. VAN:Beproeving van elektrische vochtmeters (with summary :Testing of electrical
moisture meters); Verslag van het C.I.L.O. over 1955, p. 203-207.
*BASTELAERE, G. R. VAN: Beproevingsrapport II betreffende de „Hydrotest" elektronische vochtmeter voor gerst, rogge en tarwe; 4 p., stencil 2735 C.I.L.O.
*DIJKSTRA, N . D., en J. J. I. SPRENGER: Proefnemingen over de achteruitgang van de verteerbaarheid
bij het kunstmatig drogen van luzerne II (with summary : The influence of artificial drying on the
digestibility of lucern II); 32 p.; Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr 62-11.
HAAN, P. H. DE, J. KREYGER en L. VOSKUYL: Verslag van een studiereis naar Denemarken en Zweden
in 1955 ter bestudering van de verwerking van ruwbeemd; 12p., stencil Rijksproefstation voor
Zaadcontrôle.
HUISMAN, M. H. : Het kunstmatig drogen van groenvoeders; Landbouwgids 1956, p. 378.
*HUISMAN, M. H. : Proef met het nadrogen met warme lucht van balen geperst hooi in de schuur op
het landbouwbedrijf „Reuvensweerd" te Brummen in 1955; 7 p., stencil 2666 C.I.L.O.; Voorlopige Mededeling nr 6 van het Droogtechnisch Laboratorium.
*KREYGER, J.: Voorlopige beschouwing over het drogen en opslaan van graan op het landbouwbedrijf; 9 p., stencil 2333 C.I.L.O.; Publikatie nr 64 van het Droogtechnisch Laboratorium.
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*KREYGER, J.: Enkele ontwerpen van eenvoudige schuurdrooginrichtingen en luchtverhitters; 17 p.,
stencil 2345 C L L . O . ; Publikatie nr 65 van het Droogtechnisch Laboratorium.
KREYGER, J.: Het drogen van zaaizaden in Denemarken en Zuid-Zweden; 29 p., stencil 2394
C L L . O . ; Publikatie nr 66 van het Droogtechnisch Laboratorium.
"KREYGER, J. : Resultaten van een bewaaronderzoek onder afsluiting van de lucht met een negental
landbouwzaaizaden (with summary: Results of air-tight storage tests with nine agricultural
sowing seeds); 26p.,stencil 2516C.I.L.O. ;Publikatie nr67 vanhet Droogtechnisch Laboratorium.
"KREYGER, J., en E. J. SCHNITGER: Schuurhooidroogproeven in 1955 te De Poffert (Hoogkerk),
Aduard (2 installaties), Wogmeer-Spierdijk, Hornhuizen en de Noordoostpolder; 20 p., stencil
2472 C.I.L.O.;Publikatie nr 68 van het Droogtechnisch Laboratorium.
"KREYGER, J., en E. J. SCHNITGER: Praktijkproefnemingen aangaande het kunstmatig drogen van
akkerbouwprodukten in de schuur in 1955 (eerste serie); 17p., stencil 2604 C.I.L.O.; Pub'ikatie
nr 70 van het Droogtechnisch Laboratorium.
KREYGER, J. : Mogelijkheden van het drogen en opslaan van graan op het landbouwbedrijf; Landbouwmechanisatie, jg 7,nr 6, p. 296-299.
KREYGER, J. : Het kunstmatig drogen van landbouwprodukten op het bedrijf; 25 p., stencil 2621
C.I.L.O.
*KREYGER, J., en E. J. SCHNITGER: Praktijkwaarnemingen aangaande het kunstmatig drogen van
akkerbouwprodukten in de schuur in 1955 (tweede serie) ; 6 p., stencil 2647 C.I.L.O. ; Publikatie
nr 71 van het Droogtechnisch Laboratorium.
*KREYGER, J. : Capaciteit en warmte-economie van enkele typen groenvoederdrogers (with summary:
Capacity and heat economy of some types of green fodder dryers); Verslag van het C.I.L.O. over
1955, p. 196-203.
KREYGER, J.: Kunstmatig drogen van zaaizaden; 13 p., stencil 2680 C.I.L.O. (gedrukt in Tuinbouwgids 1957, p. 649-653).
KREYGER, J. : Het drogen van hooi en graan op het landbouwbedrijf in West-Duitsland; 8 p., stencil
2727 C.I.L.O. ; Publikatie nr 73vanhet Droogtechnisch Laboratorium.
"SPRENGER, J. J. L, and N. D. DIJKSTRA: The effect of drying temperatures on the quality of the product
in dehydrating grass; p. 237-242 of „European grassland conference (Paris 21-24 June 1954)",
O.E.E.C, 1956.
SPRENGER, J. J. I.: Het Droogtechnisch Laboratorium als afdeling van het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek; 12p.,stencil 2672 C.I.L.O.
"SPRENGER, J. J. I. : Beknopt verslag van het onderzoek aangaande het bepalen van de optimale
droogtemperatuur van tarwe; Verslag over het tweedejaar (v/A) Tienjarenplan voor Graanonderzock, p. 85-96.
SPRENGER, J. J. I.: Ontwerp voor kleine silo's van gewapend beton voor graanopslag in de buitenlucht op het boerenbedrijf; 11 p., stencil 2734 C.I.L.O. ; Publikatie nr 74 van het Droogtechnisch
Laboratorium.
"SPRENGER, J. J. I.: Verslag van droogproeven op nat gras in het Laboratorium voor Technologie
(I: inrichting en ijking van het apparaat); 34 p., stencil C.I.L.O.; Voorlopige Mededeling nr 7
van het Droogtechnisch Laboratorium.
WIERTSEMA, P., en J. KREYGER: Het drogen en opslaan van graan op het landbouwbedrijf in WestDuitsland; l i p . , stencil ; Publikatie nr 69 van het Droogtechnisch Laboratorium.
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O R G A N I S A T I E S C H E M A ' S VAN DE N I E U W
OPGERICHTE INSTITUTEN
INSTITUUT VOOR BIOLOGISCH- EN SCHEIKUNDIG ONDERZOEK
VAN LANDBOUWGEWASSEN
Bornsesteeg 65, tel.08370-3237, Wageningen
Directeur: Ir. J. W I N D

Adj. directeur enPl.v.v. directeur: Dr.W.B. DEUS, Laboratoriumgebouw
Adj. directeur: Dr. W. H. VANDOBBEN, Plantenteeltgebouw
Algemene zaken en administratie: I. F. FLIPSE
Wiskundige bewerkingen :C.A. HOVEIJN
Tuin en kassen :W. K. BURGSTEDE
I. AFDELING PLANTENTEELT
Ir. A. SONNEVELD, zaadwinning eninzaai vanweideplanten, werkleider voor zaaien en vermeerderen,
hoofd.
Ir. W.A.P. BAKERMANS, teelt enconservering vanbieten, werkleider voor verzorging.
Mej. Ir.N . KRIJTHE, knolontwikkeling bij aardappelen (I.B.V.L.).
Ir. G. C. ENNIK, klaver.
Ir. J. C. BOSMAN, stoppelgewassen.

II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING
Dr. Ir.W.v. D.ZWEEP, grasland, tuinbouw enniet beteelde terreinen, hoofd.
Ir. P. RIEPMA K Z N , akkerbouw.

Dr. H. G. v. D.WEIJ, watergangen en grondbewerking.
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
Dr. W. H. VAN DOBBEN, fotoperiodiciteit en stikstofaanwendingstijden, werkleider voor alg. landbouwecologie en bemesting, hoofd.
Drs. G. F. MAKKINK, waterhuishouding vandegewassen, werkleider voor hydrologie.
Dr. T H . ALBERDA, fysiologie vandegewassen, werkleider voor fysiologie.
Drs. H. G. WITTENROOD, ontwikkelingsfysiologie.
Drs. K. B. A. BODLAENDER, aardappelen.
Ir. T H . A. HARTMAN, granen.

^Dr. C.T. DEW I T ,theoretische vraagstukken.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
Dr. W.B. DEUS, sporenelementen, werkleider voor biochemie, hoofd.
Mej. Ir.C.L.HARBERTS, ademhaling van hogere planten, werkleider voor analytische chemie.
Dr. W.DIJKSHOORN, opname vanminerale voedingsstoffen door gras.
\ Ir.P.DEVRIES, minerale samenstelling van weideplanten.
A. KEMP, kopziekte.

Ir. J. HARTMANS, kopergebrek bij runderen.
'C. LUGT, kwaliteit van consumptieaardappelen.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
Prof. Dr.D.M. DEVRIES, beschrijvende encorrelatieve vegetatiekunde, hoofd.
Ir. J.P.v.D. BERGH, experimentele vegetatiekunde enwaardering van graslandplanten.
VI. AFDELING L A N D B O U W D I E R K U N D E
Dr. Ir.J. Doeksen, bodemfauna enweidehygiëne, hoofd.
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PROEFSTATION VOOR D EAKKER- EN WEIDEBOUW
Duivendaal 10,tel.08370-2645, Wageningen
Directeur: Ir. G. VELDMAN

Algemene zaken en administratie : H. W. TIDDENS
Statistiek: Drs. C. POSTMA

Interprovinciale veldproeven: T.F . HOPMA
H O O F D A F D E L I N G WEIDE- E N VOEDERBOUW
Hoofd Voorlichting
Hoofd Onderzoek
Afdeling Aanleg en Verbetering vangrasland
Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie
Afdeling Produktie en Gebruik vangrasland
Afdeling Wisselbouw
Afdeling Beregening
Afdeling Groenvoedergewassen

Ir. H. DE GROOT
Ir. S. BOSCH
Ir. J. W. MINDERHOUD
Ir. T H .A. DE BOER
Ir. C.J. CLEVERINGA
Ir. C. BAARS
Ir. J. B. GARRETSEN

H O O F D A F D E L I N G AKKERBOUW
Afdeling Zaadgewassen :Ir. B.H. OLTHOFF
Ir. A. EVERS
Ir. E. VAN R O O N

Afdeling Hakvruchten

:Ir.A.J. REESTMAN

Afdeling Peulvruchten

:Ir. R. P. Lammers

Dr. Ir. D . E. v. D. ZAAG
Ir. P. RIEPMA W Z N
Mej. A. VEENBAAS
Ir. T. C. v. D. KAMP

Afdeling Granen

:Dr. S. BROEKHUIZEN
Ir. A. G. D . M. VERCAUTEREN

Afdeling Maïs
:Ir. W. R. BECKER
Afdeling Griend en Riet :Ir. W.D . J. TUINZING
H O O F D A F D E L I N G BEDRIJFSVRAAGSTUKKEN :
(in opbouw)
INSTITUUT VOOR BEWARING EN VERWERKING VAN LANDBOUWPRODUKTEN
Bornsesteeg 59, tel. 08370-2971, Wageningen
Directeur: Dr. Ir. W. H . DE JONG
Adj. directeur: Ir. P. WIERTSEMA

In ditinstituut zijn ondergebracht:
1. deStichtingvoor Aardappelbewaring
2. de afdeling Droogtechnisch Laboratorium van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek
3. het hooibroei- en inkuilonderzoek vanhet Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
AFDELING I AARDAPPELBEWARING
Hoofd
: Ir. B. G. OPHUIS
Landbouwkundige : Ir. C. STEIN
Scheikundige:
:Ir. W. F. VAN VLIET

AFDELING II DROOGTECHNISCH LABORATORIUM (Mennonietenweg 6, Wageningen, tel.
08370-2854)
Hoofd
:J. KREYGER
Landbouwkundige : Ir. P. J. J. PHILIPSEN

Gedetacheerd bijhet I.B.S. : Prof. Ir. J. J. I. SPRENGER
A F D E L I N G IIICONSERVERING ENBEWARING VAN GROENVOEDERS
Wnd Hoofd

: Ir. P. WIERTSEMA

Kuilvoeder

: Landbouwkundige: Ir.D . RAPPELLE

Hooibroei

: Landbouwkundige: Ir. D. VANDER SCHAAF

Bacterioloog: Ir. G. W. WIERINGA
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SUMMARY
The foregoing.paper is the last progress researc-h report of the· central InStitute of Agricultural
Research, Wageningen,_Netberlands, which finished its activities Se.ptember.-1.956.
Its scientific staff has been ctevided over three new institbtes in which they will continue-their work.
To facilitate the continuation of the much appreciated contacts with their. colleagues abroad, the
organisation of the three new institutes is given below.

INSTITUTE FOR BIOLOGICAL AND CHEMICAL RESEARCH ON FIE.LD CROPS AND
HERBAGE. (Instituut voor Biologisch- en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen).
Director: Ir. J. WIND.
Address: Bornsesteeg 65/67, Wageningen, Postbox 14.
Telephone: 08370-3237 a·nd -3144.
The institute was founded in 1956 to continue that part of the work of the Central Institute of
Agricultural Research which was_ of a specifically biological and chemical nature. Its task is to conduct
scientific investigations on arable and grassland plants and on the quality of their products. Among it
is physiological research with an ecological objective, e.g. studies-on the influence of temperature and
light on growth and development of plants and on.problems of spacing and time of sowing.
Apart from chemical research of arable and grassland plants, taste and other properties of quality
are studied.
Finally investigations are carried out on vegetation and on some subjects in the field of agricultural
zoology.
Staff:
Director: Ir. J. WIND.
Administration: I. F. FLIPSE.
Statistical section:-C. A. HovEYN.
Garden and greenhouses: W. K. BURGSTEDE.
I. Plant groWing
Lr. A. SoNNEVELD, Head of the Department: seed production and seeding of pasture plants.
Ir. W. A. P. BAKERMANS: growing and preserving of fodder beets.
Miss Ir. N. KRIJTHE: tuber development in potatoes.
lr. G. C. ENNIK: clover.
Ir. J .. C. BOSMAN: stubble crops.

II. Weed control
Dr." W. v. D. ZWEEP, H-ead of the Department: grassland, horticulture and
Ir. P. RIEPMA KzN: arable land.
Dr. H. G. v. o. WEu: watel:-ways and soil cultivation.
III Physiology and ecology of crops

non~cultivated

areas.

~

Dr. W. H. vAN DosBEN, Head Or the Department: pho'toperiodicity and time of nitrogen application.
Dr. TH. ALBERDA: physiology of crops.
·
Drs. G. F. MAKKiNK: water relations of crops.
DI-s. H. G_. W_1rrENROOD: phasic development.
Drs. K. B. A. BoDLAE~~DER: potatoes.
,
Ir. TH. A. HARTMAN: cereals.
Dr. C. T. W1T: theoretical ·approach.

IV. Chemistry
Dr. W. B. DEIJS, Head of the Department: trace elements.
Miss Ir. C. L. HARBERTS: respiration ofhigherplants. '
Dr. W. DnRsHOORN: up~ of ions :by grasses.
Ir. P. DE VRIES: mineral composition of pasture plants.
Ir. J. HARTMANS: copper deficiency in cattle.
C. LVGT: quality of potatoes.
A. KEMP: grass tetapy.
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'~

_

-,

.

Vegetation ecology
_
_ , -: _.
Dr. D. M. DE-_VRIEs, ;Head of the D~partm~t: descriptive <l:nd correlativ.e ve_g~tation .OCoiQ~; ~ ".'.
Ir._ J.P. v. D. BERGH: expenmental vegetation ecology and evaluatJon of her-ba_g_eous:plants.
_- · -..

VI. Agricultu,.al zoology
Dr. Ir. J. DOEKSEN, Head of the Department: soiffauna and pasture hygiene.
EXPERIMENT STATION FOR FIELD CROP AND GRASSLAND HUSBANDRY
(Proefstation voor de Akker- en Weidebouw)
Director:-lr. G. VELDMAN.
Address: Duivendaal 10, Wag6ningen. Postbox 33.
Telephone: 08370-2645.
The experiment station, founded in 1956 and housed in the building of t_he former Central lnstitute
of Agrictiltural Research, has the following tasks in behalf of arable and grassland plants and the
establishment and exploitation of farms:
a. collecting, stu~ying and, if necessary, developing results obtained by other institutions of research;
b. suggesting fiirther needs for investigation and passing-on these suggestions to other institutions to
be considered for the execution;
c. undertaking supplementary research.
The station will be the central extension service for all matters relating to field crops and grassland
in their stages from seed to seed and from tuber to tuber. Insufficient information will be completed by
supplementary-research. This research will be of a_ general nature and will be carried out adjacent to
the general regional research of the agricultural advisory officers and alongside the profound research
of the specialised institutes.
Apart from the "activities in the field of agricultural plants, the station also has an organising task
bearing on the evaluation of agricultural research for practical and economical application. The
introduction of all sorts of technical perfections without critical consideration might lead to :Qonprofitable exploitation. Farmers and their advisers.should be supported by a group of economical
technicians, or, reversely, by technical economists, Who also should carry out research themselves.
It stands to reason that all this involVes close contact and cooperation with the Agricultural
Ecoilomics Research Institute _at The Hague.

Staff:
Director; Ir. G. VELDMAN.
General matters: H. W. TIDDENS.
Statistics: Drs. C. _POSTMA.
Interprovincia1 trials: T. F .. HoPMA.
Grassland and Forage Crops Division
Heads: Ir. H. DE GROOT, extension; Ir. S. BoscH, research-.
Vegetation survey of gras.sland and productivity level: Ir. Tu. A. DE BOER.
Improvement and establishment of grasslands: If. J. W. MINDERHOUD.
Production of grassland:
Utilization of grassland:
Ley farming: Ir. c. J. CLEVERINGA.
Sprinkling: Ir. c. BAARS.
Forage crops: Ir. J.B. GARRITSEN.
Arable Crops Division:
Seed production: Ir. B. H. OLTHOFF, Ir. A'. EVERS, Ir. E.-VAN ROON.
Potatoes and root crops: Ir. A. J. REESTMAN, .Dr. Ir·. D. E. VAN DER ZAAG.
Pulses: Ir:R. P. LAMMERS, Ir. P. RIEPMA WzN, "Miss A. VE:ENBAAS, Ir. T. C. VAN DER KAMP.
Cereals: Dr. s. BROEKHUIZEN, Ir. A. G.D. M. VERCAUTEREN.
Maize: [r. -W. R. BECKER.
Willows and teed: Ir. W. D. J. TUINZING.
Agricultural Economics Division: (under

~onstructj_on)
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INSTITUTE FORSTORAGE ANDPROCESSING O FA G R I C U L T U R A L PRODUCE
(Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwproducten)
Director: Dr. W. H. DE JONG.

Deputy Director: Ir. P. WIERTSEMA.
/Secretary: J. H. CATTERMOLEN.

f Address: Bornsesteeg 59,Wageningen, Postbox 18.
Telephone: 08370-2971,2972and3534.
/. Division: Institute for Potato Storage
The former Institute for Potato Storage is incorporated in thenew Institute.
Address: asthe Institute.
The programme deals with thefollowing subjects:
a. Storage experiments on semi-practical scale (Storage in buildings with outside air cooling or with
refrigeration).
b. Influence ofstorage conditions onsprouting ofthe tubers, length ofstorage period, cooking quality
and seed value.
c. Influence of growing conditions and other factors on keeping quality.
d. Application of chemical sprout depressants.
e. Washing and packing.
ƒ. Shipping.
g. Design of ventilated andcold stores; studies on internal transport.
h. Studies on mechanical damage andtuber diseases.
/. Storage of other products in cooperation with other research institutes.
/'. Advising on storage problems.
Staff:
( Head:

Ir. B.G. OPHUIS.

!Washing andpacking: Ir. C. STEIN.
iBiochemistry: Ir. W. F. VAN VLIET.
Technology: Ir. J. HESEN.
^Building section: O. VAN BRUGGEN, Ir. B. J. HAGREIS.

//. Division: Drying Research Laboratory
Address: Mennonietenweg 27, Wageningen. Postbox 18.
Telephone: 08370-2854.
The laboratory issubsidized by M.S.A.-funds. Its activities include:
a. Research on driers andmoisture testers in order to improve their construction.
b. Testing ofdriers in practice.
c. Advising on drying problems.
d. Research on the changes of physical properties, including decrease of quality of green crops,
cereals and seeds, caused by drying.
e. Research on storage problems.
ƒ. Research onprotein extraction from green crops.
Staff":
Head: J. KREYGER.
Technology: P. J. J. PHILIPSEN.

Fundamental research: Prof. Ir. J.J. I. SPRENGER.
///. Division: Various Subjects
Acting Head: Ir. P. WIERTSEMA.
Address: asthe Institute.
a. Heating ofhay.
Technology: Ir. D.v. D. SCHAAF, Leeuwarden, Telephone 05100-7641.
b. Ensilage.
Technology: Ir. D. RAPPELLE.
Bacteriology: Ir. G. W. WIERINGA.
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