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WOORD VOORAF
Voor de zevende maal verschijnt thans hetjaarverslag in de vorm, diehiervoor in
1947isgekozen. Hierbij behoort een kort overzicht van debelangrijkste gebeurtenissen omdeontwikkeling vanhetinstituut tekenschetsen, dat op 1Mei 1939zijn werkzaamheden aanving in het gebouw, waarin vóór die datum het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek was gehuisvest.
In hetverslag over 1947 isvermeld, dat hetsteeds moeilijker werd aanhet groeiend
aantal onderzoekers bureau- en werkruimte te verlenen, dat deexploitatie van proefvelden met bezwaren gepaard ging, omdat er bij het gebouw geen grond beschikbaar
is en ook geen proefboerderij in de nabijheid, alsmede dat er geen gelegenheid was
tot hetnemen vanproeven inpotten of kassen.
In hetafgelopen jaar waren demoeilijkheden hetgehele personeel onder te brengen
wel bijzonder groot, maar eenlichtpunt vormt de aanbesteding van het Akkerbouwinstituut op het terrein „De Born-Zuid" op 22 December. De eerste paal van ditinstituut werd geslagen op 4 December in aanwezigheid van de onderzoekers en van
vertegenwoordigers vanhetoverigepersoneel. Deplannen voor een Graslandinstituut
met bijbehorende kas kregen meer vaste vormen.
Degronden vandeproefboerderij teRandwijk werdenin 1951ingebruik genomen;
in het afgelopen jaar werden de bedrijfsgebouwen voltooid en het woonhuis door de
bedrijfsleider betrokken. De stallen waren juist op tijd gereed, zodat in totaal 12
dieren konden worden gestald. De boerderij draagt denaam „De Bouwing".
De onteigeningswet, waardoor debeschikking kan worden verkregen over nogniet
aangekochte gronden voor proefboerderijen op Droevendaal, resp. Osse- en Veenkampen, is door de Staten-Generaal aangenomen.
De aan het eind van 1952in gebruik genomen plantenkas heeft aan verschillende
onderzoekers ruimte voor proefnemingen verschaft en blijkt aan de gestelde doeleinden geheel te voldoen. Er is een program van eisen opgemaakt voor een kassencomplex ten behoeve van het aardappel- en graanonderzoek.
Als Voorzitter der Commissie van Advies werd Ir J. M. A. PENDERS opgevolgd
door Ir P.A. DEN ENGELSE.
Een aantal leden van de wetenschappelijke staf heeft de dienst verlaten, terwijl de
opengevallen plaatsen nog niet weer konden worden vervuld. Ir G. C. J. F. NIELEN
ging over naar eenbetrekking inparticuliere dienst, Ir D. VANDER WOERDT aanvaardde eenbenoeming bij deCultuurtechnische Dienst, Ir J. C. PAPE bij de Stichting voor
Bodemkartering enIr M. M. DE LINT bijdePlantenziektenkundige Dienst.
Benoemd werden Ir J. J. AUKEMA, gedetacheerd bij het Ned. Vlasinstituut en Ir
P. A. SCHIPPERS, gedetacheerd bij de Stichting voor Aardappelbewaring in de plaats
van Ir B. G. OUDE OPHUIS.

Aan het einde van het verslagjaar waren er in totaal - met inbegrip van personeel
werkzaam op M.S.A.-projecten, personeel van proefboerderijen en studenten - 243
personen in dienst, waarvan 41behorend tot de wetenschappelijke staf.
Ook in 1953waser wederom in belangrijke mate contact met onderzoekers inhet
buitenland. Door Ir M. L. 'T HART werd een rondreis door een deel van Europa gemaakt ter bestudering van het grasland in verschillende landen in opdracht van de
O.E.E.C.
Deverzorgingvan ditjaarverslag iswederom terhand genomen door DrJ. WILCKE,
5

thans bijgestaan door een Commissie van Redactie, die ook de andere publicaties
van het instituut behandelt. Door zijn benoeming in Juni 1954 bij de Natuurwetenschappelijke Commissie van de voorlopige Natuurbeschermingsraad moest het redactiewerk voor een deel in andere handen overgaan. Veel dank is verschuldigd aan
Dr WILCKE voor al het werk, dat door hem aan de redactie van dit en voorgaande
jaarverslagen is verricht. Ir A. EVERS heeft dit werk overgenomen en treedt thans op
als Voorzitter der Redactie-commissie.
Ir J. C. FRIEDERICH, die gewoon was enkele artikelen voor het jaarverslag in te
zenden, werd in ditjaar door ziekte verhinderd een bijdrage te leveren. De verslagen
der afdelingen bespreken niet alle projecten, welke in behandeling zijn, doch geven,
als steeds, steekproeven van de resultaten der onderzoekingen. Het geheel tracht een
beeld te geven van het werk, dat aan het C.I.L.O. wordt verricht en van de in het verslagjaar verkregen resultaten.
De wnd Directeur van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek,
Ir J. WIND

Wageningen, Juli 1954.
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OVERZICHT VAN HET O N D E R Z O E K
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)

I. AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
a. LABORATORIUM VOOR BOTANISCH GRASLANDONDERZOEK,
Dr D. M. DE VRIES

In het laboratorium worden grasmonsters op botanische samenstelling onderzocht volgens
verschillende werkwijzen:
proefveldmonsters van Centraal Instituut, Landbouwproefstation enBodemkundig Instituut,
Rijkslandbouwconsulenten, Wieringermeerdirectie, andere onderzoekingsinstellingen en
kunstmestmaatschappijen, meest volgens de drooggewichtsanalytische methode, maar eenvoudig samengestelde monsters, zoals die van kunstweiden, door schatting van de gewichtsverhouding;
practijkmonsters voor eigen onderzoek en dat van Rijkslandbouwconsulenten, Dienst van
Grond-enPachtzaken, Cultuurtechnische Dienst enandereinstanties, benevensvoorparticulieren, voor zover het typeringvan grasland betreft, volgens degecombineerde frequentie- en
rangordemethode.
Voorts bestaat demogelijkheid onkruidmonsters van akkerland te onderzoeken.
Hiernaast vindt oefening in de determinatie van weideplanten plaats door studenten van de
Landbouwhogeschool, assistenten van Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Dienst van GrondenPachtzaken enCultuurtechnische Dienst, leraren aan landbouwscholen en anderen.
Behalvehetmonsteronderzoek endemeerofminderintensievescholingvankrachten,worden
wetenschappelijke onderzoekingen op verschillend terrein verricht, alsvolgt verdeeld:
1. SOCIOLOGISCH, OECOLOGISCH EN MORPHOLOGISCH ONDERZOEK, D r D . M . DE VRIES en
Ir TH. A. DE BOER

Dit onderzoek heeft ten doelna tegaan, welkesoorten grasland in Nederland voorkomen,
hun samenstellingtebeschrijven, inzicht teverkrijgen indeeisen,welkedetalrijke plantensoorten, dieer deelvan uitmaken, aanhet milieu stellen enten slottede landbouwkundige
waarde, zowel van de afzonderlijke graslandplanten als van de typen grasland te bepalen.
Noodzakelijke voorwaarde hiervoor is vervolmaking van de onderscheiding der verschillende graslandbestanddelen, vooral in vegetatieve toestand.
De Nederlandse graslanden worden op verschillende wijzen ingedeeld, namelijk sociologisch volgens kenmerkende, overheersende of herhaaldelijk voorkomende (= frequente)
soorten enmeerlandbouwkundig door, behalvemet defrequentie, ook rekeningtehouden
met de landbouwkundige waarde der soorten. De subjectieve soortencombinaties van de
plantensociologie worden getoetst door langs wiskundig statistische wegde correlatie der
soorten te berekenen.
Samenstelling, kwaliteit en oecologie van de diverse associaties, combinaties, dominantiegezelschappen en graslandtypen worden nagegaan, evenzo de oecologie van de plantensoorten afzonderlijk. Wat dit laatste betreft worden tweewegen bewandeld, t.w. deproefveldmethode en de statistische methode (bemonstering van bedrijfspercelen). Getracht
wordt, o.a. door toekenning van indicatiecijfers aan de graslandplanten, milieufactoren te
berekenen. De gemiddelde botanische samenstelling van het grasland onder gunstige omstandigheden (vochtigheidsgraad, pH, phosphaat- en kalitoestand) wordt voor verschillende grondsoorten en bij verschillende gebruikswijzen nagegaan. Daarna wordt vastgesteld in hoeverre de botanische samenstelling slechter is, als deze milieufactoren, zowel
afzonderlijk alsincombinatie, minder goed zijn.
Als onderdeel van het oecologisch onderzoek zij nog vermeld de bestudering van het verband tussen graslandvegetatie en bodemtype, die zowel geschiedt door middel van detailopnamen binnen één perceel, als door statistische studie van percelen, die in hun geheel
op één bodemtype liggen.
Sociologischenoecologisch onderzoek vandeakkeronkruidbegroeiingwordtverricht naar
het voorbeeld van het graslandonderzoek. De methodiek wordt bestudeerd, waarbij in
sterke mate rekening gehouden wordt met frequentie en massaverhouding der soorten.
Verder wordt de dynamiek der onkruidvegetatie nagegaan en iseen aanvang gemaakt met
karteringswerkzaamheden.
Hetmorphologisch onderzoekricht zichvooralopdevegetatieveherkenningvan graslandplanten en akkeronkruiden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de kiemplanten.
1 : Onderzoek naar de botanische typen van het grasland in Nederland.

4: Bestudering vanhetverband tussen bodemprofiel ensamenstelling vande grasmat.
218: Onderzoek naar de verandering der akkeronkruidvegetatie inde loop van het seizoen.
307: Onderzoek naar deoecologie van akkeronkruiden op zandgrond.
2. GRASLANDKRTERING EN ONKRUIDBESTRIJDING, Ir T H . A DEBOER

De graslandvergetatiekartering heeft totdoel tekomen toteen kwantitatieve inventarisatie
van landbouwkundig verantwoorde vegetatie-eenheden, die niet slechts iets zeggen omtrent
de gebruikswaarde der gekarteerde percelen, doch tevens omtrent de milieufactoren, welke
deze gebruikswaarde bepalen. Hetiszodoende mogelijk aante geven, ofen zo ja, welke
maatregelen ter verbetering moeten worden genomen, en te taxeren, welke opbrengstvermeerdering zij zullen geven.
Onderscheiden worden overzichtskarteringen en detailkarteringen. Bij de eerste wordt
alleen de vegetatie-eenheidvan gehelepercelen, gelegen op bewust gekozen raaien, bepaald ;
deze vegetatie-eenheden worden samengevoegd tot grotere groepen, de graslandgroepen,
en deze worden opdekaart elkmeteen eigen kleur aangegeven. Bijde detailkarteringen
heeft de inventarisatie perceelsgewijze plaats en worden de vegetatie-eenheden zelf in
kleuren op dekaart aangegeven.
De onkruidbestrijding ingrasland isin eerste instantie een sociologisch probleem. Daarom
wordt aanhetmateriaal vanhetonder a-\ genoemde onderzoek de samenhang van het
percentage der verschillende onkruidsoorten met bemesting, gebruik en bodemfactoren
bestudeerd. Tevens wordt studie gemaakt van debestrijding met synthetische groeistoffen
en met enkele andere chemische enmet mechanische middelen.
10: Interprovinciale onkruidbestrijdingsproeven opgrasland (serie 503).
11 : Invloed vangroeistoffen opdeopbrengst van grassen.
12: Inundatieproefvelden.
13: Inundatie-onderzoek op observatievelden.
14: Practijkcontrôle vangeïnundeerd grasland.
219: Botanische overzichtskartering van hetNederlandse grasland.
241: Onderzoek naar demogelijkheid deopbrengst vangrasland te taxeren.
252: Verzamelproject kleinere graslandkarteringen.
b. PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK, DrT H . ALBERDA
Te velde wordt degrootte van degrasopbrengst beïnvloed door vele factoren. De rol van elk
der factoren afzonderlijk kaninhetveld echter moeilijk worden vastgesteld. Ditzalin het
laboratorium dienen te geschieden.
Dank zijdegastvrijheid vande directeur, Prof. DrE.C.WASSINK, kanmomenteel worden
beschikt over een kamer van constante condities inhetLaboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek vande Landbouwhogeschool.
De volgende onderwerpen worden bestudeerd:
De groei van hetgras onder zogoed mogelijk constant gehouden condities. Gejarowiseerde
en niet gejarowiseerde planten worden onderling vergeleken, waarbij tevens verschillende
vormen vancultuur (voedingsoplossing, grintcultuur, grondcultuur) op hun bruikbaarheid
worden getoetst.
De invloed van hetmaaien opgroei en ontwikkeling.
De invloed vande temperatuur, in hetbijzonder van verschillende nachttemperaturen, o p
groei enontwikkeling. Aangezien bekend is, datdereserve aan oplosbare koolhydraten in de
ondergrondse delen vandeplant op verschillende tijdstippen vangroot belang is- speciaal
in hetvoorjaar ennahetmaaien, wanneer hetbladoppervlak gering is- zalnaast de groei
deze reserve inhet onderzoek worden betrokken. Voorlopig wordt alleen gewerkt met Engels
raaigras.
149: Onderzoek naar defactoren, diedegrasproductie beïnvloeden.
c. D I E R K U N D I G O N D E R Z O E K , D r Ir J. DOEKSEN en D r J. WILCKE

Het dierkundig onderzoek isverdeeld over drie objecten, dieelkhunproblemen opwerpen,
zodat het onderzoek ineen vrij groot aantal projecten is ondergebracht.
Het onderzoek naar de bodemfauna (projecten 15, 17en 18) tracht eeninzicht te verkrijgen
in haar betekenis voor dehumusvorming endestructuurverbetering van degrond, zowelals
in de eisen, die zij aan het milieu stelt. Dit inzicht zal demogelijkheid verschaffen om via een
verrijking van de bodemfauna van onze cultuurgronden te komen tot hogere en vooral
veiliger opbrengsten.
Het leverbotonderzoek (projecten 20en22)is gericht op de bestrijding vande schadelijke,
parasitaire veeziekte distomatose. Verschillende mogelijkheden worden nagegaan, waarbij de
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nadruk wordt gelegd op de directe zowel als indirecte bestrijding van de onmisbare schakel
in de ontwikkeling van de parasiet, het als tussengastheer fungerende slakje Limnaea truncatula.
De studie van de bestuivende insecten van rode klaver en lucerne (project 162) heeft ten doel,
door middel van een vergroting van de daartoe thans zeer onvoldoende bestuiving, te komen
tot een zaadopbrengst, die de eigen behoefte aan klaver- en lucernezaad geheel zal kunnen
dekken. Daar rode klaver en lucerne uitgesproken landrassen vormen, kleeft aan de, tot nu
toe noodgedwongen, import van buitenlands zaad het grote bezwaar, dat dit afkomstig is van
rassen, die slecht aan de Nederlandse omstandigheden zijn aangepast. Een oplossing wordt in
hoofdzaak gezocht in het kweken van hommels (de natuurlijke bestuivers) in kastjes, die op
de klaver- en lucernevelden worden uitgezet.
15: Algemeen bodemfaunistisch onderzoek.
17: Omzetting organische stof.
18: Studie omtrent symbiontische bacteriën in de nephridiën van aardwormen.
20: De invloed van leverbotaantasting op productiviteit en groei van rundvee.
22: Het behandelen van gehele boerderijen tegen de leverbotziekte van schaap en rund.
162: Waarnemingen betreffende bestuivende insecten van rode klaver en lucerne.
d. AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD, Ir A. SONNEVELD
1. AANLEG VAN GRASLAND, Ir A. SONNEVELD en Ir T. C. VANDER KAMP
Langs verschillende wegen kan worden berekend, dat in ons land per jaar ongeveer 35.000
ha grasland wordt ingezaaid. Daarnaast kan naar schatting op nog rond 200.000 ha slecht
blijvend grasland, door scheuren en opnieuw inzaaien of overgang op wisselbouw, de
productie aanzienlijk worden verhoogd. De opbrengst van kunstweiden en jong blijvend
grasland is langs verschillende wegen nog te verbeteren.
Het onderzoek op dit terrein is gericht op de verbetering van inzaai-techniek, methoden en
tijdstippen van inzaaien, soorten- en rassenkeuze en mengselsamenstelling; t.a.v. de beide
laatste punten wordt nauw samengewerkt met het I.V.R.O. en t.a.v. de soorten- en rassenkeuze tevens met de Stichting voor Plantenveredeling.
Verschillende problemen bij de lucerneteelt, waaronder lucerneteelt op zandgrond, zijn
mede in het onderzoek betrokken.
26: Interprovinciale rassenproeven met Engels raaigras en beemdlangbloem (serie 500).
27: Interprovinciale rassenproeven met Engels raaigras en timothee (serie 500).
28: Interprovinciale demonstratieproeven met mengsels voor blijvend weiland en kunstweiden (serie 501).
29: Interprovinciale demonstratieproeven metmengselsvoor blijvend grasland (serie501).
30: Interprovinciale proeven met kunstweidemengsels op grote velden (serie 502).
33: Rassenproeven met Engels raaigras.
34: Reactie van verschillende typen van Engels raaigras en timothee op diverse gebruikswijzen.
39: Invloed van de diepte van zaaien en grondbewerking op de opkomst en de ontwikkeling van grassen en klavers.
40: Behandeling van jonge grasplanten in verband met de onderlinge concurrentie
(oriëntering).
71: Kunstweideproeven op grote velden.
166: Gebruik van dekvrucht en tijdstip van inzaaien bij graslandaanleg.
167: Interprovinciale kunstweideproef met verschillende klaverrassen (serie 504).
168: Interprovinciale proef met verschillende grondbewerkingen bij de graslandinzaai
(serie 505).
169: Interprovinciale proef met vergelijking van machinezaai tegenover breedwerpige zaai
bij graslandaanleg (serie 506).
245: M.S.A.-project nr 4 - Veredeling en onderzoek van grassen en klavers (samen met
S.V.P.). Onderzoek naar de waarde voor verschillende gebruikswijzen in de practijk
van typen en selecties.
312: Onderzoekingen betreffende de lucerneteelt, in het bijzonder aangaande de mogelijkheden op zandgrond.
2. TEELT VAN GRASZAAD, I r A . EvERS

Wil een betere rassenkeuze en een doelmatiger mengselsamenstelling in de practijk vlot
ingang vinden, dan moet het beschikbaar zijn van zaad van betere typen en selecties geen
probleem meer vormen.
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Verschillende kwekers houden zichmetdezaadteelt vandezelfde soorten entypen bezig.
Daardoor isperkweker deafzet vanzaad betrekkelijk gering endrukken dealtijd hoge
selectiekosten sterk opelke kg. Bovendien brengen debetere selecties bijdegebruikelijke
cultuurmethoden veelal minder zaad op.Deze omstandigheden maken hetzaad duuren
daarmee schaars, daar dekweker uit vrees voor eenonvoldoende afzet geen grote vermeerderingdurft optezetten.Tenslottebeschiktmenbijdezaadteeltvan sommigesoorten
hier telande inhetgeheel niet over ervaring.
Verlichting indeze situatie kanworden verkregen door hetuitwerken vanbetere cultuurmethodenbijdezaadteelt,daardehiermeeverkregenhogerezaadopbrengsten deproductiekosten aanzienlijk drukken. Behalvevoor dezaadteelt van bovengenoemde voedergrassen
bestaat er eenstijgende belangstelling voor dezaadteelt vanenkele soorten (vnl. gazongrassen) voor export. Ook hiervoor isonderzoek naar betere cultuurmethoden urgent.
In onderzoek zijn Engelsraaigras,Italiaans raaigras,timothee, kropaar, beemdlangbloem,
ruw beemdgras, veldbeemdgras, rood zwenkgras, fijnbladig schapengras, fiorien en
kruipendstruisgras.Daarbij wordtvooralaandacht besteedaandeinvloedvan rijenafstand,
zaaizaadhoeveelheid, dekvrucht, zaaitijd, bemesting, inzaai- en oogstmethoden, voormaaien etc.Belangrijke verschillen zijn reeds naar voren gekomen. Het onderzoek ontvangt richtlijnen vandeCommissie Graszaadteelt A.W.-T.N.O.
246: M.S.A.-project nr5- De teelt van gras-enklaverzaad.
3. KLAVERONDERZOEK, I r G . C. E N N I K

Het klavergehalte van kunstweiden envan nieuw ingezaaid blijvend grasland laat inzeer
veelgevallentewensen over. Daar eenbehoorlijk klavergehalte van veelbelang isvoorde
opbrengst, rechtvaardigt het probleem uitgebreid onderzoek. Bij het opsporen vande
oorzaken vanslechte klavergroei werd en wordt aandacht besteed aan de invloedvan:
de wijze vaninzaaien, debemesting metmacro- ensporenelementen, deaantasting door
ziekten,deeffectiviteit vandewortelknolletjesbacteriën endeinvloedvanenting(insamenwerking methet Landbouwproefstation enBodemkundig Instituut T.N.O.teGroningen),
deboven-enondergrondse concurrentiekracht van deverschillende gras-en klaversoorten
ten opzichtevan elkaar, dewijzevan gebruik, destructuur van degrond en devochtvoorziening. Het onderzoek is thans zover gevorderd, dat een aantal factoren kon worden
opgespoord, welke voor deklaverontwikkeling vermoedelijk vangroot belang zijn.Het
onderzoek zalerindenaaste toekomst indeeerste plaats opgericht zijn deinvloedvan
deze factoren, alsmede dewijze waarop zijtot stand komt, nader te analyseren (terwijl
daarnaast hetonderzoek van deoverigepunten wordt voortgezet).
220: Onderzoek naar deoorzaken vanonvoldoende ontwikkeling vanklavers.
e. WATERHUISHOUDING, Drs G. F. MAKKINK

Het onderzoek naar dewaterhuishouding groepeert zich voornamelijk rond drie problemen,
teweten deverdamping van grasland (e-1),devochtonttrekking aan degrond door gewassen
(e-1)ende kunstmatige beregening {e-T). Een aantal onderzoekingen van vorigejaren isniet
onder e-1ene-2ondergebracht, omdat zij beëindigd zijn enopafwikkeling wachten.
Het zijn devolgende projecten:
42: Sproeien optensiemeterindicatie (kunstmatige beregening).
43: Invloed van sproeien opzodebeschadiging namaaien enmesten.
70: Verband tussen opbrengst, waterstand enwaterspanning vandegrond.
164: Samenvattende studie over besproeien, inhetbijzonder van grasland.
1. LYSIMETER-ENTRANSPIRATIE-ONDERZOEK,DrsG.F.MAKKINK enIrG. P. WlND
Bij ditonderzoek wordt indeeersteplaats door bepaling van deverdamping (project41)
nagegaanhoeveelwater grasland aan deatmosfeer afgeeft. Dit gebeurt met behulpvaneen
lysimeterinstallatie, waarbij het mogelijk is uit waterbalansen over korte perioden het
waterverbruik precies teleren kennen. Hetverband tussen ditwaterverbruik ende weersomstandigheden, degrondwaterstand, detoestand van degrasvegetatieenhet bemestingsniveau wordt bestudeerd. Hierbij wordt tevens nagegaan opwelke wijze deopbrengstvan
verschillende factoren, waaronder grondwaterstand en besproeiing, afhangt. In het bijzonder ligthetindebedoelingdephysischeformulering derverdamping (volgens PENMAN)
voor onsland te toetsen, hetgeen demogelijkheid zalopenen omvoor eenwillekeurige
plaats deverdamping langs eenvoudige wegtebepalen.
De verkregen gegevens zijn ingeschakeld bijhetverdampingsonderzoek indeRottegatspolder van deWerkcommissie Verdampingsonderzoek T.N.O. Dewaarnemingen worden
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voorts gebruikt bij het vergelijkend lysimeteronderzoek van de Werkgroep Lysimeters
T.N.O. Op een aantal klei- en zandprofielen wordt de waterhuishouding bestudeerd door
periodieke metingen van het vochtgehalte en de vochtspanning in de opeenvolgende lagen.
Deze metingen geschieden met gipsblokjes en nylonelementen volgens BOUYOUCOS. Speciale
aandacht wordt besteed aan de capillaire opstijging en de indringing van regenwater in de
grond.
41: Lysimeteronderzoek.
44: Directe bepaling van het waterverbruik van gras gedurende het jaar.
165: Bepaling van het opbrengstdeficit ten gevolge van watertekort.
247: M.S.A.-project nr 12- Waarnemingen betreffende de waterhuishouding van grasland
op proefvelden.
2. BESPROEIING VAN GRAS- EN BOUWLAND IN Z.O.-NEDERLAND, I r C . BAARS

Dit onderzoek bestudeert de invloed van de kunstmatige beregening, en wel op de droogtegevoelige zandgronden in oostelijk Noordbrabant (project 248), onder toezicht van de
Beregeningscommissie Zuidoost-Nederland. Er is nauwe samenwerking met het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, dat speciaal enige technische aangelegenheden
onderzoekt, met het Landbouweconomisch Instituut en met de Commissie voor het
onderzoek van de verdroging en verstuiving in Midden- en Noord-Limburg.
Bij een aantal akkerbouwgewassen worden in de opeenvolgende delen der vegetatieperiode
drie verschillende vochtigheidsniveau's in de grond door besproeiing verwerkelijkt onder
uitschakeling van natuurlijke regenval. Aldus wordt nagegaan in welke ontwikkelingsphase
en in welke mate besproeiing dient te worden toegepast. Voorts worden op drie naar
droogtegevoeligheid uiteenlopende gronden enige akkerbouwgewassen volgens de verkregen gezichtspunten besproeid. Hiermee kan voor het jaar in kwestie de opbrengstverhoging worden beoordeeld t.o.v. de droogtegevoeligheid van de grond. Ten slotte
worden bij de bedrijven in het zuiden van Nederland, waar beregening wordt toegepast,
door middel van een enquête gegevens verzameld, waaruit wellicht een indruk kan worden
verkregen omtrent de rentabiliteit van het besproeien.
248: M.S.A.-project nr 17 - Onderzoek naar verdroging, winderosie en de betekenis van
besproeien van zandgronden in de zuidelijke provinciën. Onderzoek naar de techniek
en de rentabiliteit van de kunstmatige beregening van weide- en akkerbouwgewassen.
ƒ. VERBETERING VAN GEBIEDEN
1. INDROGENDE VEENGRONDEN

Het onderzoek inzake de indrogende veengronden is beëindigd. In 1954 zal het verslag
gezamenlijk met het verslag van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T.N.O. Groningen en de Stichting voor Bodemkartering worden gepubliceerd.
73: Verbetering van ingedroogde veengronden door middel van watertoevoer, al of niet
gecombineerd met bemesting.
249: M.S.A.-project nr 15 - Verbetering van ingedroogde veengronden op practijkschaal.
2.KOMGRONDEN,IrJ.W .MlNDERHOUD
Het probleem van deverbetering van de komgronden wordt bestudeerd door de Commissie
Onderzoek Komgronden (voorzitter Ir J. M. A. PENDERS, secretaris Ir L. J. A. DE JONGE).
Komgronden komen voor in het rivierkleigebied ;hun totale oppervlakte wordt geschat op
60.000 ha. Ten gevolge van diverse oorzaken, zoals periodieke wateroverlast en een zeer
ongunstige ligging van de percelen t.o.v. de bedrijven, verkeren zij in de regel in een zeer
slechte verzorgings- en bemestingstoestand. Het overgrote deel van de komgronden ligt in
gras.
Het onderzoek houdt zich in hoofdzaak bezig met grasland; op de komgronden liggen hier
de problemen op het gebied van bemesting en waterhuishouding.
Wat de bemesting betreft, is het onderzoek gericht op de verhoging van de vruchtbaarheid
van de grond, waarbij speciaal de vraag of voorraadbemesting wenselijk is onder het oog
wordt gezien. Wat de waterhuishouding betreft, deze is op de komkleigraslanden in de
regel slecht; in natte tijden treedt dikwijls wateroverlast op, in droge zomers is droogteschade te vrezen. Deze bezwaren worden niet uitsluitend door de slechte waterbeheersing
in het gebied van de grote rivieren veroorzaakt, doch voor een belangrijkdeel ook door de
compacte structuur en de geringe doorlatendheid van een deel van het komkleiprofiel. Op
twee manieren wordt dit probleem aangepakt: enerzijds door onderzoekingen op het gebied
van structuurverbetering (door organische bemesting e.d.), anderzijds door de invloed van
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de waterstand, in combinatie met watertoevoermaatregelen, te bestuderen. Daarnaast
houdt hetonderzoek zich bezig met devraag, ofkomklei ook voor bouwland geschiktis:
het Betuwse bedrijf is namelijk niet uitsluitend graslandbedrijf. Een van devele bezwaren,
die hetbouwland opdekomklei ondervindt isdekalifixatie, dieinhetbijzonder deteelt
van consumptie-aardappelen bemoeilijkt. Ookwaterstandskwesties zijn voor bouwland
van groot belang.
46:
47:
156:
250:

Compost opaangelegd en bestaand grasland.
Grondbewerking enstructuurverbetering bijaanleg van grasland.
Kalibemesting op komgrasland.
M.S.A.-project nr 16- Verbetering van komgronden oppractijkschaal. Invloed van
de hoogte van degrondwaterstand opdeproductie van komkleigrasland, -bouwland
en -boomgaard.
254: Invloed vanderelatieve hoogteligging op productie en hoedanigheid van komkleigrasland.
g. GEBRUIK E N OPBRENGSTNIVEAU'S VAN GRASLAND, Ir M. L. 'T HART en Ir
T H . A. DE BOER

Dit onderzoek geschiedt ten dele tezamen met U-b:project 151 omvat een gemeenschappelijk
onderzoek vande afdeling Weide- en Voederbouw en de afdeling Akkerbouw, waarvan de
wetenschappelijke leiding bijdehoofden van beide afdelingen berust ; dealgemene leiding is
bij Akkerbouw ondergebracht (zie Il-i).
Voor hetoverige deel ishetonderzoek gericht ophetbepalen van deopbrengst vanuiteenlopende graspercelen, verspreid over verschillende weidegebieden, ten einde de samenhang
van opbrengst metklimaat, bodem, gebruik en leeftijd nate gaan (projecten 50en52).
50: Opbrengstbepaling opuiteenlopende graslandpercelen.
151: Onderzoek betreffende deproductieniveau's indeNederlandse landbouw (zie II-6-1).
h. K U I L V O E D E R B E R E I D I N G , Ir D . KAPPELLE

Het kuilvoederonderzoek is gericht op de volgende problemen: het conserveren van een
product meteenzo hoog mogelijke voederwaarde; het beperken tothetuiterste vande gedurende debewaring optredende verliezen ; het verkrijgen van een kuilvoeder datgeen schade
berokkent aan dezuivel. Voor het conserveren van een product met hoge voederwaarde dient
te worden uitgegaan vaneiwitrijk groenvoeder, opdat bij de samenstelling vanhet winterrantsoen de behoefte aan krachtvoeder zich zomin mogelijk zal doen gevoelen.
De verliezen, welke gedurende de bewaring optreden, kunnen worden gesplitst in verliezen
door gisting, waaraan een afbraak van devoedende bestanddelen tengrondslag ligt, enverliezen met het perssap, waarbij voedende bestanddelen met het overtollige vocht worden
afgevoerd. De gistingsverliezen zullen inhet algemeen afhangen van dezuurgraad, welke door
vorming van melkzuur ofdoor toevoeging van minerale zuren wordt bereikt;de verliezen met
het perssap zullen bepaald worden door dehoeveelheid vanhet overtollige vocht. Het verkrijgen vaneenvoor dezuivel onschadelijk kuilvoeder komt inhoofdzaak neer ophetvermijden vande boterzuurbacterie, Clostridium tyrobutyricum, welke, via besmetting van de
melk, eengevaarlijke activiteit in de kaas kan ontplooien. Clostridium tyrobutyricum verraadt zijn aanwezigheid door devorming vanboterzuur in hetkuilvoeder. In het algemeen
wordt zijn ontwikkeling onderdrukt door een p H lager dan 4,2. Er dient derhalve gezocht te
worden naar voorwaarden, waaronder depH van een silage overal beneden 4,2 komt teliggen,
hetgeen tevens dekuilgeur tengoede komt. Deoplossing van debovengenoemde problemen
dient te resulteren in een methode vankuilvoederbereiding, dieeenhoge bedrijfszekerheid
geeft endie tevens voor depractijk aanvaardbaar is.
175: Hetverwerken van de gegevens, welke verkregen zijn uit de analyse van door de
practijk ingezonden hooi- en kuilvoedermonsters.
221: Hetinkuilen vangras volgens diverse methoden.
/. BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN HOOIBROEI, IrS. BOSCH
1. BEWEIDINGSPROEVEN ENHOOIWINNING, Ir S. BOSCH

Een groot gedeelte van dit onderzoek is geconcentreerd op de proefboerderij „Bosma
Zathe I " te Selmien (Fr.). Eendeel vanhet grasland is hier in 1946 ingezaaid met verschillende typen Engels raaigras. Deopbrengst van ditnieuwe grasland wordt vergeleken
met die van het oude grasland, mede inverband met het gebruik. Naast de netto-opbrengst
(weidedagen, melkopbrengst, enz.)wordt per perceel ookde bruto-opbrengst door het
geregeld uitmaaien vanproefvakken bepaald (project 281).
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Het verschil tussen beide opbrengsten iste verklaren uitdeverliepen bijconserveringen
beweiding. De grootte van de beweidingsverliezen en één der factoren, die hierop van
invloed zijn, worden o.a. bestudeerd bij deproefneming met het inscharen bij verschillende
graslengten (project 56). Bijenkele eigen proeven enbij proeven in interprovinciaal verband wordt nagegaan inhoeverre meerjarige zwarestikstofbemesting eennadelige invloed
op hetgrasland heeft (project 55)enin hoeverre zijeengebrek aanbepaalde elementen
kan veroorzaken.
Het laatste punt wordt tevens nagegaan op de proefboerderij te Selmien en op enkele
andere bedrijven, waarbij geregeld onderzoek vangewasmonsters plaats vindt, teneinde
verband tezoeken tussen dechemische samenstelling van hetvoeder enhetoptredenvan
bepaalde ziekteverschijnselen bij hetvee(kopziekte, weidediarrhee, bloedwateren enz.).
Bestudeerd worden de factoren, die invloed op deze chemische samenstelling hebben
(project 224).
55: Nawerking vanmeerjarige N-bemesting opgrasland (serie53).
56: Inscharen bijverschillende lengten van hetgras.
224: Onderzoek naar de variatie van de gehalten aan mineralen in gras en de basenzuurverhouding inverband met ziekteverschijnselen bijhetvee (zie III-i-1).
281 : Bruto-ennetto-opbrengstbepaling vangrasland.
2. HOOIBROEI, Ir D . VAN DER SCHAAF

Het onderzoek overhooibroei wordt uitgevoerd inhet raam van deCommissie Hooibroeiproblemen inFriesland.Deproevenoppractijkschaal zijngelijkelijk overdedrieconsulentschappen inFriesland verdeeld. Demeer nauwkeurige proeven zijn geconcentreerd op de
proefboerderij Wielzicht teRijperkerk, welkeeigendom isvan deFriese Maatschappijvan
Landbouw. Het onderzoek naar dechemischeenbio-chemische omzettingen bij hooibroei
wordt uitgevoerd door het chemisch laboratorium vanhetC.l.L.O.Hetroutine-onderzoek
van hooimonsters geschiedt door een bedrijfslaboratorium.
Dejaarlijkse verliezen, door hooibroei veroorzaakt, zijn aanzienlijk. Hogere stikstofgiften
en hetmaaien vanhetgras ineenjonger stadium doen dekansen opbroei aanmerkelijk
toenemen. Metbehulp van chemisch onderzoek vanhooimonsters en door het opsporen
van devoorwaarden voor hetoptreden van broei endebestudering vanhet broeiverloop
zalgetrachtworden practischemethoden terbestrijding van dehooibroei tevinden. Voorts
zalwordennagegaan,ofdeinvoeringvan een doelmatige bestrijdingsmethode hetoptreden
van broei indepractijk doet verminderen.
282: Hooibroeionderzoek en hooibroeibestrijding (zieIII-è-2)
WISSELBOUW, Ir C.J. CLEVERINGA

Meder onder invloed van degunstigeervaringen, dieinhet buitenland worden verkregen met
het afwisselend gebruik vancultuurgrond voor akkerbouwgewassen enkunstweiden, wordt
sinds 1947,in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, opeen aantal gemengde bedrijven in ons land het wisselbouwstelsel systematisch toegepast. Deze proefbedrijven, waarvan het aantal thans 20bedraagt, bieden degelegenheid practische ervaringen
met dit landbouwstelsel te verkrijgen. Door hetverzamelen vanzoveel mogelijk technische
en financiële gegevens enhetvergelijken van deze gegevens metdievan gemengde bedrijven,
welkehet wisselbouwstelsel niet toepassen, zalhetmogelijk zijn naeen periode van ongeveer
10jaren eenoordeel uittespreken over dewenselijkheid om het wisselbouwstelsel meeralgemeen ingang tedoen vinden.
Eén van devoornaamste ervaringen, dietotnutoeopdeproefbedrijven zijn verkregen, is de
grote variatie indewijze, waarop hetwisselbouwstelsel kan worden toegepast. Aangezienhet
opgrondvandeempirisch verkregenkennisoppractijkbedrijven nietmogelijk isaantegeven,
welkewijzevan toepassingonder degegeven omstandigheden demeest doelmatige is,werdde
behoefte gevoeld het wisselbouwstelsel systematisch op speciaal voor dit doel aangelegde
proefvelden teonderzoeken, opdat aan dehand van dehiermeeverkregen resultaten een basis
wordt verkregen voor hetgeven vanadviezen aandepractijk. In verband hiermee zijn de
wisselbouwproefbedrijven, dievoorheen onder de Inspectie voor Weide- en Voederbouw
ressorteerden, sinds Mei1952in deorganisatie vanhet C.l.L.O. opgenomen, waardoor de
mogelijkheid geschapen is, dat onder dezelfde leiding zowel practische ervaringen worden
verkregen alsfundamenteel onderzoek wordt verricht.
45: Aanwending van stabiele humus opaangelegd enoudgrasland (zieI-/-2).
277: Wisselbouwproefbedrijven.
278: Wisselbouwproefvelden.
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k. VOEDERGEWASSEN, Ir J. C. BOSMAN en Ir W. A.P. BAKERMANS

In verband met de huidige economische omstandigheden is voederwinning op eigen bedrijf
meer dan ooit noodzakelijk. De teelt van voedervieten met hun hoge opbrengst aan voederwaarde ishierbij van grote betekenis. Bij het onderzoek neemt deze dan ook een belangrijke
plaats in, waarbij zaaitijd en standruimte, en met delaatste gecombineerd, de stikstofbemesting vooral de aandacht hebben.
De moeilijkheden bijdeeiwitvoorziening geven aanleiding meer aandacht aandeeiwitproductie van voederbieten te besteden. Deinvele gevallen gewenste uitbreiding vande
voederbietenteelt naar daarvoor minder geschikte gronden brengt zijn eigen problematiek
mee, o.a. wat betreft de invloed van de pH en de K- en Mg-toestand van de grond, terwijl
voor de lichte zure gronden onze kennis omtrent hetjuiste ionenevenwicht in de grond nog
zeer gebrekkig is. Zeer belangrijk is het vraagstuk van de vergelingsziekte, mede in verband
met de K- en Mg-bemesting.
Voor de lichtezandgronden,waardeverbouwvanvoederbieten vaak moeilijkheden oplevert,
komt de vraag naar voren welke gewassen de voederbieten hier kunnen vervangen.
Mede door hettoenemende gebruik vanbieten bijhetinkuilen volgens de Hardelandmethode, waarbij bewaren tot in Meiof later nodig is,ishet vraagstuk van de bewaring van
bieten meer in de belangstelling komen te staan.
De vruchtopvolging snijrogge, lupine enstoppelknollen kan bij de voedervoorziening een
belangrijke rol spelen. Het bezwaar van de droge stoppel, die snijrogge vaak achterlaat, kan
mogelijk door vroeger maaien geheel of gedeeltelijk worden ondervangen.
Van de stoppelgewassen nemen de stoppelknollen in omvang van de teelt en productie van
voeder een zeer belangrijke plaats in. In verband met de vaak onregelmatige en slechte opkomst van dit gewas, in het bijzonder wanneer de weersomstandigheden en de toestand van
de grond minder gunstig zijn, is de diepte van zaaien van betekenis. Ook het op rijen zaaien
is hier van belang. Een vergroting van de tot nu toe gebruikelijke rijenafstand biedt cultuurtechnisch voordelen en heeft tevens perspectieven ten aanzien van de voor het plukken benodigde tijd; onderzocht wordt hoe de opbrengst hierop reageert.
Vruchtwisselingsproblemen, oogstmethoden en voedingsvraagstukken maken het zoeken
naar goede vervangers van stoppelknollen gewenst.
In samenwerking met de Stichting voor Aarüfeppelbewaring worden de mogelijkheden van
de verbouw vanaardappelen alsstoppelgewas voor het verkrijgen van gezond pootgoed
nagegaan. Inhet bijzonder voor de kleine boer, die zelf zijn pootgoed wilverbouwen, kan
deze teeltwijze van belang zijn. Het opbrengstniveau, de bemesting en de standruimte, alsmede de bestrijding van Phytophthora, vormen punten van onderzoek.
60: Verslag van deresultaten van de interprovinciale proeven met bieten en knollen.
61: Vergelijking van voederbieten als hoofdgewas op lichte zandgrond (serie402).
62: Rijenafstandenproef met stoppelknollen (serie427).
63: Onderzoek naar deinvloedvandedieptevanzaaienenverschillende grondbewerking
op opkomst en ontwikkelingvan stoppelgewassen.
64: Onderzoek naar defactoren, die rendabele bietenverbouw oponze zandgronden
beperken.
172: De opvolging snijrogge- voederlupine- stoppelknollen bij verschillende maaitijden
van de rogge en zaaitijden van de lupine (serie429).
174: Onderzoek naar deinvloed vanonderploegenvankunstmeststoffen opdebietengroei
in vergelijking met het uitstrooien na het ploegen en ineggen op lichte zandgronden.
213: Bewaring van voederbieten (serie430).
225: Zaaitijdenproef met suikerbieten en/of voederbieten (serie404).
292: De teelt van aardappelen als stoppelgewas.

II. AFDELING AKKERBOUW
a. GRANEN, DrW. H. VAN DOBBEN

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op decultuurmethoden en kwaliteitsvraagstukken, waarbij ernaar wordt gestreefd inzicht teverkrijgen inde reacties van de granenop
diversemilieu-omstandigheden. Instudiezijn deinvloedvanrijenafstand enstikstofbemesting,
de stikstoftoedieningstijden, de mengcultuur vanhaver en gerst, deoogstmethoden, de
onkruidbestrijding en deoecologie van de graanplant, in het bijzonder van dejeugdstadia.
Nietinprojectvorm gebrachtiseenonderzoek insamenwerkingmetdePlantenziektenkundige
Dienst naar de schade, veroorzaakt door wilde ganzen inwintergraan. De voorlopige conclusieis,dat een begrazing in de winter vrijwel geen invloed heeft op dekorrelopbrengst van
tarwe.De stro-opbrengst kan wel iets dalen.

16

Bij het onderzoek naar de invloed van de rijenafstand bij zomergranen bleek, dat een zwaar
gewas haver op zandgrond pas gaat reageren met een daling van de opbrengst als de rijenafstand de 40 cm nadert. De ondervrucht slaagt bij een rijenafstand van 30 cm (of afwisselend
20-40 cm) veel beter dan bij 20 cm. Dit resultaat komt dus ongeveer overeen met hetgeen bij
wintergranen reeds was gevonden.
Bij de stikstofaanwendingstijdenproeven bleek, dat een wintergraan, dat in het vroege voorjaar reeds voldoende stikstof ter beschikking heeft, een gift nog zeer laat in het voorjaar
volledig rendabel kan maken, wat betreft de korrelopbrengst. Een gedeelde gift wint het zelfs
van een gift inééns. Dit geeft dus tevens de mogelijkheid om de ontwikkeling van het gewas
af te wachten, alvorens de uiteindelijke stikstofgift vast te stellen.
Het onderzoek over de mengteelt van haver en gerst heeft een nuttig inzicht verschaft over de
oecologie van deze gewassen. Het is gebleken dat de gerst speciaal bij lage pH gevoelig is voor
concurrentie. Bijhogep H isditgewaseen krachtigeconcurrent en verdraagt ook droogte goed.
Haver reageert weinig op de pH, maar sterk op de vochtvoorziening; bij droogte is het
speciaal gevoelig voor concurrentie. Deze wetenschap is van eminent belang voor de onkruidbestrijding.
In samenwerking met de onderzoeker voor onkruidbestrijding wordt verder gewerkt over het
opbrengstverhogend effect van DNC en het effect van schoffelen als grondbewerking (beide
naast het effect dat door eliminatie van het onkruid wordt verkregen). Het is gebleken, dat
het totaal bladoppervlak aan de hoofdas van een roggeplant door een bespuiting bij het begin
van de uitstoeling van 20-50% kan toenemen.
Het oecologisch onderzoek aan granen heeft ten doel gegevens te verkrijgen over de ontwikkeling en afhankelijkheid van klimaatsfactoren.
De proeven over oogstmethoden worden genomen in samenwerking met het I.L.R. en de
Hoogleraar voor landbouwwerktuigen der L.H.S.
Nauw contact wordt onderhouden met de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan (Cocobro, secr. Dr S. BROEKHUIZEN) en met de afdeling Graan-, Meelen Broodonderzoek van het C l . V.O.
77:
79:
214:
226:
255:
280:

Oecologisch onderzoek aan granen.
Rijenafstand-stikstofbemestingsproeven met granen (serie 104).
Mengcultuur van haver en gerst (serie 163).
De opbrengstverhogende werking van D N C (zie ll-h).
Stikstoftoedieningstijden bij granen (serie 80).
De invloed van oogstmethoden en andere cultuurmaatregelen op de kwaliteit van
granen.

b. PRODUCTIENIVEAU VAN AKKERBOUWGEWASSEN, Dr W. H. VAN DOBBEN
1. LANDELIJK PRODUCTIENIVEAU-ONDERZOEK, Drs C. POSTMA en Ir F. W. J. VAN E S

Dit onderzoek geschiedt voor een belangrijk deel tezamen met l-g: project 151 omvat een
gemeenschappelijk onderzoek van de afdeling Weide- en Voederbouw en de afdeling
Akkerbouw, waarvan de wetenschappelijke leiding bij de hoofden der beide afdelingen
berust; de algemene organisatie is bij Akkerbouw ingedeeld.
Het productieniveau-onderzoek heeft een tweeledig doel:
Ie het vaststellen van de opbrengstniveau's in verschillende streken en op diverse grondsoorten van ons land en
2e het opsporen van de oorzaken, die deze opbrengstniveau's bepalen.
De veldwerkzaamheden zijn in hoofdzaak in 1952beëindigd. Voor bijzonderheden daarvan
moge worden verwezen naar de verslagen over 1951 en 1952.
Het eerste punt maakt een nauwkeurige indeling van de verschillende profielen noodzakelijk. Op grond van de profielbeschrijving wordt voor de klei- en veengronden een classificatie gegeven in bodemassociaties en -reeksen. Voor de zandgronden is - in samenwerking
met de Rijkslandbouwconsulent voor bodemaangelegenheden en de Stichting voor Bodemkartering - een indeling in vochtklassen gemaakt. Er is reeds gebleken, dat deze indeling
correspondeert met significante verschillen in opbrengst.
Voor het tweede punt is vereist, dat vele groeifactoren - ieder met een ruime spreiding in het onderzoek worden betrokken. Reeds de rangschikking in tabellen en grafieken van
deze gegevens, b.v. betreffende velerlei cultuurmaatregelen, blijkt van interesse. Deze toont
o.a. regionale verschillen, waaromtrent tot nu toe geen kwantitatieve gegevens bestonden.
Het opsporen van samenhangen, die in het materiaal voorkomen, geschiedt met mathematisch-statistische methoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van Hollerith-bewerking.
De hiervoor benodigde mechanische bewerkingen worden verricht door de Afdeling Bewerking van Waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organisatie voor T.N.O.
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151: Onderzoek betreffende de productieniveau's in de Nederlandse landbouw (zie I-g).
Hieronder opgenomen M.S.A.-project 13 : Waterstandskarteringen ingebieden, waar
onderzoek geschiedt naar deproductiviteit vande grond.
2. REGIONAAL PRODUCTIENIVEAU-ONDERZOEK, I r F . W . J. VAN E s

In 1951 werd hetproductieniveau-onderzoek uitgebreid methet M.S.A.-project 7,dat in
nauwe samenwerking met deStichting voor Bodemkartering wordt uitgevoerd. Dit project
omvat eenstreekonderzoek in twee zandgebieden ter grootte van 10à 15 km 2in de omgeving van Borger envan Venray, waar 450 proefplekken opbouwland door de Stichting
voor Bodemkartering werden uitgekozen, ten einde de landbouwkundige waarde van
enkele bodemtypen nategaan; ditdoor beperking van keuze intensieve, regionale onderzoek kanhetextensieve, landelijke onderzoek aanvullen.
251: M.S.A.-project nr 7 - Betekenis vanhet bodemtype voor de productiviteit vande
zandgronden.
c. P E U L V R U C H T E N , Ir P. RIEPMA W Z N

Het onderzoek aan peulvruchten heeft betrekking op standruimte, zaadontsmetting, onkruidbestrijding, oogstmethoden, voet- en vaatziekten, aantasting door bladrandkever, invloed
van groeistoffen op vruchtzetting en afrijping.
Over de invloed van destandruimte opopbrengst enkwaliteit van peulvruchten isinhet algemeen weinig bekend. Erzijn aanwijzingen datbepaalde typen erwten inditopzicht verschillende eisen stellen. Bij het desbetreffende onderzoek wordt ook aandacht geschonken aan
oogstanalyse als middel omdegroeiwijze van diverse typen beter teleren kennen.
In jaren metongunstig oogstweer kan devitaliteit van hetzaaizaad ernstig gedrukt worden,
waardoor onder ongunstige omstandigheden de opkomst door bodemschimmelaantasting
ernstig benadeeld kan worden. Behandeling van het zaaizaad metgoede ontsmettings- en
beschermingsmiddelen kaneendergelijke aantasting tegengaan. Demoderne beschermingsmiddelen worden t.a.v. hun invloed op opkomst, opbrengst en mate van aantasting door
ziekten vergeleken metde thans gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
Bij het onkruidbestrijdingsonderzoek aan erwten wordt samengewerkt met de betrokken
onderzoekers (zie II-/", project 84).Deinvloed van diverse oogstmethoden opdekwaliteit van
peulvruchten is nog onvoldoende bekend. Verbetering van de kwaliteit van zaaizaad en
consumptie-erwten zal niet alleen kunnen leiden toteen bestendiging enverbetering van onze
exportpositie, doch tevens voor eigen gebruik vangroot belang zijn. Door vergelijkingvan
de reactie van erwtenrassen in diverse gebieden wordt getracht inzicht te verkrijgen inde
verspreiding van deinons land voorkomende voet- envaatziekten bijerwten. Hiertoe wordt
een groot aantal proeven aangelegd, waarbij in de toetsserie typisch reagerende rassen zijn
opgenomen. Veld- en laboratoriumonderzoek worden gecombineerd, waardoor tevens aanwijzingen kunnen worden verkregen over deomstandigheden, welke hetoptreden van deze
ziekten beïnvloeden. Erbestaat een uitstekende samenwerking met andere instituten, die zich
met devoet- envaatziekten bezighouden.
Er bestaan aanwijzingen dataantasting door bladrandkevers hetoptreden van voet- envaatziekten in dehand werkt. Over de opbrengstverlaging, diede bladrandkevers, hetzij direct,
hetzij indirect veroorzaken, isechter weinig bekend.
Het is gebleken, datdeteelt vanveldbonen in delaatste jaren sterk terugloopt. In veleopzichten valt deze teruggang tebetreuren, daar veldbonen een hoge opbrengst aan eiwit kunnen
geven enditgewas in sommige gebieden eengewaardeerde plaats inneemt ineenveelal eenzijdige vruchtwisseling. Onderzoek naar deoorzaken van deverminderde belangstelling voor
deze teelt lijkt dan ook alleszins gerechtvaardigd. Tevens warenategaan, ofer ook iets hapert
aan de tot dusver gevolgde cultuurmethoden en op welke wijze hierin verbetering te brengen is.
Proeven metgroeistoftoepassingen tegen het afvallen vanbloemen ofjonge peulen, die bij
stambonen inons land geen succes hadden, worden thans uitgevoerd bij veldbonen.
Als onderdeel vanhet oecologisch onderzoek aan peulvruchten wordt allereerst de invloed
van dedaglengte op deontwikkeling van erwtenrassen van uiteenlopende herkomst bestudeerd.
Het ismogelijk dat hierbij rassen worden gevonden die voor dedaglengte weinig gevoelig zijn
en hierdoor zich beter lenen voor uitzaai op verschillende tijdstippen. Ditkan voor debij
conservenerwten zo gewenste oogstspreiding nieuwe perspectieven openen. Deze oogstspreiding kan mede worden bereikt door derassenkeuze. Verbouw van vroege naast late rassen
levert moeilijkheden op door dezeer beperkte rassenkeuze vandoperwten in de landbouw.
Het rassenonderzoek blijft hierdoor zeer actueel.
Het onderzoek aan peulvruchten wordt verricht insamenwerking met de Peulvruchten-StudieCombinatie (onder voorzitterschap van Ir H.T.TJALLEMA), waarbij Ir P. RIEPMA W Z N
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gedetacheerd is. Hiertoewordtcontact onderhouden met Ir R. P. LAMMERS,de desbetreffende
Rijkslandbouwconsulent in algemene dienst.
Ookmetdeonderafdeling Voedingsonderzoek vanhet C.I.L.O. bestaat eennauwesamenwerking. Er wordt medewerking verleend aan de proef betreffende de mogelijkheden van een
combinatieteelt van erwten en mais (zieIl-rf, project 244).
83: Onderzoek in verband met devoet- en vaatziekten bij erwten (serie 198).
84: Onkruidbestrijdingsonderzoek bij erwten (zieII-A).
86: Doperwten-rassen-onderzoek (zie II-/',project 210).Serie194.
244: Proeven met onderteelten bij mais (zie Il-rf).
256: Peulvruchten-standruimte-onderzoek:
1. Invloed van rijafstand en afstand in de rij op de opbrengst van erwten.
2. Zaaizaadhoeveelhedenproef met tuinbonen voor zaadteelt.
3. Standruimteproef met lupinen voor zaadteelt.
4. Onderzoek naar het uitstoelingsvermogen van diverse erwtenrassen.
257 : Invloedvan diversezaaizaadontsmettings-en -beschermingsmiddelen op deopkomst
en opbrengst bij peulvruchten (serie200).
258 : Bespuiting tegen bladrandkevers op verschillende tijdstippen en de invloed van deze
behandeling op de opbrengst en de mate van aantasting door voetziekten.
259 : Invloed van enkele methoden van drogen op het veld op de zaadkwaliteit bij peulvruchten.
260: Onderzoek naar de mogelijke vertraging in afrijping door behandeling van doperwten met groeistoffen.
286: Onderzoek aan veldbonen.
1. Onderzoek naar de invloed van groeistoffen op bloei en vruchtzetting bij veldbonen.
311: Oecologisch onderzoek aan peulvruchten.
d. MAIS EN NIEUWE GEWASSEN, Ir W.R. BECKER
Het onderzoek gaat de mogelijkheden na, die tot nu toe weinig of niet in Nederland verbouwde akkerbouwgewassen bieden. Als uit één of enkele oriënterende veldproeven blijkt,
dat nader onderzoek gewettigd is, wordt getracht door meer gedetailleerde veldproeven op
uitgebreider schaal de beste cultuurwijze en de geschiktste rassen van het gewas voor de
Nederlandse omstandigheden te vinden. Een dergelijk onderzoek kan vele jaren in beslag
nemen en dan ook geleidelijk overgaan in het normale onderzoek, zoals dit plaats vindt bij
vanouds verbouwde gewassen, b.v. granen en peulvruchten. Een dergelijk proces voltrekt
zichbijdemais,dieeengroteentoenemendebelangstellingvandepractijk en deVoorlichtingsdienst en daardoor tevens van andere onderzoekingsinstituten ondervindt. Dit leidt weer tot
een nauwe samenwerking met deze instituten en de Voorlichtingsdienst.
Van demais worden thans devolgende onderwerpen bestudeerd:
Het rassenvraagstuk, in samenwerking met het Instituut voor deVeredeling van Landbouwgewassen en het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen; tevens wordt
daarvoor geregeld contact gehouden met departiculiere maiskwekers in Nederland, met verschillendeAmerikaanseenCanadesemaiskwekersenmetbuitenlandsedeskundigen inF.A.O.verband.
Standruimteproblemen in verband met rassen en uitwendige omstandigheden; hierbij blijkt
het plantgetal van overwegende, de verhouding tussen rijenafstand en afstand in de rij van
ondergeschikte betekenis te zijn.
De stikstofbemesting.
De invloed van debemesting, vooral metfosfaat, op kiemingen opkomst.
De invloed van de zaaitijd op opbrengst en afrijping in verband met rassen; dit onderzoek
wordtgecompleteerd metwaarnemingen vandetemperatuur vanbovenstegrond-en onderste
luchtlaag.
Werkmethoden, vooral betreffende het oogsten en drogen, insamenwerkingmethet Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en met het Droogtechnisch Laboratorium.
De onderzoeker vervult defuncties van secretarisen deskundigevan hetbestuur van deStichting Maisteelt, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw,
VisserijenVoedselvoorziening, deStichtingvoordeLandbouw,hetBedrijfschap voorGranen,
Zaden en Peulvruchten, het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed, de Maiszetmeelindustrie, dekwekers en de zaaizaad- en veevoederhandel. Alsadviserende leden zijn aan dit
bestuur vertegenwoordigers van de Voorlichtingsdienst, de Landbouwhogeschool en de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst toegevoegd.
92: Sojaveredeling en -rassenonderzoek.
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206:
207:
208:
227:
244:
273:
274:

Mais-rassenonderzoek (serie 180en 181).
Standruimte-onderzoek bijmais (serie182).
Chemische onkruidbestrijding bijmais (zieII-A).
Onderzoek naar het oogsten en natuurlijk drogen van mais (zie IV).
Proeven metonderteelten bijmais (zie ll-c).
Stikstofbemestingsproeven bij mais (serie 183).
Onderzoek naar demogelijkheden om de opkomst en eerste ontwikkeling van mais
te verbeteren door bemesting en grondbewerking te wijzigen.
276: Mais-zaaitijdenonderzoek.
279: M.S.A.-project - Deverbouw vanmais in Nederland (Stichting Maisteelt).
287: Builenbrand-resistentie-onderzoek bij mais.

e. AARDAPPELEN, Ir A. J. REESTMAN

De aard vandit onderzoek iszeer uiteenlopend. Deproefnemingen zijn hoofdzakelijk gericht
op problemen in depootgoed- ende consumptieteelt.
De bestrijding van virusziekten metz.g. systemische insecticiden (project 98) wordt in proeven
nagegaan en opent goede perspectieven voor een effectieve bestrijding der besmetting, uitgaande van secundair vituszieke planten (bladrol) in het veld en ter voorkoming van de
fouten, gemaakt bij de selectie.
Het doodsproeien (project 243), al of niet voorafgegaan door loofklappen, is als vervanging
van hetlooftrekken thans proefsgewijs indepractijk toegelaten. Proeven over vergelijking van
deze systemen enover mogelijke verbeteringen zijn thans insamenwerking met andere instituten ingang en worden door eencommissie gecoördineerd.
Nu het zich laat aanzien dat de nacontröle (project 95)op de uitgegroeide plantjes vooreen
groot deel zalworden verdrongen door een beoordeling van dekiem, verkregen navoorkiemen
van degehele knollen inhetlicht, nemen deproblemen over hetopkweken vandeplantjes in
belangrijkheid af. Forcering der kieming en de wijze, waarop zo spoedig mogelijk een voldoend lange lichtkiem bij de verschillende rassen is te verkrijgen, worden daarentegen zeer
urgent.
De vorming vaneengroot aandeel vanz.g. bonken inhetbeschot vormt voor enkele belangrijke rassen nogsteeds een bezwaar, dat door dichter planten of gebruik vaneengrote maat
pootgoed slechts in beperkte mate kanworden opgeheven. Inhoeverre door grondbewerkingen indetijd vanopkomst totknolzetting ophetaantal knollen perplant invloed kanworden
uitgeoefend, wordt ineenproef nagegaan (project 96), terwijl eveneens de beïnvloeding van
het aantal knollen door eengroeistof wordt onderzocht.
Andere onderwerpen, waarover proeven worden genomen en welke in de toekomst in de
aardappelteelt van veel betekenis kunnen worden, zijn: beregening (project 229)en depreemergence onkruidbestrijdingsmiddelen (project 230).
Een verbetering van deconsumptie-aardappel in dewinkel kanworden verkregen, indien de
handel meer aandacht aan de kwaliteit gaat besteden. Een prikkel hiertoe kan worden gegeven, indien de verkoop van rassen onder de naam vaneen ander ras verboden wordt. Er
wordt thans getracht een betrouwbaar systeem te vinden, waarmede overtredingen binnen
enkele dagen kunnen worden vastgesteld (project 262).
Bij de uitvoering van het onderzoek van genoemde problemen wordt samengewerkt met
specialisten van andere instituten, o.a. het I.P.O. (Ir BEEMSTER), D. HILLE R I S LAMBERS
(T.N.O.), de N.A.K., het I.L.R., het Laboratorium voor Phytopathologie (Ir ROZENDAAL),
het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek (Prof. WASSINK) endeStichting voor
Aardappelbewaring.
95: Rustbreking vanpootaardappelen onmiddellijk ofzo spoedig mogelijk na de oogst,
met alsdoel nacontröle van pootgoed.
96: Onderzoek naar de eisen, die diverse aardappelrassen stellen aan verschillende
cultuurmethoden.
98: Invloed vanfungiciden, insecticiden en groeistoffen op de opbrengst en de kwaliteit
van aardappelen (zie Il-y', project 211).
101: Invloed van de bemesting op de kwaliteit van consumptie-aardappelen (zie Il-y',
project 211).
229: Onderzoek naar de mogelijkheid tot verhoging van de aardappelopbrengst door
middel van beregening.
230: Cemische onkruidbestrijding bij aardappelen.
243: Loofdodende middelen voor aardappelen (zie1I-A).
262: Onderzoek naar het aanbod vanconsumptie-aardappelen in de kleinhandel.
313: Deinvloed vandedaglengte en temperatuur op de groei van aardappelen.
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ƒ. VEZELGEWASSEN, Ir J. C. FRIEDERICH en Ir J. J. AUKEMA, gedetacheerd bij het Ned.

Vlasinstituut
Het onderzoek vormt een onderdeel van de werkzaamheden van het Ned. Vlasinstituut en
omvat zowel hetvezelvlas alshet olievlas en de hennep.
Voor vezelvlas wordt het opbrengstniveau van de in Nederland verbouwde vlasrassen inde
verschillende vlasteeltgebieden nagegaan, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed
aan het lintrendement, de lintkwaliteit, de stevigheid vanstro, deresistentie tegen ziekten en
plagen en de invloed van de zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, stikstofgift en trektijd op deopbrengst en kwaliteit vanhetstro. Tevens worden nieuwe rassen en selecties, zowel uit binnenals buitenland, op hun practische bruikbaarheid onderzocht in vergelijking met de thans in
Nederland verbouwde vlasrassen.
In samenwerking metde Stichting voor Plantenveredeling wordt getracht, zowel voor vezelals voor olievlas, eventuele gunstige eigenschappen van bepaalde rassen door kruising ineen
nieuw rastecombineren of door lijnenselectie bestaande rassen te verbeteren. Voorts wordt,
in nauwe samenwerking metdedesbetreffende afdelingen vanC.I.L.O. en P.D., de practische
bruikbaarheid vanchemische middelen terbestrijding vanhetonkruid niet alleen in vezelvlas,
maar in het bijzonder in olievlas, nagegaan.
Het olievlasonderzoek betreft de productiviteit enhet vetgehalte vandeverschillende uithet
buitenland geïmporteerde rassen endemeest gewenstecultuurmethodenvoor deze nieuweteelt.
Het onderzoek vanhennep omvat demogelijkheden vanteelt en verwerking.
In samenwerking methet Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek wordt de oorzaak
van het optreden van enkele van devoornaamste parasitaire schimmelziekten, met name de
vlasroest, hetverbruinen, de dode harrei endevlasbrand invezel- en olievlas nagegaan. Ook
het verschil in vatbaarheid van de verschillende rassen en de mogelijkheid om deze ziekten
met behulp van chemische middelen te bestrijden vormt een punt van onderzoek, waarbij in
het bijzonder aandacht wordt besteed aan het gebruik van TMTD-bevattende middelen bij
de ontsmetting vanhet zaaizaad.
Niet in projecten samengevat zijn de werkzaamheden in hetroot-laboratorium vanhetNed.
Vlasinstituut, waar de proefveldmonsters op lintgehalte en lintkwaliteit worden onderzocht
en nieuwe verwerkingsmethoden, nl. groenonthouten, geaëreerd enchemisch roten, in samenwerking met het Vezelinstituut T.N.O. teDelft worden nagegaan. Hierbij heeft inhet bijzonder
de ontsluiting en verwerking vanhet olievlasstro als grondstof voor de fabricage van grove
touwsoorten, papier en zakken de aandacht.
Voorts wordt medewerking verleend aandeproeven vande„Werkcommissie Vlasdrogen"en
van de Commissie voor het Drogen en de Opslag van Lijnzaad (in samenwerking met de
afdeling Droogtechnisch Laboratorium vanhet C.I.L.O.).
Ten slotte wordt, in samenwerking met het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle en het
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, hetvoorkomen vanbeschadiging van het
zaad bijhet repelen en knopbreken vanvezelvlas en bijhetdorsen vanzaaizaad van olievlas
onderzocht.
104: Onderzoek naar de productiviteit van vezelvlasrassen en naar hun reactie op Nbemesting, zaaizaadhoeveelheid enzaaitijd (serie 240, 244).
105: Trektijdenproeven met vezelvlas. Onderzoek naar de optimum trektijd voor diverse
vlasrassen (serie 257).
106: Onkruidbestrijdingsproeven in vezel- en olievlas. Onderzoek naar de mogelijkhedenvan onkruidbestrijding metchemische middelen in vezel- en olievlas (serie 246,249)
(zie U-h).
107: Onderzoek naar devatbaarheid vanvezel- enolieviasrassen voor roest- en zwartstipaantasting en naar demogelijkheid omdeze aantasting door resistentieveredelingof
een chemische behandeling op hetveld te bestrijden.
109: Onderzoek naar de productiviteit van olieviasrassen en de meest gewenste cultuurmethoden voor deze teelt (serie 245, 251).
194: Onderzoek naar de optimum oogsttijd van olievlas en de factoren, welke de zaadvorming beïnvloeden.
231: Onderzoek naar deoorzaak vanhetoptreden van enkele parasitaire schimmelziekten,
in het bijzonder „verbruinen" en „vlasbrand", in vezel- en olievlas.
263: Onderzoek naar de werking van diverse zaadontsmettingsmiddelen, inhet bijzonder
TMTD-bevattende middelen, terbestrijding van parasitaire schimmelziekten, die met
het zaad overgaan, en ter bescherming tegen infectie door bodemschimmels (serie
255, 256).
288: Onderzoek naar de teelt- er verwerkingsmogelijkheden van hennep.
314: Onderzoek naar de invloed van het 1000-korrelgewicht op zaaizaadhoeveelheid en
opkomst bij vezelvlas.
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315: Vergelijking van verschillende oogstmethoden bij vezelvlas; invloed hiervan op
kwaliteit van stroenzaad.
316: Invloed van ondervrucht opontwikkeling enkwaliteit van zaadenstro bij vezelvlas.
g. ZAADTEELT, Ir E. VAN ROON

Het onderzoek omvat debestudering vangroepen vangewassen, waarbij hoofddoel van de
teelt dewinning vanzaadis.
Bijéénvandezegroepen,defijnezaden,vindthetgewonnenzaadvooreendeeleenbestemming
in deindustrie. Eenander deel wordt verbouwd omdebehoefte aanzaaizaad hier telande
enelderstedekken.Hetonderzoek van defijnezadenisgericht opverbeteringvan momenteel
gebruikelijke cultuurmethoden, diedeteelt, methetoogopdetoenemende concurrentiebij
export, meer rendabel maken. Uit het grote aantal gewassen, dat voor het onderzoek in
aanmerking komt, wordt uiteraard een keuzegedaan. Deproeven metsluitkoolrassen worden
voortgezet, omdat degevonden aanwijzingen voor dejuiste zaaidatum, deminimale plantgrootte vóór hetinzetten vanhetwinterseizoen endereactie opdiverse cultuurmaatregelen
betreffende dezozeer gevreesde spikkelziekte, nog nadere bevestiging behoeven. Met kunstmatige buitenluchtkoeling ishetgoed mogelijk gebleken pootbieten gedurende hetbewaarseizoen opteslaan inkuilen ofandere bewaarplaatsen. Deze methode blijktfinanciëlevoordelen tehebben o.a. omdat zij minder riskant isdandegebruikelijke opslag indeGroninger
kuilen enresulteert ineenverhoging vandezaadproductie;erbestaan aanwijzingen, dat de
zaadkwaliteit ook verbeterd wordt. Omdat het gevaar voor verdroging van gekoeld materiaal
niet denkbeeldig is,vooral alsdebietjes droogen schoon in de bewaarplaats gekomen zijn,
wordenverschillende bevochtigingsinstallaties ophun bruikbaarheid beproefd. Dit onderzoek
geschiedt insamenwerking met deStichtingvoor Aardappelbewaring.
Van eenbeperkt aantal éénjarige gewassen wordt nagegaan in hoeverre zij bij late zaaials
noodgewas dienst kunnen doen. Dezaaitijdenproeven verschaffen verder inlichtingen overde
invloed vanuitwendige omstandigheden, zoals neerslag, temperatuur en daglengte, op hun
ontwikkeling. Bijzaadgewassen alsklavers en lupine belemmert welige groei eensnelle afsterving vanhetloof ten tijde vandezaadoogst, zowel opstam alsnahetmaaien. In natte
jaren kanwaarschijnlijk met succes een bespuiting met chemicaliën worden toegepast, waardoor hetloof snel afsterft, zodat het droogproces bevorderd endekwaliteit vanhetzaad verbeterd wordt.
Behalve aanfijnezaden wordt aandacht geschonken aanandere gewassen, waarvan deteelt
uitsluitend gericht isophetverkrijgen vanzaaizaad. Ten aanzien van dezegewassen zullende
werkzaamheden zich voorlopig beperken tothetbestuderen vanalle maatregelen, dievanaf
deoogst met debehandeling enbewaring van hetgereproduceerde materiaal opde boerderij
samenhangen.
In onderzoek zijn deverschillende wijzen vanophokken vanhaver enhetbewaren vanlijnzaad inknopbulten (Groningen).
111: Zaadproductie van sluitkoolrassen, afhankelijk van zaaidatum en enkele andere
cultuurmaatregelen.
183: Invloed van kunstmatige koeling van pootbieten opde zaadproductie.
185: Invloed vandezaaidatum opgroei enbloei van eenaantal éénjarige gewassen.
264: Bevorderingvan het afsterven dervegetatieve organen enigetijd voor de oogstdatum
bij zaadteeltgewassen (serie 327).
265 : Zaadteelt van radijs.
309: Onderzoek naar debehandelingenbewaringvanzaaizaden opde boerderij.
310: Bemestingsproeven met zaadteeltgewassen.
h. BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN, Ir P. RIEPMA KZN en Ir W. VAN DER ZWEEP

Dit onderzoek houdt zichbezigmetverschillendeaspecten der onkruidbestrijding.
De gevoeligheid der cultuurgewassen en onkruiden voor herbicide middelen wordt zuiver
empirisch nagegaan, vnl. door periodiek herhaalde bespuitingen. Eriseenvoldoende basis
voor devoorlichting verkregen, docherblijven nogsteedspunten, dieopheldering verlangen.
Voor deonkruidbestrijdingsproeven in deverschillende gewassen wordt samengewerktmet
deonderzoekersvan granen, mais,peulvruchten envlas.
De bestrijdingsmethoden, die in de practijk van het akkerbouwbedrijf worden toegepast,
worden onderzocht. Hetonderzoek naar despuittechniek staat daarbij voorop enisgericht
op dete gebruiken hoeveelheid water endedruppelgrootte; vernevelen heeft het bezwaar,
dat hetmiddel teveel aanhetgewas blijft hangen enniet involdoende mate naar beneden
druppelt op dekiemplanten vanhet onkruid. Insamenwerking methet I.L.R. worden fundamenteleproeven omtrent despuittechnischefactoren uitgevoerd.
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Bepaalde onkruiden zoals kweek, duist, windhalm enwilde haver, zijn metdegewone middelen zeer moeilijk te bestrijden. Hier komt, naast de traditionele mechanische onkruidbestrijding endevruchtwisseling, detoepassing van allerlei specialemiddelen, waarvoor gramineeën,
vooral inhetkiemstadium, zeer gevoelig blijken tezijn, opde voorgrond.
Als nevenverschijnselen van de chemische onkruidbestrijding vragen het stimulerende effect
van D N C opgranen envanbutylphenol operwten de aandacht.
Bij het onderzoek wordt contact onderhouden met de Commissie Onkruidenbestrijding
T.N.O., welketweewetenschappelijke assistenten (studenten) voor halvedagen bijhetC.I.L.O.
heeft gedetacheerd (projecten 266 en 283).
84: Onkruidbestrijdingsonderzoek bij peulvruchten (zie II-c).
106: Onderzoek naar de mogelijkheden van onkruidbestrijding met chemische middelen
in vezel- enolievlas (serie 246, 249; zieII-/).
150: Bestrijding van kweek en andere zich vegetatief vermeerderende onkruiden.
189: Onderzoek naar deinvloed vanhetweer opdeuitwerking vanherbicide middelen.
190: Onderzoek naar de mogelijkheid relatief ongevoelige zaadonkruiden als kiemplant
te doden.
208: Chemische onkruidbestrijding bijmais (zie U-d).
226: D eopbrengstverhogende werking vanD N Cop rogge (zieII-a).
237: Onderzoek naar de practijk der onkruidbestrijding in de zeekleigebieden en veenkoloniën.
243: Loofdodende middelen voor aardappelen (zie II-e).
266: Onderzoek naar de spuittechniek.
267: Vergelijking vanchemische en mechanische onkruidbestrijding.
283: Onderzoek van de biologie en oecologie van onkruiden.
284: Onderzoek vandeonkruidbestrijding in hakvruchten en handelsgewassen.
285: Onderzoek van de onkruidbestrijding in groenvoedergewassen.
i. P L A N T K U N D I G ONDERZOEK, DrsH.G. WITTENROOD
Het onderzoek houdt zich voornamelijk bezig metde invloed vantemperatuur en daglengte
op deverschillende ontwikkelingsphasen van landbouwgewassen. In studie zijn tarwe, topinambour enaardappelen. Deverkregen resultaten t.a.v. koude- endaglengtebehoefte (project
144) en kouderesistentie (project 145)zijn uiteindelijk vooral van belang voor de kweker.
Vandaar datervoor detarwe danookwordt samengewerkt met deStichting voor Coördinatie
van Cultuur en Onderzoek vanBroodgraan (Cocobro, secr. D r S.BROEKHUIZEN). Inmiddels
is hetrassenonderzoek hiervan overgegaan naar de desbetreffende afdeling (IrG. DANTUMA)
van deStichting voor Plantenveredeling. Er wordt echter welgestreefd naar eenmeer fundamenteel inzicht in deze ontwikkelingsverschijnselen, dievanzelfsprekend nauw samenhangen
met derealisatie vande opbrengst.
De topinambourveredeling (project 143) wordt voortgezet. Eenverzameld aantal zaden van
meer dan 30.000 perjaar is, gezien devariatie inhetmateriaal, voorlopig voldoende omde
selectie voort te zetten. Ookis de genetische variatie in dit materiaal eenleerzaam object ter
vergelijking met de physiologische variatie door speciale proeven met slechts weinig rassen
verkregen.
Het betreft hier defactoren diedebloem- en knolvorming bepalen (project 271). Voor beide
is topinambour een korte-dagplant. Wat de knolvorming betreft, zijn er met verschillende
rassen opmerkelijke resultaten bereikt met het verwisselen van onder- en bovenaards deel
door middel vanenten. Voor de stolon- en knolontwikkeling leverde dit eenzeer gevarieerd
beeld op. Oorzaak isvoornamelijk hetgroeistofniveau inonder- enbovendeel op verschillende
tijdstippen van hetgroeiseizoen. Hierin moeten vele parallellen metdeaardappel zijn, waarom
deze ookindeproeven is opgenomen.
143: Topinambourveredeling.
,144: Koude- en daglengtebehoefte van granen.
145: Kouderesistentiebepaling bij granen.
271: Physiologische factoren, diede bloem- en knolvorming bepalen.
j . VOEDINGSONDERZOEK, Mej. A. VEENBAAS en Mevr. Ir J. A. BAKHUIS

Het voedingsonderzoek bestudeert defactoren, diedeconsumptiewaarde ( = voedingswaarde
+ consumptiekwaliteit) van landbouwgewassen, in hoofdzaak aardappelen en peulvruchten,
bepalen.Hetrichthierbij het oogvooral opbehoud, zomogelijk verbetering van deconsumptiekwaliteit. Eengoede kwaliteit wordt om velerlei redenen van grote waarde geacht; o.a.iszij
één dereerste voorwaarden omop denduur eenbevredigende afzet in binnen- en buitenland
te behouden ofop tebouwen. Naast debetekenis voor delandbouw houdt ditookanderszins,
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uit gezondheids- en economisch oogpunt, grote voordelen in. Zo betekent bijvoorbeeld een
voldoende gebruik van aardappelen in Nederland, dat de bevolking met het zetmeel als
basisvoedingsstof belangrijke hoeveelheden andere noodzakelijke voedingsstoffen opneemt,
o.a. vitamine C (in 1950 betrok de Nederlandse bevolking ; t 5 5 % van het vitamine C uit
aardappelen), vitamine B[ en voorts eiwit van een hoge biologische waarde. De aardappel
ligt in verband hiermee als basisvoedingsmiddel op een hoger niveau dan verscheidene andere
zetmeelhoudende hoofdvoedingsmiddelen, die in binnen- en buitenland gebruikt worden. De
belangrijkheid van de aardappel ligt echter niet alleen in de voedingswaarde als zodanig,
maar vooral ook daarin, dat hij devoedingsstoffen voor een zeer lage prijs levert. Er is momenteel geen voedingsmiddel dat de aardappel, wat betreft de combinatie goede voedingswaarde
en lage prijs, kan vervangen. Dit vooral is een reden om voor een goede kwaliteit zorg te
dragen, waardoor verschuivingen naar duurdere levensmiddelen met vaak geringere voedingswaarde niet noodzakelijk worden; ook hier wordt naast een landbouwbelang een algemeen
belang gediend.
Bij peulvruchten liggen de zaken soortgelijk. Slechts goede kwaliteiten zullen de belangstelling
van de consument voor dit degelijke en in het algemeen betrekkelijk goedkope voedingsmiddel
gaande kunnen houden.
Het is welhaast overbodig om naar voren te brengen, dat een goede consumptiekwaliteit ook
bij de export, of dit nu pootgoed, zaaizaad of consumptie-artikelen betreft, van grote betekenis
is. Met producten of rassen, die uit consumptie-oogpunt in de importlanden gewild zijn, verstevigt Nederland zijn markt en daarmee zijn financiële positie.
Inzake het onderzoek der aardappelen wordt nauw contact met verschillende instituten onderhouden. Mej. VEENBAAS heeft zitting in de Commissie Binnenland van de Propaganda Stichting Consumptieaardappelen.
Het onderzoek betreffende de peulvruchten is opgezet in nauwe samenwerking met de Peulvruchten-Studie-Combinatie (voorzitter Ir H. T. TJALLEMA) waarvan Mej. VEENBAAS secretaresse-penningmeesteresse is; zij heeft tevens zitting in verschillende commissies der P.S.C., nl.
dewerkgroep voor Uiterlijke Kwaliteit en Kookeigenschappen, dewerkgroep voor Conservenonderzoek, de Pers en Propaganda Commissie en de werkcommissie voor Collectieve Peulvruchten Propaganda.
Naast onderzoek nemen ook werkzaamheden met een voorlichtend karakter, waardoor aan
de resultaten meer bekendheid wordt gegeven, geleidelijk aan een belangrijker plaats in.
Deze voorlichting betreft behalve de producent vooral ook de handel en de consument. Elk
dezer groepen vraagt een voor hem geëigende voorlichting.
210: Onderzoek op consumptiewaarde van diverse rassen van aardappelen, peulvruchten
en enkele andere landbouwgewassen. Hieronder valt onder meer project 86 (zie ll-c).
211: Onderzoekingen betreffende de invloed van de grond, cultuurmaatregelen, bereidingen e.d. op de consumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten en enkele andere
landbouwgewassen. Hieronder vallen o.m. de projecten 98 (zie U-e), 101 (zie 11-e),
290 (zie IV).
308: Werkzaamheden ten dienste van het onderzoek op consumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten en enkele andere landbouwproducten.

III. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
a. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN, Dr W. B. DEUS
Op de afdeling Scheikundig Laboratorium worden uitsluitend onderzocht monsters van de
proefvelden van het C.I.L.O. en de monsters voor research.
De gevolgde analysemethoden worden steeds verbeterd en in overeenstemming gebracht met
de jongste vorderingen van de analytische chemie, in het bijzonder door de toepassing van
moderne apparatuur. Daarbij is het hoofddoel de versnelling van de werkwijze, zonder dat
aan nauwkeurigheid wordt ingeboet.
Speciale aandacht wordt besteed aan de colorimetrische bepaling van macro- en sporenelementen. De vaak moeilijke bepalingen van sporenelementen, die in de te onderzoeken
materialen in uiterst geringe hoeveelheden voorkomen, vereisen steeds nauwgezette controle
en modernisering. Uitwisseling van resultaten met andere laboratoria heeft regelmatig plaats,
sinds 1952 ook met Amerikaanse laboratoria onder leiding van de Association of Official
Agricultural Chemists. Deze uitwisselingen van monsters en van analyseresultaten heeft tot
doel meer zekerheid te verkrijgen, dat in het bijzonder aan de van verschillende zijden gepubliceerde cijfers over de gehalten aan sporenelementen dezelfde waarde kan worden toegekend.
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b. SPECIALE O N D E R Z O E K I N G E N , Dr W. B. DEUS, Mej. ïr C. L. HARBERTS en Dr W.
DIJKSHOORN

Behalve voor de onderstaande projecten wordt vaak chemische research verricht en voorlichting gegeven ten behoeve vanhet onderzoek der landbouwkundige afdelingen. Daarvoor
moet geruime tijd vandescheikundigen beschikbaar worden gesteld.
1. SPORENELEMENTEN, Dr W.B.DEUS
Bestudeerd wordt de betekenis van sporenelementen voor de gezondheid van hetvee.
Daartoe worden niet alleen verschillende ruwvoedermiddelen, maar ook monsters bloed,
monsters mest en zo nodig urine en melk onderzocht. Vaak wordt dit onderzoek verricht
in samenwerking met Prof. Dr E. BROUWER te Wageningen en met de heer J. VANDER
GRIFT, clinicus-physioloog aanhetRijkslandbouwproefstation teHoorn. Daar geblekenis,
dat de koperhuishouding van het dier beïnvloed wordt door de verhoudingen, waarin
macro-elementen in het voer voorkomen, is het noodzakelijk ook deze elementen tebetrekken inhet onderzoek naar de betekenis vansporenelementen voor rundvee. Ook mag
de mogelijkheid van interacties tussen sporenelementen onderling niet uit hetoog worden
verloren.
142: Onderzoek naar sporenelementen in verband metklachten bijhet rundvee.
224: Onderzoek naar de variatie van de gehalten aan mineralen in gras en de basenzuurverhouding in verband metziekteverschijnselen bij hetvee(zie I-/-1).

2. CHEMISCHE EN BIOCHEMISCHE OMZETTINGEN BIJ ADEMHALING, HOOIBROEI ENDROGEN, Mej.
Ir C. L. HARBERTS en Dr W. B. DEUS

Ten eindevoor gras enenkele andere gewassen deverliezen aandroge stof,diebijtransport,
bewaring en kunstmatig drogen optreden, zoveel mogelijk te beperken, wordt getracht de
factoren te leren kennen, die deze verliezen bepalen. Daar de veranderingen, die in het
materiaal optreden, voor eengroot deel toeteschrijven zijn aandewerking van enzymen,
worden de ademhaling en de eigenschappen van enige belangrijke fermenten onderzocht.
Langs chemische enbiochemische weg worden deomzettingen tijdens het hooibroeiproces
bestudeerd.
153 : Onderzoek naar deverliezen aankoolhydraten, dieoptreden door ademhaling tijdens
het bewaren, hettransport enhetkunstmatig drogen vangras.
282: Hooibroei-onderzoek en hooibroeibestrijding (zieI-/-2).
3. ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK, Mej. Ir C.L. HARBERTS
Naast de werkzaamheden ter verbetering van analysemethoden worden de volgende projecten genoemd, waarbij indeeerste plaats analytisch werk vereistis.
216: Onderzoek vanzetmeelpreparaten, geïsoleerd uit doperwten.
275: Voortzetting vanhetonderzoek naar het blauwzuurgehalte van diverse witte-klaverrassen (Trifolium repens L.) in verband met ziekteverschijnselen, waargenomen bij
paarden.
291: Het persen van eiwit uit groenvoedergewassen (zie IV).
4. DEOPNEMING VANIONEN DOORGRAS,DrW. DIJKSHOORN
Door middel vanpotproeven enwatercultures wordt nagegaan welke factoren van invloed
zijn opdeopname vanverschillende ionen vanmacro-elementen en sporenelementen door
het gras. Speciale aandacht wordt geschonken aandeonderlinge verhoudingen, waarin de
elementen in het gewas voorkomen, en aan de mate waarin deze verhoudingen door
bemesting kunnen worden gewijzigd. Er iseen nauw verband tussen dit onderzoek ende
resultaten, dieindelaatste tijd zijn verkregen met betrekking totdeinvloed van deminerale
samenstelling van het voer op de gezondheid vanhet rundvee. Tevens wordt bestudeerd
in welke mate sporenelementen, die in kunstmeststoffen voorkomen, door gras worden
opgenomen.
270: Onderzoek naar sporen- en andere elementen in gewas en bodem, in het bijzonder
naar factoren, welke deminerale samenstelling vanhetgras beïnvloeden.
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IV. AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
Prof. Ir J. J. I. SPRENGER en J. KREYGER

Het Droogtechnisch Laboratorium beoogt de techniek van het drogen van groenvoedergewassen,
granen enzaden te bestuderen met dedoelstelling toteen verbeterde inrichting en constructie
van dedaarvoor gebruikelijke drogers tegeraken. Ingrote trekken wordt hiervoor het onderstaande programma gevolgd:
a. Onderzoek naar de veranderingen van physische eigenschappen, met inbegrip van kwaliteitsachteruitgang, van groenvoedergewassen, granen en zaden als gevolg van dedroging.
b. Ontwikkeling van de theorie van het drogen.
c. Het beproeven van droogapparaten en vochtmeters met het doel tot een voor de practijkzo
bruikbaar mogelijke uitvoering te komen.
d. Bestudering van bewaringscondities ter bepaling van het optimale vochtgehalte, waarbij verschillende landbouwproducten mogen worden opgeslagen onder deinverschillende streken
van ons land heersende klimatologische omstandigheden.
e. Zowel theoretisch alspractisch onderzoek vande schuurdroogtechniek in weidegebieden,
alsmede op de gemengde bedrijven.
f. Het doormeten eninspecteren van practijkdrogers, mede in verband met devoor subsidieverlening gestelde eisen.
g. Het geven van adviezen opdroogtechnisch gebied.
122: Verbetering van de inrichting van graandrogers.
123: Schuurdroging van gras enandere landbouwproducten.
192: Verbetering van de inrichting van drogers voor gras en groenvoedergewassen.
238: Onderzoek naar de meest doelmatige wijze van maisdroging in Nederland.
239: Onderzoek van snel-vochtbepalingsapparaten.
240: Onderzoek naar de theorie der eestdroging.
268 : Inspectie van drogers voor gras en groenvoedergewassen.
289: Het drogen en bewaren van landbouwzaaizaden.
290: Onderzoek naar de meest doelmatige wijze van cichoreidroging inNederland (zie Il-y',
project 211).
291: Het persen van eiwit uitgroenvoedergewassen (zie III-6-3).

STICHTING VOOR AARDAPPELBEWARING
Bij deze stichting zijn door hetC.I.L.O. gedetacheerd DrIrW. H. DE JONG, Mej. IrN. KRIJTHE,
Ir P. A. SCHIPPERS, D. HOFSTRA, T. LEENSTRA en E. KROESBERGEN. De Stichting is in het begin van

1952 tot stand gekomen en zet het werk voort van de vroegere Commissie voor Aardappelbewaring.
Tot voorzitter van het bestuur werd benoemd Dr IrN. H. H. ADDENS, Inspecteur van de Landbouw,
en totdirecteur werd aangesteld D rIrW. H. DE JONG.
Het werk van de Stichting is ingedeeld als volgt:
Sectie I.

BEWAAR- ENCONSERVERINGSPROEVEN OP SEMI-PRACTIJKSCHAAL
Dr DE JONG, Ir OPHUIS, Ir SCHIPPERS, Ir STEIN, D r Mooi, SCIPIO, HOFSTRA, LEENSTRA,
KROESBERGEN en BOUMA

In de proefinstallatie te Kerkwijk en in het nieuwe laboratorium te Wageningen zijn veel
cellen aanwezig, waarin het product op semi-practijkschaal aan verschillende omstandigheden van temperatuur, vochtigheid enz. wordt blootgesteld. Deze werkwijze is succesvol
gebleken en zal worden voortgezet, totdat van elk product onder alle omstandigheden de
optimale bewaring is gevonden.
195 : Bewaring van aardappelen met mechanische koeling.
196: Bewaring van aardappelen met buitenluchtkoeling.
293: Lichtbewaring bij pootaardappelen.
199: Toepassing van conserveringsmiddelen bij pootaardappelen (serie 602).
201: Invloed van diverse bewaarmethoden (ookmet conserveringsmiddelen) opde
consumptiekwaliteit van aardappelen (zie Il-e).
183: Bewaring van stekbieten (zie M-g).
213: Bewaring van voederbieten (serie 430).
294: Bewaring van suikerbieten.
295: Bewaring van andere wortel-, knol- en bolgewassen.
296: Conservering van allerlei oogstproducten.
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Sectie II.

TRANSPORTONDERZOEK
D r DE JONG, Ir OPHUIS, Dr Mooi, SCIPIO, HOFSTRA, LEENSTRA, KROESBERGEN en BOUMA

Hierbij wordt nagegaan, welke condities bij het vervoer van poot- en consumptieaardappelen heersen, hoezich het product houdt en hoehetvervoer kanworden verbeterd.
Tot nogtoe heeft deze studie betrekking gehad op het scheepstransport naar Middenen Zuid-Amerika en naar het Verre Oosten. Inde toekomst zal ook aandacht worden
besteed aanvervoer perbinnenschip enper wagon.
205: Transportonderzoek. Algemeen.
Sectie III.

LUCHTBEHANDELING EN KOELTECHNIEK
Ir OPHUIS, bouwkundige DE JONG, SCIPIO en NIELSEN

Dit iseenzoessentieel onderdeel vandebewaring enhettransport, datereen afzonderlijke sectievan moest worden gemaakt, diezichmetditgespecialiseerde werk bezighoudt.
Deze sectie verzorgt ookhet luchttechnische gedeelte bij de secties I,IIenV.
297: Luchtbehandeling en koeltechniek.
Sectie IV.

BOUWKUNDIG ONDERZOEK
VAN BRUGGEN, Ir HAGREIS en bouwkundige DE JONG

Deze sectie bestudeert debouwconstructies ende bouwmaterialen voor aardappelbewaarplaatsen.
298: Bouwkundig Onderzoek.
Sectie V.

BESTUDERING VAN DEBEHANDELINGEN, DIEAARDAPPELEN ONDERGAAN VAN EVEN VOOR
HET ROOIEN TOT EN MET HET GEBRUIK
Prof. WEBER, Ir OPHUIS, Ir STEIN, HOFSTRA, bouwkundige DE JONG, SCIPIO, NIELSEN en
OOSTERHOFF

De behandelingen vande aardappel (tijdens enna deoogst) beïnvloeden de houdbaarheid. Bewaring ingebouwen maakt dediverse behandelingen gemakkelijker toegankelijk
voor mechanisatie. Met debouw van bewaarplaatsen moet hiermede reeds rekening
worden gehouden, evenals metnieuwe bewerkingen (wassen, kleinverpakken), die door
opslagingebouwenmogelijk worden. Erzijn tweestudiegroepen met het I.L.R. gevormd.
Het wasonderzoek geschiedt daarentegen insamenwerking metIr BIJLOO vande Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O.
261:
299:
300:
306:
Sectie VI.

Algemeen.
Studiegroep Imethetl.L.R. inzake de behandelingen ophet veld.
Studiegroep IImethet I.L.R. inzake de behandelingen na de oogst.
Hetwassen van aardappelen.

ADVIESDIENST
D r DEJONG, Ir OPHUIS, VAN BRUGGEN, Ir HAGREIS, bouwkundige DEJONG, SCIPIO en
HOFSTRA

Sinds Maart 1950 zijn circa 800 bewaarplaatsen nagebouwd vandeproefinstallatie voor
de aardappelbewaring, diede Stichting sinds 1947 teKerkwijk bezit. Bij deze kolossale
expansie heeft deadviesdienst eenzeer grote rol gespeeld.
Sectie VII. PHYTOPATHOLOGISCH

ONDERZOEK

Dr MOOI, HOFSTRA, LEENSTRA, KROESBERGEN en BOUMA

Het isduidelijk, dataantastingen vanaardappelknollen vangrote betekenis zijn voor de
bewaarbaarheid. Niet lang nadeaanvang van het onderzoek inzake debewaring van
aardappelen werd dan ook een extra kracht aangetrokken, Dr Mooi, die zich met dit
onderzoek zoubelasten. Sedert deoprichting vanhetI.P.O. werkt hijopdit instituut.
301: Phytopathologisch onderzoek. Algemeen.
204: Optreden en verspreiding van waterrot.
Sectie VIII. PHYSIOLOGISCH EN BIOCHEMISCH ONDERZOEK
D r DE JONG, Prof. WEBER, Mej.Ir KRIJTHE, Ir SPIERINGS en Mej. BOOM

Bij dit onderzoek gaat hetinde eerste plaats om de bestudering van de houdbaarheid
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der aardappelen, eeneigenschap, diedoor vele factoren wordt beïnvloed. Er wordt
echter ook gezocht naar een methode om deze houdbaarheid op korte termijn tebepalen.
Hiervoor is diepgaand physiologisch en biochemisch onderzoek nodig. Dit laatste onderzoek is tevens van belang bij de bestudering van de invloeden der bewaring op de smaak
der knollen. Verder wordt in deze sectie de kieming van pootaardappelen morphologischphysiologisch bestudeerd.
302: Invloed van temperatuur en vochtigheid tijdens de bewaring, op de rustperiode en
op de houdbaarheid van aardappelen.
261, 299, 300, 306(zie sectie V): Invloed van debehandelingen opde houdbaarheid.
234: Invloed vande mate vanrijpheid bij hetoogsten, opde rustperiode enop de
houdbaarheid.
155: Invloed van de grond op de rustperiode en op de houdbaarheid.
232: Invloed van debemesting opderustperiode enopde houdbaarheid.
303: Physiologische processen inde knollen inverband met de houdbaarheid.
304: Physiologische processen inde knollen inverband met smaak, barsten en andere
ongewenste eigenschappen.
181: Uitwendige beïnvloeding der knollen in verband met de houdbaarheidsbepaling.
305: Uitwendige beïnvloeding der knollen inverband met barsten.
116: Onderzoek naar de ontwikkeling van de aardappelplant na verschillende behandelingen van het pootgoed.
198: Invloed van de duur der koeling op aardappelen.
182: Onderzoek naar de invloed van licht van verschillende golflengten op de spruitgroei
bij aardappelen (zie ook 293).
318: Invloed van zeer lage temperaturen op de houdbaarheid van aardappelen.
Sectie IX.

ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN PROEFVELDEN
HOFSTRA, LEENSTRA, KROESBERGEN en BOUMA

Vele van de proeven indeandere secties vinden hun afsluiting door uitplanten op een
proefveld en nagaan van de resultaten der groei. Deze proeven vallen echter niet onder
sectie IX. Bij de laatste sectie zijn enige projecten ingedeeld, waarbij de nadruk sterk viel
op het proefveld en die minder gemakkelijk bij de andere secties waren onder te brengen.
200: Invloed van bespuitingen met groeistof op het aardappelgewas in verband met de
houdbaarheid bij deoogst.
202: Proef metwelof niet voorgekiemd pootgoed van aardappelen voor winterconsumptieteelt (serie 289).
Sectie X.

ZIJLIJNEN VAN ONDERZOEK
Dr DE JONG, Ir OPHUIS, HOFSTRA, LEENSTRA en KROESBERGEN

Om houdbaarheidsverschillen van aardappelen teconstateren, heeft de Stichting sedert
1948 poters van deoude oogst inAugustus uitgeplant. Hierbij werd dikwijls een goed
gewas verkregen. Hierdoor aangemoedigd, onderzoekt de Stichting ook (sinds 1949)of
de verspreiding van virusziekten in het najaar kleiner is dan in het voorjaar, zoals in het
buitenland wordt beweerd. Indeze sectie is als nieuw project opgenomen een onderzoek
van Prof. THUNG van het I.P.O., die tracht het bladrolvirus inde poters tedoden, door
de knollen teverwarmen. D eStichting voor Aardappelbewaring levert daarbij debenodigde aangetaste knollen entevens plant zij (voor het eerst in 1954) de behandelde
aardappelenuit.
Ten slotte isin deze sectie nog een tweede nieuw project opgenomen, nl. dat over het
impregneren van zakken.
272: Poterteelt als stoppelgewas (serie 603).
319: Vernietiging van virus inpoters.
320: Impregneren van zakken. Studie in samenwerking met hetVezelinstituut T.N.O.
te Delft.
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VERSLAGENDERAFDELINGEN
In de volgende verslagen zijn niet alle behandelde
projecten besproken,maar merendeels onderzoekingen,
dieeenconclusietoelaten- zijhetookveelalslechtseen
voorlopige.
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
OVER HET VERBAND TUSSEN ZUURGRAAD EN ONKRU1DBEGROEIING
OP ZANDGROND (PROJECT 307)
with summary

M. SONNEMA en H. Mooi
INLEIDING

In hetvoorjaar van 1953 werd begonnen meteen onderzoek naar deoecologievan
akkeronkruiden op zandgrond op het kalktrappenproefveld OGe 15 te Warnsveld,
nadat de Hoofdassistent D. P. KLARE tijdens een excursie Dr D. M. DEVRIES had

gewezen op de frappante verschillen in onkruidbegroeiing, welke dit 30jaar oude
proefveld vertoonde.
Dit proefveld, datin 1953aanvankelijk braak heeft gelegen eninJuni beplant werd
met koolrapen, bestaat uittwee blokken van 14veldjes. Deverschillen in kationenbezetting tussen develdjes zijn invele gevallen vrij groot tengevolge vanhetgebruik
van verschillende kunstmeststoffen tussen en binnen de blokken. Ondanks degenoemde verschillen liggen de gehalten in de grond van de belangrijkste voedingselementen toch opeenvoldoende hoog niveau, uitgezonderd Mg,waaraan gebrek is
op een aantal veldjes. Over de mate waarin desporenelementen aanwezig zijn, isniets
bekend. De pH's-water vandeveldjes variëren van3,8tot 7,0.
Het doel van ditonderzoek istetrachten een beter inzicht teverkrijgen indeindicatorische waarde vaneen aantal veel voorkomende akkeronkruiden. Hierbij is zowel
gedacht aandeindicatie vanvruchtbaarheidsfactoren (waartoe de kationenbezetting
van de28 veldjes werd bepaald ophetLaboratorium voor Landbouwscheikunde van
de Landbouwhogeschool), alsaandeindicatie vandezuurgraad vandegrond. In het
volgende zullen wijonsbeperken tot hetverband tussen deonkruidbegroeiing ende
zuurgraad vande grond.
Wanneer menechter over het bovengenoemde verband spreekt, komt meteen de
vraag naar voren ofhier eendirect verband bestaat ofdat hetverband ogenschijnlijk
is eninfeite eengevolg vanmetdepHsamenhangende veranderingen indehoeveelheid en de soort opneembare minerale bestanddelen. SCHUFFELEN (3) meent in dit
verband, dat alle gewassen in principe kunnen groeien tussen pH 3en pH 9, terwijl
een niet of slecht willen groeien van bepaalde planten binnen ditpH-traject volgens
hem meestaltewijten isaan secundaireeffecten (gebreksziekten, vergiftigingsverschijnselen e.d.). GOEDEWAAGEN (2) oppert de mogelijkheid, dat vele veranderingen inde
onkruidvegetatie bijstijgende pHtoegeschreven kunnen worden aanneveninvloeden,
die metdepH-verschillen hand inhand gaan.
Het iszeer goed mogelijk, datwebijsommige onkruiden temaken hebben met een
rechtstreeks verband tussen al of niet (massaal) voorkomen endepHvan degrond,
terwijl andere onkruiden slechts eenschijnverband te zien geven onder invloedvan
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met de pH samenhangende secundaire factoren. Dat is met de ons ter beschikking
staande gegevens niet uit te maken.
Gezien het voorafgaande zal dan ook buiten beschouwing gelaten worden of men
hier te maken heeft men een echt dan wel met een schijnverband. Uit het feit, dat bij
verschillende binnenlandse en buitenlandse onderzoekingen op het gebied van de
oecologie van akkeronkruiden goed overeenstemmende correlaties tussen de groei
van vele bekende onkruiden en de pH van de grond zijn gevonden, mag o.i. geconcludeerd worden, dat het dikwijls niet van essentieel belang is te weten of men te maken
heeft met een echt dan wel met een schijnverband. Tenminste zal dit gelden voor een
bepaald gebied, waarin de bodemkundige omstandigheden min of meer gelijk zijn
(b.v. de zandgrond in Nederland), aangezien verwacht mag worden, dat daar merendeels dezelfde secundaire effecten ten gevolge van verandering van de pH zullen
optreden.
METHODE VAN ONDERZOEK DER VEGETATIE

De opname van de onkruidvegetatie op het proefveld heeft plaats gevonden in
Maart en Mei, gedurende welke maanden het proefveld braak lag, en in September,
toen er koolrapen stonden.
De onkruidbegroeiing werd op de volgende nauwkeurige wijze, volgens een variant
van de rangorde-methode van DE VRIES (5), opgenomen. Op ieder veldje werden 10
opnamen van J m2 gemaakt, die volgens een eenvoudig systeem gelijkmatig over het
veldje zijn verdeeld. Bij iedere opname werd de dominerende soort bepaald, benevens
de drie in massa (of soms talrijkheid) belangrijkste soorten, waarbij inbegrepen de
dominant, terwijl daarna alle in het kwadraat voorkomende soorten werden opgeschreven. Vervolgens werd de bedekkingsgraad van de totale onkruidbezetting in
procenten geschat.
Met deze gegevens kan een betrouwbaar beeld van ieder veldje worden verkregen,
terwijl na verwerking van het materiaal aanwezigheidsfrequentie- (F%), belangrijkheidsfrequentie- (B%) en dominantie-frequentie-percentages (D%) ontstaan, die een
onderlinge vergelijking van de veldjes mogelijk maken. In het volgende zullen we
eenvoudigheidshalve spreken van frequentie-, belangrijkheids- en dominantiepercentages.
VERWERKING DER GEGEVENS

De opnamen van Maart, Mei en September van alle 28 veldjes zijn apart verwerkt,
zodat van drie verschillende perioden frequentie-, belangrijkheids- en dominantiepercentages per veldje van de voorkomende onkruiden bekend zijn.
Ondanks enkele bemestingsverschillen tussen en binnen de beide blokken van
14 veldjes, zijn alle 28 veldjes daarna ingedeeld in een aantal pH-klassen, zodat de
gemiddelde F-, B- en D-percentages voor verschillende pH-klassen berekend konden
worden. De berekening van de genoemde gemiddelde percentages heeft plaats gehad
zowel voor iedere opname-periode afzonderlijk als voor de drie opname-perioden
tezamen. Het laatste geval wordt weergegeven door tabel 1, terwijl de figuren 1en 2
(pag. 31) enige uitgezochtevoorbeelden van duidelijk zuurfrequent resp. basefrequent
reagerende onkruiden demonstreren. Van de pH-klasse 4,25-4,75 kunnen geen cijfers
worden gegeven, aangezien van geen enkel veldje dezuurgraad in deze klasse ligt.
BESPREKING DER RESULTATEN

Uit onderzoekingen van GOEDEWAAGEN (2) is gebleken, dat sommige onkruidsoorten een geringe variatie in frequentie-type kunnen vertonen; zo kunnen b.v.
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i n d i f f e r e n t e SOOrten z i c h

%

Rumex acetosella

Spergulan'o rubra

wel eens zwak zuurfrequent of zwak basefrequent gedragen. De oorzaak van een dergelijke
verandering in frequentierichting moet volgens de
genoemde schrijver gezocht worden in de aard
van het gewas enverschillen inde weersgesteldheid
van achtereenvolgende jaren,waardoor veranderingen in de concurrentiemogelijkheden van de onkruidsoorten kunnen optreden.
B %
D %
Een gevolg van de geFig.
1.
Enkele
sprekende
voorbeelden
van
zuurfrequent
reagerende
noemde mogelijkheid is,
onkruiden
dat we nu, na slechts één
Some eloquent examples of acidofrequent reacting weeds
jaar onderzoek, enige
voorzichtigheid moeten
media
Urtica urens
betrachten met het interpreteren van de verkregen
cijfers. Waarschijnlijk
moeten we hieromtrent
zelfs voorzichtig blijven in
twijfelgevallen, aangezien
ons onderzoek slechts betrekking heeft op één
proefveld. In de achterstaande tabel hebben we
daaromeengroepvanduidelijk basefrequente naast
een groep van duidelijk
zuurfrequente soorten onderscheiden. Indifferente
soorten ofsoorten meteen
slechts zwakke neiging in
B%
<g% D %
de zuur- of basefrequente Fig.2. Enkele sprekendevoorbeelden van base frequent reagerende
richting zijn in een derde
onkruiden
groep geplaatst. We verSome eloquentexamplesof basi-frequent reacting weeds
staan hier onder een zuurfrequente soort een soort, die toeneemt in frequentie en/of massa in de richting van
de lage pH's binnen het op het proefveld voorkomende pH-traject. Onder een basefrequente soort verstaan we het tegenovergestelde.

pH

Bij bestudering van tabel 1 blijkt, dat de meeste soorten over vrijwel het gehele
pH-traject voorkomen, terwijl hun massaal voorkomen tot een kleiner pH-traject
beperkt is, hetgeen tot uiting komt in de belangrijkheids- en dominantie-procenten.
Bovendien blijkt, dat de F, B en D%-en alle weliswaar dezelfde tendenz vertonen,
maar dat deze tendenz bij de B%-en duidelijker is, terwijl dit bij de D%-en nog
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Tabel I. Overzicht van de reactie van een aantal akkeronkruiden op de pH
Survey of the reaction of some weeds of arable land on the pH
F%
Nummers van de veldjes 1
Numbers of the plots
1
pH-klassen 1
pH-classes f

I
Zuurfrequente
soorten
Acidofrequent
species

II
Basefrequente
soorten
Basifrequent
species

III
Indifferente
en
onduidelijk
reagerende
soorten
Indifferent
and
indistinctly
reacting
species

Arnoseris minima
Echinochloa crus-galli
Juncus bufonius
Polygonum lapathifolium
ssp. tomentosum
Rumex acetosella
Scleranthus annuus
Spergula arvensis
Spergularia rubra
Agropyron repens
Capsella bursa-pastoris
Galinsago parviflora
Lamium amplexicaule
Senecio vulgaris
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Taraxacum officinale
Urtica urens
Viola tricolor
ssp. arvensis
Apera spica-venti
Chenopodium album
Epilobium angustifolium
Equisetum arvense
Erigeron canadensis
Galeopsis speciosa
Gnaphalium uliginosum
Matricaria chamomilla
Ornithopus perpusillus
Poa annua
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum persicaria
Setaria viridis
Solanum nigrum
Vicia sativa

s
A8-9-10
All-12-14
B8-9-10 1
IB 11-12-14
3,75- : 4,25- ' 4,754.25 ' 4.75 ! 5.25

18
11
47
5
99
17
35
27

1

-

'

+

i i ! -

46
4
19

-f
-

+5
-

23
24
19
12

+4
2
71
9
11
74

-

+16
6
3
3
1
13
4
7

'

3
42

|

-

i

-

+
+

_
_

+
+
+1

5
8
1
3

36

-

-

+

-

1
!

-

-

:
i

25
16
3
3
45
8
32
1
2
97

6

28
15
3
36
1

A 1-13
B 1-13
5,255,75

A2-3
B2-3
5,756,25

A4-5
B4
6,256,75

A6-7
B 5-6-7
6,757,25

3
2
33
1

1
1
22

+
29

1
1
24

+

1

+

58
8
21
2

50
8
24
4

6
1
2

-

9
1
3
1

3
28
14
24
12
2
5
6
68
14
14
63

1
30
27
3
9
3
2
2
65
13
1
73

6
42
40
41
18
4
4
1
87
19
14
90

3
38
31
36
9
3
15
11
94
20
42
85

17
8
2

9
5
1

20
10

7
19

+
43

1
42
6
36
2
1
94
7
27
12

44
5
32

-

3
93
3
23
7
3
26
2

3
34

-

1
95
2
29
9

+
+

22

-

+
38

sterker tot uiting komt. Uit een en ander komt dus duidelijk naar voren, dat we op
dit kalktrappenproefveld te maken hebben met frequentie-indicatoren van de pH,
terwijl er geen enkele zuivere presentie-indicator waargenomen is. Deze resultaten
stemmen goed overeen met de ervaringen van DE VRIES(6) bij het botanisch graslandonderzoek. Ook in grasland vindt men nl.vrijwel uitsluitend frequentie-indicatoren.
Alle onkruidsoorten uit groep I (tabel 1) vertonen een duidelijke zuurfrequentie
ondanks de grote verschillen in de mate van voorkomen op het proefveld. Al deze
soorten waren op de veldjes, waarop ze voorkwamen, stuk voor stuk zeer duidelijke
zuur-indicatoren.
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2

+

_!_

44
5
22
1

-f-

96
8
26
4
1
37
1

D%

B%

A8-9-10
All-12-14 Al-13 A2-3 A4-5 A6-7
All-12-14 Al-13 A2-3 A4-5
A8-9-10
B8-9-10
B 11-12-14 B 1-13 B2-3 B4
B5-6-7 B8-9-10
B 11-12-14 Bl-13 B2-3 B4
3,75- 4,254,755,25- 5,75- 6,25- 6,753,75- 4,254,755,25- 5,75- 6,254,25
4,75
5,25
5,75
6,25 6,75 7,25
4,25
4,75
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5,75
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4
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2
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4
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6
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De meest opvallende zuur-indicator op het proefveld was wel Rumex acetosella,
welke plant op de zure veldjes een hoge bedekkingsgraad bezat, hetgeen correspondeert met een hoog dominantie-cijfer uit de tabel. Juncus bufonius en Scleranthus
annuus kwamen eveneens sterk uit op de zure veldjes, alhoewel deze beide soorten
ook op minder zure groeiplaatsen goed vertegenwoordigd waren; bij massaal voorkomen blijken ze echter duidelijke zuur-indicatoren te zijn. STEYER en EBERLE (4)
hebben betreffende Scleranthus annuus indertijd gevonden, dat de massa van deze
plant toeneemt bij een dalende pH.
De soorten uit debasischegroep II, (tabel 1) reageren in het algemeen iets minder
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duidelijk opdepH dan dieuitdezuregroep, uitgezonderd Stellaria media, de Sonchussoorten en Urtica urens. Deze laatste soort komt overwegend op de stalmestveldjes
voor en dan in het bijzonder op die met een vrij hoge pH. Stellaria media blijkt bij
vergelijking van de F-, B-en D-percentages een echte massa-indicator te zijn, hetgeen
overeenstemt met de ervaring van anderen.
Viola tricolor ssp.arvensis isin allepH-klassen frequent, zelfs opdezuurste veldjes;
toch vertoont zeeenzekeremassatoename bij hoger wordende pH.Volgens EICHINGER
(1) isdeze ondersoort meestal zwak basefrequent; GOEDEWAAGEN (2) beschouwt haar
eveneens als zwak basefrequent.
Galinsoga parviflora vertoont weinig verschil in frequentie tussen de pH's 5en 7.
De B- en D-percentages verraden echter een voorkeur voor hogere pH's.
De meeste onkruiden uit groep III (tabel 1)geven na éénjaar onderzoek nog geen
blijk van een voldoend duidelijk verband met de pH om er op in te kunnen gaan.
Poa annua levert nog een duidelijk beeld. Volgens verschillende onderzoekers is
deze plant zwak basefrequent. Bij ons onderzoek blijkt ze een optimum in massa te
vertonen tussen de pH's: 4,75 en 6,0, hetgeen overeenstemt met de resultaten van het
oecologisch onderzoek van grasland van DE VRIES. Buiten het genoemde pH-traject
blijkt Poa annua inderdaad ietsfrequenter tezijn aan debasischekant dan aandezure.
Tot slot willenwij opmerken, dat deanalogie tussen onzeresultaten op het beschreven proefveld en die van DE VRIES op grasland zich niet beperkt tot Poa annua, maar
ook duidelijk blijkt bij Taraxacum officinale, Agropyron repens en Rumex acetosella.
Andere soorten, die zowel op gras- als bouwland voorkomen, zijn niet bij ons onderzoek betrokken, zodat niet verder op de bovengenoemde analogie kan worden
ingegaan.
Relation betweenpH and weed vegetation on sandy soils
In the spring of 1953 a research was started on the ecology of weeds on arable
land of sandy soil.This was done on an experimental field with different lime degrees,
consisting of 28 plots. The pH-water of the plots varied from 3.8 up to 7.0.
The sampling of the weed vegetation took place in March and May, during which
months the trial ground lay fallow and in September, when swedes were grown on it.
In the above mentioned months 10 samples with a square of I m 2 each, equally
dispersed over the plot, were taken. Besides the three species most important in
abundance the dominating species in each sample was determined; after this all the
species occurring were noted down. This method is called the rank method (5).
After making up the material obtained the following frequency percentages are
found: presence frequency-, importance frequency- and dominance frequencypercentage (F%, B % and D% resp.) whichenableamutualcomparison oftheplots.
Further more all the 28 plots are devided in a number of pH-classes. In this way
the average F-, B- and D-percentages of the different pH-classes could be calculated.
The calculation of the mentioned average percentages took place for the three
sample periods together as is shown in table 1.
The results of this research can be read easily out of table 1and the figures 1and 2.
As none of the plots has an acidity within the pH-class of 4.25-4.75, no figures can
be given for this class.
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N A T U U R L I J K E T E R U G G A N G VAN DE LEVERBOTINFECTIE BIJ RUNDVEE
(PROJECT 20)
with summary
J. DOEKSEN

Met het doel na te gaan hoe de aantasting van runderen door de leverbot kan verlopen, werd inFebruari 1951begonnen demestvaneen200-talkoeiente bemonsteren.
Deze dieren waren alle in die maand 2jaar geworden en hadden toen hun eerste kalf
geworpen, zodat zij goed vergelijkbaar waren en alle gedurende twee zomers gelegenheid hadden gehad om een leverbotinfectie op te doen.
Gezien de betrekkelijk geringe gemiddelde leeftijd van het Nederlandse vee was te
verwachten, dat van de bemonsterde dieren na enige jaren een groot aantal zou afvallen. In totaal werd vier keer bemonsterd en wel in Februari 1951,Februari 1952,
Januari 1953 en December 1953. Bij de vierde bemonstering waren nog 75 van de
200 dieren op de oorspronkelijke bedrijven over.
De gemiddelde dagmonsters van ± 1 liter mest werden in het laboratorium gespoeld (zie: DOEKSEN en HERINGA, Verslag C.I.L.O. 1948), waarbij het nader te
onderzoeken rest-monster op een zeef van 200-mesh per inch achterbleef. Van elk
monster werden 10microscopische preparaten vervaardigd en het aantal eieren hierin
bepaald. Wanneer in deze 10 preparaten geen leverboteieren waren gevonden, dan
werden nogmaals 10 preparaten,onderzocht, waarbij een enkele maal nog eieren
werden aangetroffen. Intabel 2zijn degegevensvan dena driejaar overgebleven dieren
samengevat. Tussen haakjes is in elk geval vermeld wanneer 20 in plaats van 10preparaten zijn onderzocht.
Tabel 2. Het verloop van de leverbotaantasting bij een aantal koeien van dezeltde leeftijd.
Changes in liver fluke infection in a number of cows of the same age
Naarr

Aantal eieren per 10 preparaten in
Number of eggs per 10 microscopical slides

Name

eigenaar owner
Bouma,
Tierkgaast
Bajema,
Tierkgaast
Wester,
Tierkgaast

koe cow

1951

1952

1953 (Jan.)

Jantie 36
H a n n a 24
Ulkje C 5
Marie 13
Marie 14
Francisca 7
Tiitske 9
Jetske 25
Jetske 28
Jetske 30
IJtie 9
Geertje 8 A
Johanna 3
Gooitske 14
Gooitske 17

6
1
7
0 (20)
1
15
0(20)
1
3
3
1
0(20)
4
3
1 (20)

68
25
20
5
3 (20)
9
7
8
10
9
8
19
21
7
8

7
9
10
1
1
6
2 (20)
5
24
3
10
33
68
18
2

1953 (Dec.)
2 (20) ')
4
5
1
0(20)
4
0(20)
2
3
1
3
4
16
2
1

') (20) = 20 microscopical slides

35

Naam

Aantal eierenper 10 preparaten in
Number of eggs per 100microscopical slides

Name

eigenaar owner

koe cow

1951

1952

1953 (Jan.)

1953 (Dec.)

Jaarsma,
St Nicolaasga

Geeske 09
Gelske 6
Ebba
Johanna 6
Toos
Hiltie 2
Corrie 10
Dirkje 2
Trijntje
Tine 13
Tine 14
Tine 15
A d a 18
Prinses 10
Prinses 11
Joukje 27
Reintje 50
Boukje 83
Wimke 19
Cerres Meintje 3
Zwartkop 40
Cnossen 80
Brechtje 170
Reino 29
Reino 30
Auke C
Meies 2C
Rieme 7C
Hendrik 7C
Gerritje 5C
Aagje 67
Hiltie 95
Akke 11
Akke 12
Braaf 5
Dora 11
Ieke 25
Kik 14
Westendorp 34
Westendorp 35
Westendorp 36
Westendorp 37
Wietske 24
Wietske 25
Boukje 18
Gelske 34
Willemke 41
Annie
Stien
Irene 2
Blokker 4
Aart 4
Aartsen 4
Bertha
Annie 29

0 (20)
2 (20)
1 (20)
0(20)
3
0(20)
1
0 (20)
9
0(20)
0 (20)
2
4
0(20)
26
4
30
13
14
14
20
47
2
3
24
9
0(20)
12
5
3
2
15
10
5
14
54
6
6
23
73
10
3
46
37
6
1
0 (20)
3
1 (20)
4
4
1
1
2
22
54

10
20
13
81
10
0 (20)
0 (20)
0(20)
2
0(20)
26
19
21
27
33
3
14
28
6
38
12
19
1
5
3
12
7
16
2(20)
13
7
4
30
12
156
27
27
39
8
98
95
23
50
79
66
36
30
155
4
12
4
13
3
19
5
5

8
28
5 (20)
13
2 •
0(20)
0(20)
0(20)
0 (20)
0(20)
6
15
14
7
10
0 (20)
2
5
1
3
1
2
0(20)
1 (20)
0 (20)
2
4
1 (20)
1 (20)
1
1
16
1
1
1
4
3
1
geen mest
1
3
3
4
7
1
0 (20)
7
4
3
6
2
10
9
1
4
12

2
6
1 (20) r)
1 (20)
1
0(20)
0(20)
0(20)
0(20
0(20)
2
1
5
2
4
1
0(20)
! (20)
0(20)
2
0 (20)
1
0(20)
0(20)
0(20)
0(20)
0(20)
0(20)
0(20)
2
1 (20)
1
0(20)
0(20)
0(20)
.1
1 (20)
0(20)
0(20)

Lowiza 42
Lowiza 43
Irene 4
Juliana 4

16
7
4
2

Akkerman
Haskerhorne

Marie

Wietsma,
Oosterhaule
Wiersma,
Roordahuizum
Van der Ploeg,
Rauwerd

Bootsma,
Loënga
Van Gosliga,
Parrega

Jansen,
Parrega
Hannema,
Dedgum

Brandsma,
Hieslum
Doornebal
Baarn
Blom,
Schagerbrug

Donk,
Hoornaar
Gebr. Aanen,
Hoornaar
A. C. Aanen,
Hoornaar

51
4
4
5

38
6
2
2

2 •

0(20)
0 (20)
1 (20)
1
0(20)
0(2)0
1 (20)
0 (20)
1
1
0(20)
6
1
0(20)
1
1
22
1 (20)
0(20)
0(20)

') (20) =-• 20 microscopical slides

Uit degegevens vantabel 2 blijkt, datnaeensterke besmetting - voor zover dituit
eitellingen indefaeces mag worden geconcludeerd - een sterke daling vanhet gevonden aantal eieren in de volgende jaren optreedt. In een aantal gevallen, zoals bij
BOUMA, WESTER, JAARSMA en WIETSMA, was de besmetting in 1951 gering, n a m in 1952

sterk toe,bleef tot het voorjaar 1953ongeveer constant om daarna scherp te dalen
zonder dat echter nog geheel negatieve dieren werden aangetroffen. Inandere gevallen,
waarbij reeds in 1951 eenzware besmetting werd geconstateerd, zoals bij WIERSMA,
VAN DER PLOEG, JANSEN en HANNEMA, bleef deze besmetting tot 1952 ernstig om daar36

na scherp te dalen, zodat in December 1953 ettelijke negatieve dieren werden aangetroffen.
Uit tabel 2vatten wijdegegevenssamen van die dieren waarvan de maximum aantasting resp. in 1951, 1952 en 1953 is gevallen, waarbij dieren die steeds minder dan
8 eieren in 10faecespreparaten hadden, zijn uitgezonderd.
Het blijkt, dat in alle waarnemingsjaren het verloop van de aantasting gemiddeld
ongeveer hetzelfde was met een
Number of eggs in IO slides
zwakke aanwijzing dat bij een
Aantal eieren in IO preparaten
40lager maximum de stijging en
.•J952
dalingvóór - ennâhetmaximum
minder sterk zijn, hetgeen een
\
normaal verschijnsel is bij epide1953 \
30h
miologische curves (fig. 3).
/ 1951'
Achteraf beschouwd had de
waarnemingsreeks eerder moeten beginnen. Ditzou echter be20tekenen, dat eenveelgroter aan//
tal dieren in observatie had moe/••'
ten worden genomen om navier
IOh
of vijfjaar nog een voldoende
aantal over te houden. Voortzetting van de waarnemingen is
nodig om na te gaan of en wanw
,
2
3
Max. infestation
neer weer nieuwe infecties kunYears before max.
Years after max.
Max. aantasting
Jaren vóór max.
Jaren na max.
nen optreden.
Fig.3. Het verloop van de leverbot-infectie bij groepen
Een afdoende verklaring van
koeien van dezelfde leeftijd, die echter in verschilhetgeconstateerdeverschijnsel is
lendejaren hun maximum aantasting vertonen
in het huidige stadium van onChanges inliverfluke infection ingroups of cows of
derzoek nog niet te geven.
thesameage,showing howevertheir maximum inAan de volgende mogelijkhefestation indifferentyears
den kan worden gedacht:
1. De kans, dat de geconstateerde sterke teruggang van de infectie zou berusten op
het ontbreken van infectiemogelijkheden opdeonderzochte bedrijven, kan uitgesloten
worden, daar bij hetjongvee op dezebedrijven eind 1953welleverboteieren inde mest
werden gevonden en er dus ook de laatstejaren op die bedrijven een besmettingsbron
aanwezig is geweest. Op een aantal bedrijven heeft men ook de schapen met tetrachloorkoolstof moeten behandelen of de schapen wegens leverbot moeten opruimen.
2. Ook lijkt het onwaarschijnlijk, dat deverminderde infectie uitsluitend een gevolg
zou zijn van de toenemende leeftijd van de dieren. Een deel van de dieren vertoont
immers de maximum infectie reeds als tweejarige, andere pas als vierjarige koe. Ook
vonden wij op andere bedrijven herhaaldelijk dieren van 8jaar of ouder die hevig met
leverbot besmet bleken te zijn.
3. Een andere mogelijkheid is, dat bij een grote populatiedichtheid van de botten
de levensduur hiervan sterk wordt bekort, zodat in een dergelijk geval geen leeftijden
tot 8 jaar worden bereikt, welke onder laboratoriumcondities herhaaldelijk zijn
geconstateerd. Stofwisselingsproducten van debotten ofeendegeneratievan hetleverweefsel zouden deze versterkte mortaliteit kunnen veroorzaken. Het is onwaarschijnlijk dat in dit gevaleenlangdurigeresistentie zou optreden, daar bij het stervenvan de
botten ook de vorming van hun afscheidingsproducten ophoudt, terwijl de lever zelf
blijkbaar voldoende regeneratievermogen heeft om aan zijn doel te beantwoorden en
dus ook wel weer een geschikte voedingsbodem voor nieuwe botten zal vormen.
2
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4. Ten slottebestaat demogelijkheid, dat degastheer, onder invloed van de leverbot
of diens afscheidingsproducten, afweerstoffen vormt tegen de infectie.
Natural decreaseof liverfluke infection in cattle
During three years the number of liverfluke eggs in the faeces of 75 cows of the
same age at different farms were counted. Table 2 gives the data collected. In fig. 3
threegraphs showthegeneraltrend oftheinfection incowswhichhavetheir maximum
infestation in 1951, 1952 and 1953 resp. On the farms under observation sheep and
young cattle were infected during the decrease in infection in older ones.

VOORMAAIEN BU D E ZAADTEELT VAN GESELECTEERD ITALIAANS RAAIGRAS
(PROJECT 246)
with summary
A. E V E R S en

A. SONNEVELD

INLEIDING

Bij de zaadteelt van Italiaans raaigras kan men èf het zaad oogsten van de eerste
snede of de eerste snede in het voorjaar maaien en het zaad van de tweede snede in
de zomer oogsten.
De laatste methode is in België en het Rijnland vrij algemeen en heeft de laatste
jaren ook in Brabant en Limburg ingang gevonden. In Groningen is ze echter onbekend, hoewel zaadteelt van Italiaans raaigras daar vooral wordt gevonden op kleine
gemengde bedrijven met eenmatigeveevoedervoorziening in het voorjaar. KONING (1)
schrijft hierover: „De ervaring dat van een tweede snede eenpractisch volledige zaadoogst kan worden gewonnen, isvan grote betekenis. Het zal opdegemengde bedrijven
kunnen bijdragen in de voedervoorziening van het vee in de tweede helft van April
(soms zelfs iets eerder)."
Bij deze cultuurmethode doen zich de volgende vragen voor:
1. Welke invloed heeft de datum van voormaaien op de kwantitieit en kwaliteit van:
a. het gras verkregen bij de eerste snede?
b. het zaad en het stro van de tweede snede?
2. In hoeverre kan de te verwachten nadelige invloed van hetvoormaaien op dezaaden stro-opbrengst gecompenseerd worden door een extra bemesting met stikstof,
toe te dienen direct na het voormaaien?
In 1951 werd door de heer DIEKEMA te Steendam (nabij Siddeburen) een practijkproef genomen, waarbij de invloed van voormaaien op vier verschillende data in het
voorjaar op de zaadproductie werd nagegaan. Na het voormaaien werd een stikstofgift toegediend. Deresultaten hiervan, dieonsdoor het Rijkslandbouwconsulentschap
voor de Zaadteelt werden medegedeeld, worden in tabel 3 vermeld. Opbrengst en
eiwitgehalte van het voorgemaaide gras werden niet bepaald. Volgens zeggen was het
„een beste snede". De proefnemer achtte voormaaien tot eind April economisch verantwoord. Uit decijfers blijkt wel,dat dezaadproductie daalde naarmate erlater werd
voorgemaaid. Ook werd op het oog de indruk verkregen, dat een stikstofgift na het
voormaaien een gunstige invloed op de zaadproductie had, hoewel dit, wegens de
eenvoudige proefopzet, niet uit de cijfers kan blijken.
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Tabel 3. Resultaten van een practijkproef met de zaadwinning van Italiaans raaigras bij verschillende
data van voormaaien en verschillende N-giften na het voormaaien
Results of a seed production trial with Italian ryegrass with different dates of cutting in the
spring and different A'-applications after cutting
N-gift na voormaaien
N-application after cutting
kg per ha

Datum voormaaien
Date of cutting in the spring

Niet voorgemaaid {no cutting)

Zaad
Seed
kg per ha
1481

14 April
24 April
11 Mei
19 Mei

22.5
22,5
30
37,5

1350
1325
1136
1029

Ten einde hieromtrent nadere informaties te verkrijgen, werden vanwege de Commissie Graszaadteelt A.W.-T.N.O., in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent
te Veendam, in dejaren 1952 en 1953 enige proeven genomen, die hieronder worden
besproken.
DOELENOPZETDERPROEVEN

Proef in1952
In het voorjaar van 1952 werd op een in 1951 breedwerpig onder haver gezaaid
practijkperceel Italiaans raaigras M.S.G., gelegen op rodoorn nabij Tjuchum (Gr.),
de volgende proef aangelegd.
Begin Maart werd bemest naar rato van 75kg N/ha, 70kg P 2 0 5 /ha en 50kg K 2 0/ha
in de vorm van resp. kalksalpeter, Thomasslakkenmeel en kalizout 60%, waarna
20veldjes (bruto 5 X 10m)werden uitgezet, waarop 10objecten in tweevoud (2blokken) volgens het in tabel 4aangegeven schema.
Tabel 4. Schema proef 1952
Scheme of the 1952 trial

Object nr

Datum voormaaien
Date of cutting in the spring

1

niet voormaaien (no cutting)

2
3 en 4
5 en 6
7 en 8
9 en 10

17 April
23 April
1 Mei
10 Mei
20 Mei

N-gift na het voormaaien
N-application after cutting
kg per ha

30
30
30
30
30

35
40
50
60

Proef in1953
In 1953 werd deze proef herhaald op een in 1952 breedwerpig onder wintertarwe
gezaaid practijkperceel Italiaans raaigras M.S.G., grenzend aan het perceel, waarop
het proefveld in 1952 gelegen had. De grondsoort, de behandeling van het gewas, de
voorjaarsbemesting etc. waren gelijk aan die in 1952.
Wederom werden20veldjes uitgezet (bruto 6,5 X 8 m)met 10objecten in tweevoud.
Het schema vindt men in tabel 5.
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Tabel 5. Schema proef 1953
Schemeof the1953 trial
Object nr

N-gift na het voormaaien
N-application after cutting
kg per ha

Datum voormaaien
Date of cutting in the spring

1

niet voormaaien (no cutting)_

2, 3 en 4
5, 6 en 7
8, 9 en 10

10 April
20 April
30 April

30
30
30

;
!
:

50
50
50

70
70
70

De resultaten van de proef in 1952 waren aanleiding om bij de proef in 1953 de
laatste data van voormaaien te laten vervallen en hiervoor in de plaats meer differentiatie in de stikstofgiften na het voormaaien toe te passen. Evenals in 1952werd deze
stikstof gegeven in de vorm van kalksalpeter.
Bepaald werden:het vers gewicht, het percentage droge stof enhet percentage ruw
eiwit in de droge stof van het voorgemaaide gras, benevens de opbrengst en het 1000korrelgewicht van het zaad en de stro-opbrengst van de tweede snede.
Het lag in de bedoeling na te gaan:
1. Het verband tussen de datum van voormaaien en de opbrengst en het eiwitgehalte
van het hierbij verkregen gras.
2. Het verband tussen de datum van voormaaien en de opbrengst aan zaad en stro,
beneVens de kwaliteit van het zaad van de tweede snede bij verschillende stifstokgiften, toegediend na het voormaaien.
Aan de hand van deze gegevens kunnen conclusies worden getrokken omtrent het
beste tijdstip van voormaaien en de meest economische stikstofbemesting na het voormaaien.
DE RESULTATEN DER PROEVEN

Uit tabel 6,waarin de opbrengsten en de eiwitgehalten van het voorgemaaide jonge
gras van de beide proeven in 1952 en 1953 gegeven zijn, blijkt, dat de voorjaarsgroei
van Italiaans raaigras zeer groot was.
Tabel 6. Opbrengsten en eiwitgehalten van op verschillende data in het voorjaar voorgemaaid gras
van twee proeven op het gebied van de zaadteelt van Italiaans raaigras, selectie M.S.G.
(proeven in 1952en 1953volgens de schema's vermeld in de tabellen 4 en 5)
Yieldsandpercentagesofproteinofthegreengrass, cutatdifferentdatesinspring, oftwoseed
production trials withabredstrainofItalianryegrass (trialsin1952and1953accordingtothe
schemes mentionedin tables4 and5)
Door het
Verteerb.
voorruw eiwit R u w eiwit
maaien
% in de
kg/are
onttrokken
droge stof
stikstof
Crude
Digestable
kg/ha
protein
crudeprotein
N
removed
kg per are
% of the
by cutting
dry matter
kg per ha

Vers gras
kg/are
Green grass
kg per are

Droge stof
kg/are
Dry matter
kg per are

R u w eiwit
% in de
droge stof
Crude
protein %
of the dry
matter

1952

17 April 1952
23 April 1952
1 Mei 1952
10 Mei 1952
20 Mei 1952

121,1
148,8
178,7
240,6
267,8

19,8
26,6
35,9
48,5
72,3

19,4
14,2
11,8
10,2
7,5

15,1
10,2
8,0
6,5
3,9

3,8
3,8
4,2
4,9
5,4

61
61
67
78
86

3,0
2,7
2,9
3,2
2,8

1953

10 April 1953
20 April 1953
30 April 1953

74,8
137,8
233,0

15,7
26,6
41,5

18,9
14,8
11,3

14,6
10,8
7,5

3,0
3,9
4,7

48
62
75

2,3
2,9
3,1

Proefjaar
Tear of the
reial
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D a t u m voormaaien
Date of cutting in the spring

Verteerb.
ruw eiwit
kg/are
Digestable
crude protein
kg per are

Infig.4, waar deze gegevens grafisch zijn voorgesteld, ziet men de lijn van deze
voorjaarsgroei steil oplopen van ± 16kg droge stof per are op 10April tot ± 72 kg
droge stof per are op 20 Mei. Hierbij dient te worden bedacht, dat deze groei verkregen werd bij een royale, vroeg toegediende stikstofgift (75 kg N/ha op 5 Maart).
Een dergelijke bemesting en het tijdstip van toediening zijn echter voor de zaadteelt
normaal. Bovendien werden de beide jaren 1952 en 1953 gekenmerkt door een mild
voorjaar, waarbij de weersomstandigheden (temperatuur en neerslag) gunstig waren
voor de grasgroei.
Het eiwitgehalte echter daalde even sterk als de droge-stofproductie steeg, nl. van
± 19% ruw eiwit (14,7% verteerbaar ruw
kg ds/are
eiwit) op 10 April tot 7,5% ruw eiwit
BOr
%
(3,9% verteerbaar ruw eiwit) op 20 Mei.
Wij vestigen hier deaandacht ophet traject
17-23 April 1952,waar het percentage ruw
eiwit in een tijdsbestek van 6 dagen met
5,2% daalde, d.i. gemiddeld met 0,87%
per dag.
Uit de verkregen cijfers blijkt, dat de
vroegste snede(in 1952op 17April,in1953
op 10Aprilgemaaid) een product opleverde, dat geschikt was om tedrogen (16à20
kgdrogestofper aremet ± 1 9 % ruweiwit),
terwijl de daarop volgende snede (in 1952
op 23 April, in 1953 op 20April gemaaid)
geschikt was om in te kuilen (25 à 27 kg
droge stof per aremet ± 14,5%ruweiwit).
Het gras, verkregen bij de latere sneden
(30 April, 10 Mei, 20 Mei), bevat wel erg
weinig eiwit en heeft voor de practijk betrekkelijkweinigwaarde.Hetkan eventueel
ingekuild worden, daar het nog tevroeg is
om te hooien.
De opbrengsten aan zaad en stro, de
1720
SO
10
20
April
Mei
1000-korrelgewichtenvan hetzaad, de perDate of cutting Datum
centagesafval endeoogstdata vande beide
voormaaien
Fig. 4. Graf. voorstelling van de droge-stofproeven vindt men intabel 7 (pag.42). De
opbrengsten en de percentages ruw eizaadoogst van de op 23 April 1952 voorwit vermeld in tabel 6
gemaaide objecten heeft helaas ongeveer
Diagram of the yields of dry matter and
een week te laat plaats gevonden; ten gethepercentages crudeprotein mentioned
volge hiervan was het zaadverlies zo aanin table 6 (ds = dry matter, re = crude
protein)
zienlijk, dat de verkregen cijfers volkomen
onbetrouwbaar waren en derhalve in tabel
7 en de figuren 5 en 6zijn weggelaten. Ook het object „niet voorgemaaid" isin 1952
te laat geoogst, waardoor zaadverlies is opgetreden. In de tabel is hier dan ook vermeld deopbrengst van hetpractijkperceel, waarin deproefwasaangelegd. Ditpractijkperceelwasopdezelfde wijzebemest en behandeld als het object „niet voorgemaaid".
De overige objecten van de proef in 1952en alleobjecten van de proef in 1953zijn op
tijd geoogst. De opbrengsten hiervan zijn betrouwbaar.
In 1952waren vooral de stro-opbrengsten, maar ook dezaadopbrengsten, lager dan
in 1953,hetgeen weltoegeschreven kan worden aan de langdurige droogteperiode van
eind April tot begin Juni 1952. In fig. 5 zijn de zaadopbrengsten tegen de data van
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Tabel 7. Zaad- en stro-opbrengsten, 1000-korrelgewichten van'het zaad, percentages afval en oogstdata van twee proeven op het gebied van dezaadteelt van Italiaans raaigras, selectie M.S.G.,
bij verschillende data van voormaaien (proeven in 1952 en 1953 volgens de schema's vermeld in de tabellen 4 en 5)
Yields of seed and straw, 1000-kerneIweights of the seed,percentages of cleanings and harvest
dates of two seed productiontrials with a bred strain of Italian ryegrass with different dates of
cutting in the spring (trials in 1952 and 1953 according to the schemes mentioned in tables
4 and 5)
1

Proefjaar
r
1ear of the
lrial

1952

|

2

D a t u m voormaaien
. . .
Dale o]cutting in the spring

niet voorgemaaid
no cutting
17 April 1952
23 April 1952
23 April 1952
1 Mei 1952
1 Mei 1952
10 Mei 1952
10 Mei 1952
20 Mei 1952
20 Mei 1952

3

4

N-gift na
Beschikvoorbare
maaien
N kg/ha
NAvailable
application N kg per ha
after cutting

5

6

7

Schoon
zaad
kg/ha
Seed
kg per ha

Stro
kg/ha
Straw
kg per ha

1000korrelgewicht
1000kernelweight

8

% Afval
Cleanings

9

Oogstdatum
Harvest
date

_

75

1720

4400

2,356

6,9

30
30
35
30
40
30
50
30
60

44
44
49
38
48
27
47
19
49

1340
1100
1140
880
1210
750
910

2610
1890
2230
1770
1720
1060
1810
1050
1970

2,134
2,078
2,034
1,939
1,923
1,934
1,889
1,659
1,676

5,8
5,7
5,1
5,8
5,8
6,1
6,5
8,8
11,1

11Juli
19Juli1)
19Juli1)
19Juli
19Juli
23 Juli
23 Juli
26Juli
26 Juli

1880

8060

2,332

2,9

8 Juli

1670
6960
1840
6880
1900
7270
1700
5380
1790
6070
1960
7150
1310
4460
1540
5260
1680
5690
onbetrouwbaar

2,224
2,313
2,341
2,171
2,232
2,354
2,170
2,162
2,225

1,7
1,8
2,1
2,2
2,7
1,9
6,5
3,8
2,5

8 Juli
8 Juli
8 Juli
10Juli
10Juli
10Juli
13Juli
13Juli
13Juli

75
niet voorgemaaid
no cutting
10 April 1953
30
57
10 April 1953
50
77
10 April 1953
70
97
20 April 1953
30
43
1953 : 20 April 1953
50
63
20 April 1953
70
83
30April 1953
30
30
30 April 1953
50
50
30 April 1953
70
70
v
) + een week te laat gemaaid, waardoor zaadopbrengst
Cut about a week too late, seed yield not reliable

X
X

11Juli

voormaaien uitgezet. Op het eerste gezicht krijgt men hieruit de indruk, dat de tijd
van voormaaien de grootste invloed op de zaadproductie had (hoe later voorgemaaid,
hoe lager opbrengst) en dat de N-gift na het voormaaien hierop op zijn best een compenserende invloed uitoefende. Men dient zich echter te realiseren, dat doorhet voormaaien belangrijke hoeveelheden stikstof aan de grond worden onttrokken. Ruw
eiwit bevat 16% stikstof. In kolom 8van tabel 6zijn deze aan de grond onttrokken
hoeveelheden stikstof vermeld. Zevariëren van 48kgN/ha bij voormaaien op 10April
tot 86 kg N/ha bij voormaaien op 20 Mei.
Vermindert men detotale hoeveelheid toegediende stikstof (75kg/ha inbegin Maart
plus de stikstofgift na het voormaaien) met de ten gevolge van het voormaaien onttrokken hoeveelheid stikstof, dan krijgt men een maat voor de hoeveelheid stikstof,
die na het voormaaien voor het zaadgewas beschikbaar was (tabel 7, kolom 4).
In fig. 6 is voor beide jaren per object deze hoeveelheid beschikbare stikstof uitgezet tegen de zaadopbrengst. Uit de ligging der punten blijkt wel, dat hiertussen een
duidelijk verband bestond, vooral bij de gegevens, verkregen in het jaar 1953.
Dat het punt behorende bij het niet voorgemaaide object (aangegeven met een
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Fig. 5. Graf, voorstellingvan de zaadopbrengsten vermeld in tabel 7
Diagram of the seed yields mentioned in table 7

Seed
Zaad
20r

kg/a

1),hier geheel in delijn der overige
punten ligt, is wel een aanwijzing,
dat de op dezewijze berekende hoeveelheid beschikbare stikstof van
grote betekenis is voor de zaadpro14
ductie. De stippenfiguur voor 1952
is niet volledig omdat de zaadopbrengsten bij het voormaaien op 23
April 1952 mankeren. Het stikstofniveau bijdevoofgemaaide objecten
IO
ligt hier veel lager dan in 1953, omdat er in 1952 na het voormaaien \ w « "»60N]
veel minder N is gegeven.
Bij de punten behorende bij de
^»30NJ
voormaaidatum 20 Mei 1952 is de
objectomschrijving vermeld. De
zaadopbrengst van het object 20
Mei 60N ligt te laag, doch bij deze
20
_J
_1_
_l_
zeer late voormaaidatum zullen
nietniet 10 17 23~
30
IO
20
voorgemaaid
Date of c u t t i n g
reeds vrij veel generatieve delenbeno c u t t i n g
Datum voormaaien
schadigd zijn. Overigens wijzen de
gegevens van 1952in dezelfde richting als die van 1953.
Bij het uitzetten van de beschikbare hoeveelheid stikstof tegen de 1000-korrelSeed
Zaad

kg/ha
kg/ha

.1952

0 no c u t t i n g
y niet voorgemaaid

•

I9S3

1952

•

I8OO

•

•
•

1600

•

0

•

I400

•
•

•
9

IOOO

Fig. 6.
Verband tussen de zaadopbrengsten en de hoeveelheden beschikbare N
(tabel 7)
Relation between the seed
yields and the quantities
of available N (table 7)

• 20IV ei 6 O N

•
8OO

• 20Mei
20

30N

40

60

SO

20

40
Available

IOO
60
80
Beschikbare N k g / h a
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gewichten van het zaad en tegen de stro-opbrengsten krijgt men overeenkomstige
figuren.
Uit een en ander blijkt, dat men de invloed van het voormaaien vnl. moet zien als
stikstofonttrekking, die groter wordt, naarmate de voormaaidatum later ligt. Bij het
vaststellen van de grootte van de stikstofbemesting na het voormaaien - en misschien
ook wel voordien - dient men hiermede terdege rekening te houden.
Bij zeer laat voormaaien worden vermoedelijk te veel generatieve delen van het
gewas beschadigd, waardoor de zaadproductie verminderd wordt, hetgeen uit de aard
der zaak door geen stikstofgift meer is goed te maken.
Wij komen tot de conclusie, dat van de twee onderzochte factoren, die invloed
hebben op de zaadproductie, nl. de beschikbare hoeveelheid stikstof en de datum van
voormaaien, aanvankelijk (April tot begin Mei) de eerstgenoemde factor verreweg
de grootste betekenis heeft. Het lijkt ons echter waarschijnlijk, dat de invloed van de
voormaaidatum later - in de loop van de maand Mei - steeds belangrijker wordt.
Aangezienvoordepractijk, inverbandmetdekwaliteitvanhetverkregen groenvoeder,
eigenlijk alleen voormaaien in de maand April van belang is, behoeft men zich over
de voormaaidatum in verband met de zaadproductie weinig zorgen te maken. Daar
er echter voldoende stikstof voor de zaadzetting beschikbaar moet zijn, zal de stikstofbemesting na het voormaaien ruim genomen moeten worden.
Welwordt door het voormaaien deoogstdatum verlaat. Hierbij dient nog te worden
opgemerkt, dat bij voormaaien de oogstdatum zeer 2:orgvuldig moet worden gekozen,
daar de indruk werd verkregen, dat het zaad dan nog gemakkelijker uitvalt dan bij
niet voormaaien.
CONCLUSIES

Als wij de gegevens van het voorgemaaide jonge gras tezamen bezien met die van
de zaadopbrengst, komen wij tot de conclusie, dat men onder de gegeven omstandigheden bij de zaadteelt van Italiaans raaigras (selectie) zeer goed een snede groenvoer
in het voorjaar kan winnen zonder de zaadopbrengsit van de tweede snede in belangrijke mate te beïnvloeden, mits het voormaaien niet al te laat geschiedt (niet na eind
April) en mits door een extra bemesting een compensatie wordt gegeven voor de 60
tot 80kg stikstof per ha, die door het voormaaien aan de grond wordt onttrokken.
Anderzijds is de datum van voormaaien van belang voor de kwaliteit van het gras,
verkregen bij de eerste snede. Bij voormaaien omstreeks 20 April werd bij de proeven
een snedeverkregen van dz26kgdrogestofper aremet ± 14,5% ruweiwit(± 10,5%
verteerbaar ruw eiwit). Een dergelijke snede is geschikt om ingekuild te worden. Zij
werd verkregen bij een, voor de zaadteelt van dit gras normale, voorjaarsbemesting
van 75kgN per ha, toegediend in het begin van Maart,bijmild,groeizaam voorjaarsweer.Verschuiving van hetvoormaaien naar eenlateredatum (indeproeven 30April/
1 Mei) moet ontraden worden. Weliswaar stijgt dan de kwantiteit voorgemaaid gras
enorm, doch het eiwitgehalte daalt daarentegen zo sterk, dat de kwaliteit van het verkregen groenvoeder dubieus geacht moet worden.
Het ligt niet in de bedoeling van dit artikel om in te gaan op de economische zijde
van deze kwestie. Hiervoor moge verwezen worden naar een publicatie van VAN DER
HEY (2).Wij willen volstaan met er de aandacht op te vestigen, dat, als de aanbevolen
werkwijze in de bedrijfsvoering past, met zeer weinig kosten een aanzienlijke extra
snede groenvoeder kan worden gewonnen.
Seedproduction of a bredstrain of Italian ryegrass with cutting inspring
In the spring of 1952an experiment was carried out on a seed field of a bred strain
of Italian ryegrass sown the year before. On March 5 an application of calcium44

nitrate was given at the rate of 75 kg N per ha (67 lb. pure nitrogen per acre). The
experimental field was laid out according to the scheme mentioned in table 4.
In 1953 this experiment was repeated with some modification as mentioned in
table 5. The data of the yields and the percentages of protein of the herbage, cut on
several dates in the spring and the quantities of nitrogen removed bycutting are given
in table 6 and fig. 4. The data of the yields of clean seed, the straw yields, the 1000
kernelweights of the seed, the percentages of cleanings and the harvest dates are given
intable7.Incolumn4oftable7thequantitiesofavailablenitrogen arealso mentioned.
The quantity of available nitrogen is computed by reducing the total amount of
nitrogen given (75kgper ha on March 5plus the N-application after cutting) with the
quantity of nitrogen removed from the soil by cutting (table 6, column 8).
Fig. 5shows the relation between the seed yields and the cutting dates;fig.6 shows
the relation between the seed yields and the quantities of available nitrogen (table 7,
column 4).
The quality and the quantity of the herbage obtained after cutting depends on the
cutting date. Cutting about April 20gives a fair amount of green grass (about 2600 kg
dry matter per ha = 2321 lb. per acre). Cutting at later dates causes an increase of
yield (dry matter), but a decrease of quality (% protein).
The seed yield after cutting depends in the first place on the amount of available
nitrogen. The quantity of nitrogen removed from the soil by cutting in the spring
(50 à 85kg N per ha = 45 à 76kg N per acre) must be replaced by a dressing of easy
soluble nitrogen immediately after cutting. If thecutting isdone too late in the spring
(in May) the seed yield may decrease because of damage of the flower primordia.
For practical purposes cutting about April 20 is quite advisable to obtain a fair
amount of green grass without decreasing theseedyield inthe summer. It is necessary
to give a large application of nitrogenous fertilizer after cutting.
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ORIËNTERENDE PROEF MET MENGSELS VAN LUCERNE EN GRAS
(PROJECT 37)
with summary
T. C. V A N D E R K A M P

INLEIDING

In de eerste plaats om een betere beweiding van lucerne mogelijk te maken en het
spontaan optreden van ongewenste onkruidgrassen tegen te gaan (gebieden met een
vochtig klimaat), maar ook wel om hetrisicobijinzaai often gevolgevan uitwinteren
te verkleinen (gebieden met strenge winters), wordt in het buitenland wel een kleine
hoeveelheid zaad van één of enkele cultuurgrassen tegelijk met de lucerne uitgezaaid.
In 1951 werd op de proefboerderij te Randwijk een proefveld aangelegd, waarop de
monocultuur van lucerne en een kunstweidemengsel werden vergeleken met mengsels
van lucerne metverschillende grassoorten eneenmengselvan lucerne metwitte klaver.
Doel van het proefveld was in de eerste plaats na te gaan welke invloed de diverse
grassen en witte klaver hebben op de lucerne. Daarnaast had het optreden van onkruiden de belangstelling.
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OPZET VANHET PROEFVELD

Het proefveld werd op 23 April 1951 in drievoud en zonder dekvrucht ingezaaid
op een stroomruggrond op komgrond. In Mei 1950 werd de volgende grondanalyse
verkregen:pH-KCl5,1, 3% humus,60% afslibbaar, P-citr. 7en K.% 0,014. In October
1950werden schuimaarde en silicakalk gegeven en iederjaar werd met 600kg slakkenmeelen 600kg K-40bemest. Delucerne-monocultuur werd gezaaid opeen rijenafstand
van 25cm bij 25kgzaaizaad per ha. Het ras was du Puits. Bijde objecten lucerne met
gras of witte klaver werd 15kglucerne gezaaid met 10kg gras, respectievelijk kropaar
selectie, beemdlangbloem hooitype, Engels raaigras laat hooitype, of met 3 kg witte
klaver. De lucerne werd bij 25 cm rijenafstand, de grassen en de witte klaver werden
breedwerpig gezaaid. Het mede ingezaaide kunstweidemengsel was TK l.1) Alleen
het kunstweidemengsel kreeginhetvoorjaar en na elke snede een gift van 20 kg N per
ha. Wegens droogte waren opkomst en eerste ontwikkeling, zowel van de lucerne als
van de grassen en de witte klaver, matig. Eerst na de regenval van eind Juni werd de
groei beter. Om een krachtig gewas te krijgen, werd in 1951slechts éénmaal gemaaid,
nl. op 19 September tijdens devollebloeivan delucerne2). In deze snede kwam nogal
wat herik voor; bespuiting met DNBP in begin Juni had tegen dit onkruid weinig
geholpen, daar hetreeds tever ontwikkeld was.De opbrengst van deze snede isverder
buiten beschouwing gelaten. In 1952 en 1953 werden respectievelijk drie en twee
sneden geoogst, steeds ongeveer tijdens het begin van de bloei. Na de tweede snede
van 1953 werd het proefveld omgeploegd. De lucerne had toen nog een goede stand.
Voor het omploegen werden op. één veldje van elk object drie stukken van 1m rijlengte uitgegraven. Op deze stukken werden de lucerneplanten 'geteld en werd de
worteldikte gemeten 4 cm onder de wortelkop (3).
DE VERKREGEN RESULTATEN

De botanischesamenstelling
Bij botanische analysevan deeerste snede van 1952envan deeersteen tweede snede
van 1953werden gemiddeld per object de volgende resultaten verkregen (zie tabel 8).
Tabel 8. Botanische samenstelling in % vanhet totaleversegewicht
Ie snede 1952 (30/5)
Object

Lucerne monocultuur 98
„ + kropaar
68
„ + beemdlangbl. 56
,, + Eng.raaigras 48
„ + witte klaver
90
MengselTK 1
-

witte
kl.

31
43
52

-

74

-

4
1

Ie snede 1953 (4/6)

kl.

-

25

1
1
1

+6
+

lue.

gras

98
80
77
69
96

18
22
29

-

77

-

witte
kl.

-

i

2e snede 1953 (14/7

A1
,.
onkr. lue.

-

23

2
2
1
2
4

+

gr3S

J k l . ! k l .!° nKr -

ïoo 1 + ! - ; 94 i 6
96 j 4
97
3
100
- 60

+

-

- '• - ;-

- ! + ! 38

Engels raaigras bleek het meest agressief ten opzichte van de lucerne, kropaar het
minst, terwijl beemdlangbloem een tussengelegen positie innam. De ingezaaide witte
klaver kwam practisch niet tot haar recht, ook niet in het mengsel TK 1. Naast de
herik in de snede van 1951trad overigens slechts zeer weinig onkruid op. Zelfs bij het
omploegen kon op het proefveld nauwelijks onkruid worden waargenomen. Dit in
tegenstelling tot het omringende practijkperceel, waarin zeer veel tuintjesgras was
doorgedrongen. Dit verschil vindt daarin zijn oorzaak, dat het practijkperceel meer') 2kgItaliaans raaigras, 12kgEngelsraaigras w.t., 5kg beemdlangbloem h.t., 5kgtimothee h.t.,
4 kg late rode klaver en 4 kg witte cultuur klaver per ha.
2
) Wegens de sterke onkruidgroei werd het gewas half Juni getopt.
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malen te vroeg werd gemaaid, terwijl op het proefveld op zodanige tijdstippen
werd gemaaid, dat er een redelijke kans zou bestaan op een zo krachtig mogelijk
lucernegewas. Dit lukte zeer goed met als gevolg, dat ten tijde van het omploegen de
grassen niet de lucerne hadden onderdrukt, maar omgekeerd. Voor het verkrijgen en
behouden van een krachtig gewas lucerne is de behandeling van primair belang.
Het gehalte aan ruw eiwit en ruwe celstof
Om enig idee te geven van de gehalten aan dezebestanddelen zijn decijfers van de
eerste twee sneden van de beide jaren 1952 en 1953 samengevat in tabel 9. De verteringscoëfficiënten van het ruwe eiwit zijn alleen in 1953bepaald volgens de pepsinezoutzuurmethode en dan nog slechts van één veldje van elk object.
Tabel 9. De gehalten aan ruw eiwit en ruwe celstof en deverteerbaarheid van het ruwe eiwit
% ruw eiwit
1952
Ie sn. 1 2e sn.
Lucerne monocultuur
„ + kropaar
„ + beemdlangbl.
„ + Eng.raaigras
+ witte klaver
Mengsel TK 1

Vert, coëffic.
1953

1953
Ie sn.

17,4
19,1
17,0
16,1
18,0
17,0
16,0 i 17,5 17,6
13,5
18,4 i 16,6
17,6
18,3 ! 17,5
9,9
13,8
8,6

% ruwe celstof

2e sn.

Ie sn.

19,2
81
18,8
80
19,2
82
19,1
80
19,7 ! 80
13,1
74

1952

19 53

2e sn.

Ie sn.

2e sn.

Ie sn.

2e sn.

75
79
81
76
76
68

34,0
33,7
32,3
33,1
32,7
29,3

38,1
39,7
37,3
39,3
37,5
29,4

33,4
32,4
31,8
32,1
31,6
28,3

35,9
36,9
37,9
35,9
37,0
31,7

Degehalten aanruweiwitvanhetmengselTK 1 waren veellagerdanvandelucerneobjecten. In 1952 drukten de mede ingezaaide grassen het gehalte aan ruw eiwit over
het algemeen duidelijk, vooral in de eerste snede. Vooral Engels raaigras maakte een
ongunstige indruk. In 1953 was de genoemde invloed niet of nauwelijks meer waarneembaar. Dit is welhaast vanzelfsprekend, omdat in dat jaar de lucerne het gras
bijna geheel had onderdrukt. Ook op dit proefveld werd het bekende verschijnsel
waargenomen, dat het ruw-eiwitgehalte in de tweede snede hoger lag dan in de eerste,
hoewel bij het maaien van de tweede snede de bloei al iets verder was gevorderd. Bijmenging van gras bleek de verteerbaarheid van het ruwe eiwit niet tebeïnvloeden. Het
ruwe eiwit van het mengsel TK 1 was wel minder goed verteerbaar. Dit mengsel werd
eigenlijk steeds te laat gemaaid.
Het gehalte aan ruwe celstof werd door de toevoeging van gras en witte klaver
nauwelijks beïnvloed. De geringe invloed gaat bij de eerste snede in de richting van
verlagingen bij detweedein die van verhoging van het gehalte. Genoemde verhoging
van het gehalte aan ruwe celstof zou kunnen worden verklaard door een iets grotere
mate van grofstengeligheid van de lucerne in de combinaties. Deze zou zich in het
percentage ruwecelstof van de tweede snede kunnen manifesteren, doordat de betekenis van de grassen, die een verlagende invloed op het ruwe celstofgehalte uitoefenen,
in deze snede veel geringer was dan in deeerste.Verder valt op dat in detweede snede
niet alleen het gehalte aan ruw eiwit, maar ook dat aan ruwe celstof hoger was dan in
de eerste snede.
Deopbrengsten
De in 1952 en 1953 verkregen opbrengsten zijn samengevat in tabel 10.In 1953
werdenslechtstweesneden geoogst.De opbrengsten aanzetmeelwaarde en verteerbaar
ruw eiwit werden berekend met behulp van tabellen (2). Bij lucerne in monocultuur
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werden de voor gras afgeleide gehalten aan zetmeelwaarde en verteerbaar ruw eiwit
verminderd met resp. 5en 1,2. Bij de mengsels werd de aftrek afhankelijk gesteld van
het percentage gras.
Tabel 10. Dejaaropbrengsten in 1952en 1953 ]) (kg per are)
Droge stof

Lucerne monocultuur . . .
„
+ kropaar . . . .
„
+ beemdlangbloem
„
+ Eng. raaigras . .
„
+ witte klaver . .
Mengsel TK 1
D 0,1
D 0,05
D 0,01

Ruw eiwit

Zetmeelw.

Verteerb.r. eiwit

1952

1953

1952

1953

1952

1953

1952

1953

140,5
140,9
143,8
146,9
125,2
142,8

97,9
97,3
97,7
97,1
93,7
85,7

26,1
25,4
24,5
24,5
22,1
19,3

17,7
17,4
17,9
17,2
17,4
8,7

53,5
54,4
58,2
58,0
74,9

38,0
37,2
37,3
39,2
36,1
43,8

17,6
17,1
16,5
16,2
14,7
12,6

12,4
12,1
12,6
11,9
12,3
5,4

1,1
1,6

1,1
1,6

3,1
4,5

3,0

0,8
1,2

0,9
1,3

2

)

4,9
6,7
9,5

*)
In 1953 na de 2e snede omgeploegd
2
) Foutieve bepaling in de 3e snede

De mengsels van lucerne en gras brachten niet minder aan droge stof op dan de
monocultuur lucerne. Het mengsel met witte klaver daarentegen bracht in 1952 wel
aanzienlijk minder op. Het verschil trad vooral op in de derde snede, toen de witte
klaver practisch reeds verdwenen was en de grassen nog niet. Het mengsel TK 1
bracht in 1952 niet minder op aan droge stof dan de lucerne-objecten, wel echter in
1953. Dit moet in hoofdzaak toegeschreven worden aan de verminderde vitaliteit van
de rode klaver in het laatste jaar. Dit is ook de oorzaak van het grote verschil in opbrengst aan ruw eiwit. Dat de opbrengst aan ruw eiwit in 1952al lager was dan bij de
lucerne-objecten, is het gevolg van het zeer lage ruw-eiwitgehalte in de eerste snede.
Dezewerd bij hetmengselTK 1 beslist telaat gemaaid. Vooralin hetjaar 1952 hadden
de mengsels van lucerne met gras de neiging een iets lagere opbrengst aan ruw eiwit
te geven dan de monocultuur van lucerne. De opbrengsten aan zetmeelwaarde waren
daarentegen bijdemengselshoger. Opvallend veelhogerwasdeopbrengstaan zetmeelwaarde bij het mengsel TK 1. De verschillen aan verteerbaar ruw eiwit waren in verhouding nog iets groter dan die aan ruw eiwit en gingen in dezelfde richting. Aan de
opbrengsten aan zetmeelwaarde en verteerbaar ruw eiwit valt duidelijk te zien, dat
vooral in 1952 de gehalten aan gras bij de mengsels met beemdlangbloem en Engels
raaigras groter waren dan bij het mengsel met kropaar.
De verdelingvandejaaropbrengst over desneden
In tabel 11 zijn deopbrengsten aandrogestofvandeverschillendesneden samengevat.
Tabel 11. Opbrengst aan droge stof van de verschillende sneden (kg per are)
1952

Lucerne monocultuur . . .
„
+ kropaar . . . .
„
+ beemdlangbloem
„
+ Eng. raaigras . .
„
+ witte klaver . .
Mengsel TK 1
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Aandeel lue. in
Ie sn.

1953

Ie sn.

2e sn.

3e sn.

Ie sn.

2e sn.

1952

1953

54,1
55,2
58,5
63,1
51,7
71,3

50,9
48,1
49,0
46,3
47,8
32,7

35,5
37,6
36,3
37,5
25,7
38,3

49,2
48,4
51,6
51,7
48,8
55,9

48,7
48,8
46,1
45,4
44,9
29,8

53,0
37,0
32,2
29,7
46,0

48,2
38,7
39,7
36,2
46,8

-

-

Bijmenging van de grassen heeft in 1952 de opbrengsten van de eerste en derde
snede verhoogd, die van de tweede snede echter verlaagd. Het valt op, dat de verschillen bij Engels raaigras weer het grootst waren. Het al vroegtijdig wegvallen van
de meeste witte klaver heeft in 1952 een wel zeer ongunstige invloed gehad op de
opbrengst van de derde snede. Het mengsel TK 1heeft bij de eerste snede aanzienlijk
meer, bij de tweede snede echter aanzienlijk minder opgebracht dan de lucerneobjecten. In 1953warendoor deminder groteroldiedegrassen speeldende verschillen
tussen de lucerne-objecten aanzienlijk minder groot. Dat de grassen in 1953 een geringere rol speelden dan in 1952blijkt nog eensduidelijk uit delaatste twee kolommen
van tabel 11, waar is aangegeven welk deel lucerne uitmaakte van de opbrengst aan
droge stof van de eerste snede. Hoewel de totale opbrengst van deze snede in 1953
aanzienlijk lager was, was de opbrengst van de lucerne bij de mengsels met gras hoger
dan in 1952.
De verminderde vitaliteit van de rode klaver heeft bij het mengsel TK 1in 1953
vooral de eerste snede ongunstig beïnvloed.
Aantal planten en de doorsnedederwortels
De gegevens, die verkregen zijn bij het tellen van het aantal planten en het meten
van dedoorsneden derwortelsop4cmonder dewortelkop,zijn samengevat intabel12.
Tabel 12. Aantal lucerneplanten en de totale worteldoorsnede per m 2
Gem. aantal
planten per m2

Gem. totale
worteldoorsnede
in cm 2 /m 2

Gem. worteldikte
in mm

Lucerne + kropaar . . . .
„
+ beemdlangbloem
„
+ Eng. raaigras . .
+ witte klaver . .

73
99
85
92

44,8
59,3
45,9
54,3

8,4
8,1
7,6
8,0

Gemiddeld
Lucerne monocultuur . . .

87
180

51,1
47,7

8,0
5,5

De totale worteldoorsnede werd berekend uit de dikte van de individuele wortels,
waarbij werd aangenomen dat ze zuiver rond waren.
Bij de mengsels van lucerne en gras bedroeg het aantal planten per m2slechts ongeveer de helft van het aantal bij de monocultuur van lucerne. In de mengsels was 15kg
lucerne per ha opgenomen, terwijl bij de monocultuur lucerne 25kg zaad per ha werd
gebruikt.Ditwijsterop,datdegrassenendewitteklaver enigenadeligeinvloed hebben
uitgeoefend op het aantal lucerneplanten.
Bij de mengsels hadden de lucerneplanten echter aanzienlijk dikkere wortels met
als gevolg, dat bij deze objecten gemiddeld de totale worteldoorsnede per m2 nog iets
hoger was dan bij de monocultuur.
Vooral in 1953kon het object lucerne met witte klaver practisch gelijk gesteld worden met een monocultuur van lucerne. Ondanks het veel geringere aantal planten
bleefditobject echter slechtsweiniginopbrengst achter bijdewerkelijke monocultuur.
Bij een behandeling, die gericht is op een krachtig gewas, hebben de individuele
lucerneplanten dus blijkbaar de mogelijkheid een ruime stand in hoge mate te compenseren door een grotere productie per plant. Reeds in 1935 konden ook MEYERS en
GOEDEWAAGEN (3) vaststellen dat er bij lucerne een verband bestaat tussen de worteldikte en het aantal spruiten en de productie per plant.
In ons land zijn op lucernepercelen met een goede stand wel200-300planten per m2
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geteld, in de U.S.A. beschouwt men een stand reeds als voldoende als het aantal
planten ruim 50per m2 bedraagt (4).Te meer daar de huidige rassenkeuze in ons land
reeds leidt tot het verkrijgen van een wat grofstengelig product, komt het ons gewenst
voor, te blijven streven naar een hoog plantgetal. Om de „vergrassing" tegen te gaan
is bovendien een regelmatige plantdichtheid gewenst. Voor het behoud van een regelmatige, dichte stand is de behandeling van het gewas primair.
Orientation about mixtures of lucerneandgrass
On the experimental farm on riverclay a trial was laid down with lucerne alone
and lucerne mixed with cocksfoot, with meadow fescue, with perennial ryegrass
and with white clover respectively. Also a seeds mixture for leys was sown. The
trial was sown in 1951 in which year one cut was harvested. In 1952 three cuts were
taken and in 1953two cuts. The yields of dry matter, crude protein, starch equivalent
and digestable crude protein of the mixtures with grass were about the same as the
yields of lucerne alone. Only the mixture with white clover yielded less, specially in
1952. There was only a small amount of white clover in the mixture. The dry matter
yield of the ley mixture in 1952 was as high as that of the mixtures with lucerne, but
in 1953 lower; the yield of starch equivalent was higher but the yields of crude
protein and digestable crude protein were much lower, specially in 1953, when the red
clover decreased in vitality. The number of lucerne plants in the mixtures was not
more than half of that of the lucerne alone, the roots, however, were much thicker
and theproduction per plant much higher. The amount oflucerneseedinthe mixtures
was 15kg per ha and with the lucerne alone 25kg per ha. It wasfound that perennial
ryegrass was the most and cocksfoot the least aggressive to the lucerne.
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D E EVAPOTRANSPIRATIE VAN GRASLAND IN 1953 (PROJECT 41)
with summary
G. F. MAKKINK

In het Verslag van het C.I.L.O. over 1952 (blz. 63-66) werden enige van de voornaamste gegevens over het waterverbruik (evapotranspiratie) van grasland in 1952
meegedeeld.Zewaren deresultaten van heteerstejaar van onderzoek metdelysimeterinstallatie van het CLL.O. In 1953 zijn de waarnemingen op nagenoeg dezelfde manier voortgezet en het is daardoor mogelijk overeenkomstige gegevens over dit jaar
mee te delen. Over de inrichting en werkwijze kan men in „Water" van 1953 (nr 13,
blz. 159-163) een en ander vinden. Maandelijks werd weer een gestencild overzicht
op beperkte schaal verspreid.
De bemesting verschilde wat van diein 1952.Het schema was als volgt:
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31 December 1952 alle lysimeters
eind Maart 1953 alle lysimeters

20 ton per ha stalmest;
80 kg P 2 0 5 per ha als superfosfaat,
100kgK 2 O per ha als K 40%,
per ha als kalkammonsalpeter;
24 kg N
per ha als super,
24 Juli 1953
alle lysimeters 20 kg P 2 0 5
100 kg K 2 0 per ha als K 4 0 % ;
21 Augustus 1953 alle lysimeters 110 kg K 2 0
per ha als K 4 0 % ;
Na elke snede (elke 4 weken) 28 lysimeters
24 kg N per ha als kas;
1 veen- en 1kleilysimeter
12 kg N per ha als kas;
1 veen- en 1kleilysimeter
48 kg N per ha als kas.
In afwijking van 1952, toen bij een aantal lysimeters het hele jaar door de waterstand met stapjes van 5of 10cmwerd verzet, werden in 1953op vier tijdstippen in het
jaar de waterstanden met een grote stap verzet. Dit werd gedaan om op eenvoudige
manier de gewichtsveranderingen van het grondblok te kunnen interpreteren.
Een samenvatting van de voornaamste gegevens over het waterverbruik is gegeven
in tabel 13.Hierin zijn de lysimeters groepsgewijs samengevoegd.
Tabel 13. Evapotranspiratie in mm per maand (1953) voor verschillende groepen lysimeters
Evapotranspiration inmmper month {1953) for different groups of lysimeters
Grondsoort

Waterstand
Water table

Soil type

Zand IC,-50cm
Sand \V,div.
!V.div.

i
Veen jC,-50cm
Peat IV,div.
|V,div.
Klei !C,-70cm
Clay |V,div. J
V.div. !
Regenval inm m . . . .
Rainfall
Verdamping in mm . .
Evaporation

Jan.

Feb. \Mrt

2 0 !27
3 j -2,5!29
3 , - 5 I29

Apr. MeijJun. Jul

Aug.

Jaar
Tear

Sep. Oct.

48!68 !l02
48 j63I90
48 I 61 91

87 1100|88| 6621
83-93 74|6422
88 101!82 63I23

70
66

97
93

86 94I 79 63
72 I 57
82 90
79 i64

0,5[27 45 59
-1,5:26 44'64
-0,5I 28i48| 64

81
82
94

75 79
74 80
81;90

23 107 13 59

34

76!74 1124

38

9 j 17

49

623

74

60

62

15! 10

16

503

5 |- 2
5i-2

2 +2

34 47
25 44
28 52

-j 34I 77

65
67
78

90!65

58
58
58

-3 i610
0 572,5
-0,5S 588,5
21
19
21
19
18
22

0
596
1,5 555,5
4,5 611,5
-2
2
0

512,5
521,5
570,5

-I 1,4i0,9
1,4 1,5 1,1 1,4 1,1 1,4 ! 0,6 I (zand C -50 :verd. bak)
De onderstreepte cijfers hebben betrekking op maanden waarin gesproeid werd
The underlined figurs concern months in which thegrass was sprinkled
S = besproeid; C = constant; V= schematisch gevarieerd; div. = diversemet dieper zomerstanden
dan -50 cm resp. -70 cm
C = constant ; V = varied during the year ;div. = miscellaneous, with deeper summer water tables than
-SO cm a n d -70 cm respectively
t-T max '. t o

De regencijfers zijn gemiddelden van opnamen met drie grondregenmeters die door
borstelwerk en kort gras omringd zijn. De verdampingscijfers hebben op een bak
water betrekking en zijn op soortelijke manier verkregen als in 1952. Voor Maart,
November en December zijn de waarden ongecorrigeerd, voor de overige maanden
gecorrigeerd op grond van waarnemingen met een verdampingsmeter van PICHE.
Uit tabel 13blijkt, dat bij zand- en veengrond het waterverbruik bij eenhoge water51

stand (-50 cm) als regel groter was dan bij diepere, variërende waterstanden. Bij de
kleigrond maakte het voor het waterverbruik vrijwel geen verschil of de waterstand
-70 cm was of dieper. Op alle grondsoorten was het waterverbruik ten gevolge van
besproeiing toegenomen, soms aanzienlijk. Op zandgrond echter vrijwel niet boven
het waterverbruik bij hoge grondwaterstand; meestal bleef het er onder. Op veen was
bij besproeiing het verbruik meestal wel wat hoger dan bij een hoge waterstand. Dit
verschil wijst erop, dat de waterleverantie door de grond hier iets minder vlot was dan
op het zand. Zoals eerder gebleken is, verhoogde op klei de besproeiing het waterverbruik aanzienlijk boven dat bij een constante waterstand op -70 cm. Op de klei
met een waterstand van-70 cmwas deevapotranspiratie van April tot en met October
voor de verschillende maanden resp. 13,21, 14,21,26 en 12% lager dan op de zandgrond met het grondwater op -50 cm. Welk deel van het extra verbruikte water rechtstreeks van het natte gewas verdampte is niet bekend. Uit de negatieve bedragen voor
December enJanuari blijkt, dat toen decondensatie deverdamping overtrof.
Ten slotte blijkt uit de op de onderste regel der tabel 13vermelde verhoudingsgetallen, dat in de meeste maanden de maximale evapotranspiratie groter was dan de verdamping van vrij water. Vorigjaar was dat slechts in drie maanden het geval. Toen
washet verhoudingscijfer van October het laagst, ditjaar dat van November.
In 1952 werd voor elke maand gevonden dat de waterstand binnen het in de lysimeters verwerkelijkte traject geen merkbare invloed op het waterverbruik had. Ook
in 1953bleek ditbij allesneden opdedriegrondsoorten zotezijn, metdit voorbehoud,
dat er aanduidingen waren dat in Augustus op veen- en zandgrond het waterverbruik
met toenemende grondwaterdiepte iets
snede3 1953
afnam (fig. 7). De besproeide lysimeters
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Fig. 8. Verband tussen waterverbruik en
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Relation between évapotranspiration
and yield

In 1952werd gevonden dat de hoeveelheid te velde staand gewas het waterverbruik
niet of slechts weinig beïnvloedde. Als maatstaf voor de hoeveelheid gewas werd de
opbrengst aan droge stof genomen. In 1953 bleek dezelfde twijfelachtige of geringe
invloed van de hoeveelheid gewas op het waterverbruik. In fig. 8 is een voorbeeld
gegeven, waarin men deze invloed zou kunnen onderstellen.
Een invloed van de grondwaterstand op dejaaropbrengst aan droge stof komt niet
duidelijk uit, zomin als op snede-opbrengsten. De sterke variatie in de opbrengst van
de kleinelysimeter-oppervlakten(1 m2)kan een eventuele invloed onzichtbaar hebben
gemaakt (fig. 9).
De waterstand schommelde tussen 19 Mei en 7 October slechts weinig; die van de
derde decade van Mei kon als maatstaf dienen. De besproeide lysimeters (0) moeten
hierbij buiten beschouwing blijven;hun opbrengst wasbijna zonder uitzondering sterk
verhoogd. Ook de lysimeters met een afwijkende bemesting (A en V) moeten apart
beoordeeld worden. Een te lage opbrengst had nr 23, hoofdzakelijk ten gevolge van
een lage opbrengst der eerste snede. Een veel te lage opbrengst had lysimeter nr 6, die
in de zomer een holle zode had.
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Fig. 10. De grasgroei in 1953
Grass growth in 1953

De afzonderlijke snede-opbrengsten, apart gemiddeld voor elke grondsoort, zijn
infig.10weergegeven. Men zietdat dederdesnedesterk verlaagd wasen ook de vijfde.
Het groeiverloop was op de drie grondsoorten niet wezenlijk verschillend. De groei
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begon ongeveer op 28 Maart. Het opbrengstniveau was op de kleigrond het laagst, op
veen het hoogst. De gemiddelde jaaropbrengst, die weinig met die van vorigjaar verschilt, is met het waterverbruik over het helejaar hieronder vermeld.
Opbrengst op zand 8,73 ton per ha, waterverbruik 588 mm
Opbrengst op veen 10,40 ton per ha, waterverbruik 582 mm
Opbrengst op klei 7,34 ton per ha, waterverbruik 534 mm.
Water consumption of grassland in 1953
The investigations with the weighable lysimeters in 1953confirmed the conclusions
of the preceedingyear (Verslag C.I.L.O. over 1952,p. 63-66).More often than in 1952
the monthly ratio of the potential évapotranspiration and the evaporation from a
pan was above 1.The water supply by the clay soil, even with a constant water table
at -70 cm was less than that of the sandy soil with the water table at -50 cm, in
August even 26% less.There was no influence of the height of the water table on the
évapotranspiration. The quantity of transpiring material in terms of dry weight had
no significant influence on the use of water. The variation in dry yield of the areas of
1 m2 was too big to show a relation between yield and water table. The 4-weekly
fluctuations in growth troughout the season differed from that of 1952, though the
total yield was almost the same.

DE GRASOPBRENGSTEN IN 1953 (PROJECT 50)
with summary
M. L. 'T HART en A. KEMP
INLEIDING

Evenalsinvoorgaandejaren kunnenweook inditjaar deopbrengsten van nagenoeg
dezelfde veldjes vergelijken met die van voorgaandejaren. De bemesting en behandeling zijn gelijk gebleven.
Mede door de zeer gewaardeerde medewerking van verschillende Rijkslandbouwconsulentschappen, met name die te Emmen, Roermond en Zevenbergen, zijn we
thans ook in staat enige vergelijkende opbrengsten te geven van graslanden, die tot
nu toe nog niet in dit onderzoek waren betrokken. Het betreffen hier opbrengstgegevens van respectievelijk madelanden in Drente, lössgraslanden in Zuid-Limburg
en grasland opzeekleiin West-Brabant. Deresultaten van dezelaatstgenoemde velden
zullen los van de oude serieworden besproken.
De weersomstandigheden waren gedurende ditjaar zeer gunstig voor de grasgroei.
In tabel 14 zijn zowel de gemiddelde etmaaltemperatuur als de gemiddelde neerslag
vermeld over de maanden Februari t/m November 1953. Ter vergelijking zijn de
gemiddelde cijfers van 40jaar (N40) opgenomen.
Tabel 14. Gemiddelde etmaaltemperaturen en gemiddelde neerslag van Feb. t/m Nov. 1953 vergeleken met N40

Temperatuur in °C . .

N4„
Neerslag in mm . . .

N4„
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Feb.

Mrt

Apr.

Mei

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

2,1
2,6

4,6
4,8

8,4
7,9

12,5
12,1

15,2
14,7

16,7
16,8

16,6
16,7

14,2
14,3

11,7
10,0

7,6
5,8

66
44

15
43

59
47

34
49

87
57

74
72

111
76

50
69

10
72

20
70

In demaanden Maart, Mei,September, October enNovember lag de neerslag onder
normaal, in de laatste twee maanden zelfs zeer ver er beneden. In het noorden is de
Meimaand echter nietdroog geweest, terwijl inhet oosten ook inApril weinig neerslag
is gevallen. In Februari, April (behalve in het oosten), Juni en Augustus is er veel
neerslag gevallen. Wat de temperatuur betreft, deze bleef in Februari belangrijk beneden normaal, doch was overigens normaal of belangrijk er boven. Vooral de maanden October en November kenmerkten zich door abnormaal hoge temperaturen. De
gunstige voor- en najaarstemperaturen (zij het ook dat de voorjaarstemperatuur iets
minder gunstig was dan in 1952) met de gunstige regenverdeling in de zomer hebben
een zeer goede grasgroei in dit jaar mogelijk gemaakt.
DE OPBRENGSTEN IN 1953, VERGELEKEN MET DIE IN VOORGAANDE JAREN

Intabel 15wordendejaaropbrengsten gegevenvan 1946t/m 1953.Detussen haakjes
vermelde opbrengst van ZW-Friesland in 1950 is te hoog uitgevallen, doordat van
twee minder goede veldjes geen opbrengst werd bepaald.
Tabel 15. Droge-stofopbrengst in kg per are
1946

1947

Klei: Gelderland. .
ZW-Friesland

64,5
89,5

48,4
59,0

83,2
82,2

72,9
79,0

99,0
(105,2)

86,0
93,1

78,6
88,1

92,4
106,3

Veen: Zuid-Holland
Gr.-Fr.-Dr. .

92,0
72,9

65,1
64,3

95,0
76,0

96,0
81,5

101,5
79,5

99,7
79,4

102,3
84,1

117,8
93,8

Zand: Noord-Brabant
Gr.-Fr.-Dr. .

67,2
72,2

49,3
57,3

65,4
75,7

64,9
93,4

82,8
99,3

91,7

87,4
85,7

84,8
101,9

57,2

79,6

81,3 f 94,5

89,8

87,7

99,5

Gemiddeld

\ 76,4

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Gemiddeld over alle gebieden liggen de opbrengsten bijna 14% boven dievan 1952
en ruim 5% boven die van 1950, welkjaar tot dusver vanaf 1946 het grasrijkste jaar
was. In Noord-Brabant liggen de opbrengsten lager dan in 1952.De droogte in April
en Meiisvooralvoor dezegronden nadeliggeweest.Wezullen ziendat de proefveldjes
op zand in het oosten ook minder opgebracht hebben dan in 1952. De zandgronden
in het noorden produceerden meer door hun lagere ligging en grotere hoeveelheden
neerslag in Mei. De Zuidwestfriese kleipercelen hebben, evenals de rivierkleigraslanden,belangrijk meergeproduceerd enwelbijna20%. Ookdeveengraslanden liggen
met hun productie ver boven dievan 1952.
Opgemerkt moet nogworden, dat degroeiindetweedehelft van October en November nietindezeopbrengsten isbegrepen, zodathetwerkelijkeverschilmet voorgaande
jaren nog groter is.Ter illustratie hiervoor dienen de opbrengsten van 5goede veldjes
uit het rivierkleigebied, waarvan op 18 December nog een snede werd geoogst. De
gemiddelde droge-stofopbrengst van deze snede bedroeg 770 kg ds per ha. Uit deze
opbrengsten kunnen wegerust afleiden, dat weallein tabel 15genoemdejaaropbrengstenin 1953met3à4kgdsper arekunnenverhogen.Dezeergunstige groeiomstandigheden in October en November worden hierdoor wel sterk geaccentueerd.
In tabel 16geven we de opbrengsten van enkele veldjes, die in 1952 werden aangelegd enwaarvan wein de inleiding reeds melding maakten.
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Tabel 16. Droge-stofopbrengst in kg per are
Aantal veldjes

1952

1953

2
4
3
4
4

78,8
87,6
63,6
78,1
74,8

52,0
98,6
72,4
75,7
70,6

Klei: West-Brabant . .
Loss: Zuid-Limburg .
Veen: Drente . . . .
Zand: Twente . . . .
Geld. Achterhoek

De twee veldjes op de Westbrabantse zeeklei zijn geïnundeerd geweest; zij waren
± 20 Maart weer boven water. Einde Maart werden van deze velden grondmonsters
genomen uit de 0-5 cm laag, o.a. voor zoutbepaling. Het C-cijfer bedroeg 7,3, wat in
vergelijking tot andere geïnundeerde gebieden niet hoog is. Ten gevolge van deze
inundatie bleef de opbrengst aan ds ongeveer 33% beneden dievan 1952.De gunstige
groei-omstandigheden in dit jaar hebben een grotere depressie voorkomen. De zode
heeft zich op dezetweevelden tamelijk vlug hersteld, hoewel de botanische samenstelling zich nogal wat gewijzigd heeft. Het percentage Engels raaigras, dat in Augustus
1952 gemiddeld 50% bedroeg, was in Augustus 1953 toegenomen tot 70%. Ook het
percentage kweek wasietstoegenomen. Veld-en ruw beemdgras en witte klaver waren
teruggelopen. Deze toename van Engels raaigras is een gevolg van de zoutresistentie
van deze soort, alsmede het niet zoutresistent zijn van beemdgrassen en witte klaver.
De lössgraslanden in Zuid-Limburg liggen, evenals de madelanden in Drente, met
hun productie boven die van 1952. Opvallend is het lage opbrengstniveau van de
Drentse madeveldjes als gevolg van de slechte ontwatering, bemestingstoestand en
verzorging. Door verbetering van deze gronden is, gezien het opbrengstniveau van
andere, beter verzorgde madelanden, een bruto ds-opbrengstverhoging te verwachten
van minstens 40% of ruim 1600 kg bruto ZW per ha.
DE GEHALTEN AAN VERTEERBAAR RUW EIWIT GEMIDDELD PER GEBIED OVER ALLE SNEDEN

In tabel 17wordt hiervan een overzicht gegeven, waardoor wein staat zijn over een
aantal jaren het eiwitgehalte van weidegras van verschillende grondsoorten te vergelijken.
Tabel 17. Gemiddeld % vre van

alle sneden per gebied

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Gem.
1946t/m 1953

Klei: Gelderland
ZW-Friesland

11,2
12,6

13,0
13,4

13,2
14,0

12,5
14,0

11,9
13,5

11,4
11,3

12,3
12,0

12,3
12,9

12,2
13,0

Veen: Zuid-Holland
Gr.-Fr.-Dr.

12,3
12,0

14,3
13,1

13,5
13,3

14,0
13,3

13,6
10,1

12,5
11,4

12,9
13,1

12,6
11,1

13,2
12,2

Zand: Noord-Brabant
Gr.-Fr.-Dr.

9,8
11,6

11,1
12,4

10,0
12,6

12,4
13,3

10,1
10,0

11,0
10,7

11,2
12,1

10,6
10,6

10,6
11,7

Volgens bovenstaande gegevens wordt het eiwitrijkste gras gevonden op de veengronden van het Zuidhollands-Utrechts weidegebied ende Friese kleigraslanden. Het
gras van de rivierkleigronden en de veengronden in het noorden blijven hier beneden
door hun gemiddeld minder goede ontwatering, bemestingstoestand, verzorging en
botanische samenstelling. Het gras van de zandgronden in Noord-Brabant staat als
laagste gekwalificeerd, terwijl hierop dat van de zandgraslanden in het noorden volgt.
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Opgemerkt moet worden, dat de gemiddelde percentages een grote spreiding hebben.
Dit is uiteraard niet anders te verwachten, gezien de heterogene samenstelling van de
groepen veldjes.
HET GROEIVERLOOP IN 1953

In de figuren 11t/m 16wordt hetgroeiverloop weergegeven van de oude serie veldjes
van dit jaar, vergeleken met het gemiddelde groeiverloop van deze veldjes over zes
jaar (1946 t/m 1951). Voor uitvoeriger gegevens betreffende dit gemiddelde groeiKg dm/ha/day
l 0 0 kg ds/ha/dag
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Fig. 11-16. Groeiverloop op klei, veen en zandgrond, in 1953 en in 1946-1951 (gemiddeld)
Growth on clay soil, peat soil and sandy soil, in 1953 and in 1946-1951 (average)

verloop verwijzen we naar het Jaarverslag van het CLL.O. over 1951,biz. 67. In de
figuren 17t/m 21 geven we het groeiverloop van de in 1952nieuw aangelegde velden.
Overhetalgemeen zienweeensterkevoorjaarsgroei diebehoorlijk goeddoorzet;mede
daardoor blijft dedikwijls voorkomende tweedegroeitop indemeestegebieden achterwege.Er dient opteworden gewezen, dat de zeergunstige nagroei inde herfst, evenals
dit bij de opbrengsten het geval was, in de krommen onvoldoende naar voren komt.
Zowel de kleigraslanden in Friesland als diein Gelderland, (zie fig. 11en 12), laten
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een vroege voorjaarsontwikkeling zien. In Friesland zette deze groei goed door ten
gevolge van de regen in Mei, doch in Gelderland werd de groei in die maand belemmerd door de droogte. Op de veengronden (zie fig. 13en 14), zien we een soortgelijk
beeld als op de Friese kleiweiden. De nagroei is op de Zuidhollands-Utrechtse graslanden belangrijk beter geweest dan op de noordelijke veengraslanden. De laatste
hebben weliswaar, evenals in 1952,geprofiteerd van de hoge Apriltemperaturen, doch
hielden het, mede door hun lichtere profiel, minder goed vol.
Zowel de rivierkleigronden als de Brabantse zandgronden (fig. 11 en 15) vertonen
een depressie in Mei als gevolgvan de droogte in het voorjaar. De zandgraslanden in
het noorden (fig. 16) vertonen dit niet, wat niet alleen veroorzaakt wordt door de
grotere hoeveelheden neerslagindiestreek, doch ook door deover het algemeen lagere
ligging van deze gronden.
Uit de krommen (zie fig. 17t/m 21) waarin het groeiverloop van 1952met dat van
1953wordt vergeleken, blijkt, dat deontwikkeling inhetvoorjaar van 1953 achterblijft
bij die van 1952. De invloed van de belangrijk hogere Apriltemperaturen in 1952,
vergeleken met die van 1953,komt vooral sterk naar voren bij het groeiverloop op de
laag gelegen vochtige madelanden (zie fig. 17).
De zandgraslanden in het oosten (zie fig. 18 en 19) blijven met hun productie in
kg dm/ha/day
I O O r k 9 ds/ha/dag
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April en Meibelangrijk acliter bij 1952. Vooral in deze streken is er ookin April
weinig neerslag gevallen, ten gevolge waarvan degroei in Meiop sommige droogtegevoelige percelen nagenoeg stilstond en,niettegenstaande de overvloedige regensin
de zomer, de productie langzaam terugliep en een tweede groeitop in de nazomer
achterwege bleef.
Dit laatste in tegenstelling tot deloss (ziefig.20),waar de daling in Meigevolgd
werd door een goede zomergroei. Washet groeiverloop in 1952op de lösspercelen
nagenoeg gelijk aandatvan deFriese klei,ditjaar iserdoor degrotere regenvalinhet
noorden een belangrijk verschiltezien.
Het groeiverloop vandegeïnundeerd geweest zijnde veldjes in West-Brabant (zie
fig. 21) vertoont, zoals teverwachten was, eenzeer late ontwikkeling in het voorjaar
ten gevolge vande inundatie. Op deze late voorjaarsontwikkeling volgde een diepe
depressie in Juli-Augustus.
Grassyields in 1953
In 1953the grassyieldsofmost ofour yield-determination plotswereasanaverage
5% more than in 1950,thetopyear ofthe period 1946-1952.
In general growth started early dueto the rather high spring temperatures and
lasted long inconsequence ofthe very high autumn temperatures andthevery small
rainfall.
In the province of Noord-Brabant the plots flooded for some time, yielded one
third less than in1952.

ENIGE GEGEVENS BETREFFENDE DE INVLOED VANDE WATERHUISHOUDING
OP DE GEHALTEN AAN MINERALEN VAN GRAS (PROJECT224)
with summary
S. BOSCH
INLEIDING

Als de meest belangrijke factoren, diede gehalten aan mineralen van gras ende
onderlinge verhoudingen hiervan beïnvloeden, kunnen worden genoemd grondsoort,
klimaat (weersomstandigheden tijdens de groei), waterhuishouding, bemesting en
botanische samenstelling. In een eerder gepubliceerd artikel (1) werden een aantal
gegevens vermeld betreffende de invloed vande bemesting. Als tweede van belang
zijnde factor zal thans het effect vande vochtvoorziening (waterstand en neerslag)
worden behandeld. Bij het onderzoek van WIND en DEUS (2) was reeds gebleken, dat

een ongunstige base-zuurverhouding in gras (lage TA'), die gepaard kan gaan met
het optreden vanweidediarrhee, veel voorkwam oplage, vochtige percelen. Dit was
o.a. de aanleiding om na te gaan in hoeverre grondwaterstand en neerslag invloed
hebben opdegehalten vangras aanmineralen.
ONDERZOEK IN 1953

Voor het onderzoek werd gebruikgemaaktvanmonstersvanbestaande proefvelden,
waarbij variatie invochtvoorziening aanwezigwas.
A. In de eerste plaats werden monsters geanalyseerd van de lysimeterproef van
MAKKINK (3, 4). Grasmonsters van 1952 van zeven opeenvolgende sneden (van
30 April afiedere vier weken gemaaid) vanvier verschillende objecten werden onderzocht. Deze objecten, die alle betrekking hadden op dezelfde grondsoort (veen) en
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een gelijke bemesting ontvingen en waarvan de botanische samenstelling vrij weinig
varieerde, waren de volgende:
no 9: waterstand constant-50 cm;
no 27: waterstand zomer -125 cm, winter -20 cm, zeer weinig sproeien;
no 26: als 27, weinig sproeien (S 20);
no 25: als 27, veel sproeien (S 10).
Het sproeien op de no's 25 en 26 geschiedde hierbij op tensiemeter-indicatie bij
vochtspanningen van resp. 20 en 10 dm waterkolom. Het extra water door sproeien
op de objecten bedroeg 20 mm op no 27, 95 mm op no 26 en 150 mm op no 25.
B. Een tweede serie monsters, die in onderzoek werd genomen, was afkomstig van
Cl 203 proefvelden in Zuidholland. De slootwaterstanden van deze opbrengstproefvelden zijn zeer verschillend. Monsters van de eerste en derde snede werden onderzocht van devolgende proefvelden :

No

Jaar

Slootwaterstand
(cmbenedenmaaiveld)
droog

256
271
244
256
289
281
282
607
271
299
613
271

nat

80

1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1949
1949
1950
1950
1950

32
69
69
76
18
19
92
23
72
75
24

Zowel in de monsters van serie A als van serie B werden, naast droge stof en ruw
eiwit, de gehalten aan K 2 0, CaO, MgO,Na 2 0, Cl, S0 4 en P 2 0 6 bepaald en uitgedrukt
in % van de droge stof. Hieruit werden de volgende waarden berekend (in m. aeq.
per kg droge stof):
AA
EA
BT
ZT

= alkali-alkaliciteit = K + Na - Cl - S
= aardalkali-alkaliciteit = Ca + Mg - P
base-totaal = K + Na + Ca + Mg
= zuur-totaal = Cl + S + P
RT
T A ' = base-zuurverhouding — .
M-j 1

ENKELE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

A. Van de vier objecten van de lysimeterproef werden de afzonderlijke sneden
volledig onderzocht. In tabel 18(pag. 61)zijn de gemiddelden van de zeven sneden
vermeld.
Het valt op dat enkele bestanddelen sterk reageerden op meer of minder water,
terwijl andere dit in veel mindere mate deden. Van de basen nam vooral K 2 0 toe bij
hoge waterstand en veel sproeien, CaO in mindere mate. Daarentegen nam Na 2 0 af.
Bij de zuren is het vooral het P205-gehalte dat sterk toenam bij meer vocht. Van de
berekende base-overschotten blijkt BT practisch niet te zijn beïnvloed, maar ZT nam
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Tabel 18. Gemidd. analyseresultaten van zeven sneden van de vier objecten der lysimeterproef (1952)
Average of seven cuts of thefour numbers in the lysimeter experiment
Lysimeter no
Zomerwaterstand Summer water level
Sproeien Sprinkling

9
-50 cm
niet not

27
-125 cm
20 mm

26
-125 cm
95 mm

25
-125 cm
150 mm

21,4
3,27
1,18
0,35
0,37
1,54
0,96
0,87

20,3
3,44
1,19
0,34
0,25
1,55
1,05
0,94

180
227
1407
1000
1,41

155
196
1404
1053
1,33

In % van de droge stof:
In % of the dry matter:
re crude protein
K20
CaO
MgO
Na,0
CI

so4

P205
In m. aeq. per kg droge stof
In milliequivalents per kg dry matter:
AA
EA
BT
ZT
TA'

toe bij meer water, zodat
TA'werdverlaagd;AAwas
vrijwel constanten EAwerd
bij meervochtverlaagd(hoger P205-gehalte).
Detoenamevan hetP 2 0 5 gehaltevondnietinallesneden indezelfde mate plaats.
Dit blijkt uit fig. 22, waar o^o 1 de gehalten in de zeven
sneden afzonderlijk zijn
0,90
weergegeven.
In de eerste, tweede en
zevende snede werd het
0,80P205-gehalte betrekkelijk
weinig door de waterstand
en het sproeien beïnvloed.
Waarschijnlijk waren ook
l,20
de drogere objecten toen
vrij vochtig, zodat een grotere hoeveelheid water weiI.IO
nig reactie meer gaf. In de
doorgaans warmere zomer-

5« snede 2 0 / 8
5th cut

1,20

I.IO

I.OO

3« snede 25/6
3rd cut

1,906 e snede 17/9
6th c u t
1,00

1,90-

I.eO1-

4« snede 23/7
4th c u t

7 « snede 15/IO
7th cut
I.IO.

1,00

i,oo

Fig. 22. 0 , 9 0 De gehalten aan P 2 0 5 in de verschillende sneden van de 4 objecten der lysimeterproef
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maanden, bijde derde t/m de zesde snede (meer verdamping), was het verschil in
PgOg-gehalte tussen droog, minder droog en nat belangrijk groter.
Naast het P205-gehaltewerd ook dataan Clen S0 4 door debetere vochtvoorziening
in het algemeen verhoogd en wel hoofdzakelijk in de laatste sneden, zodat vooral
in deze perioden hetzuur-totaal (ZT) sterk werd verhoogd. De verlaging van debasezuurverhouding (TA') door hogere waterstand enmeer sproeien vond dus voornamelijk plaats indeperiode Juli t/m September.
B. Deze serie monsters was afkomstig vaneenaantal proefveldjes oppercelenmet
uiteenlopende slootwaterstand. Opdenatte percelen varieerde deze van 18-32 cm en
op dedroge van69-92 cmbeneden hetmaaiveld. Verder waren er tussen de diverse
percelen nog verschillen inbemestingstoestand enbotanische samenstelling derzode.
Daar hetaantal onderzochte monsters betrekkelijk klein was, bleek hetniet mogelijk
om heteffect vandeze factoren afzonderlijk tebeschouwen. Wel bleek datzowel bij
de natte als bij de droge objecten percelen voorkwamen met goede en slechte bemestingstoestand, terwijl gemiddeld de natte objecten practisch evenveel onkruiden
bevatten alseniets meer klaver dandedroge.
Van de chemische samenstelling vande natte en de droge percelen zal alleen het
gemiddelde worden weergegeven (zie tabel19).
Tabel 19. Gemiddelde samenstellingvanmonsters dereerste en derde snede op opbrengstproefvelden
in Zuidholland bij uiteenlopende waterstand
Average composition of the first and third cuts of fields with different water levels
Derde snede
Third cut

Eerste snede
Firs t cut

% van de droge stof:
% of the dry matter:
re crudeprotein
K20
CaO
MgO
Na a O
CI

so4
P2O5

m. aeq. per kg droge stof:
milliequivalents per kg dry matter:
AA
EA
BT
ZT
TA'

droog dry

nat wet

droog dry

nat wet

21,5
3,87
0,90
0,40
0,39
1,61
0,75
1,00

16,3
3,31
1,18
0,32
0,41
1,68
0,82
1,03

18,1
2,98
0,95
0,44
0,28
1,29
0,99
0,69

18,2
2,65
1,49
0,53
0,67
1,60
1,63
1,11

333
95
1465
1037
1,40

190
147
1417
1080
1,31

151
267
1280
862
1,49

-13
322
1571
1262
1,24

In de eerste snede wasbij de natte percelen het gehalte aan re gemiddeld lager.
Hiermede ging gepaard eenlager K 2 0-gehalte, terwijl CaOiets hoger was. MgO en
Na 2 0 verschilden vrij weinig bij natendroog, terwijl degehalten aan zuren iets hoger
waren bijde natte percelen. De invloed opdediverseberekende waarden AA, EA enz.
wordt vermeld intabel 19.Door een verlaging van BTeneen verhoging van ZTwerd
TA' bij hogere slootwaterstand verlaagd.
In de derde snede waren de verschillen groter. Bijeenpractisch gelijk ruw-eiwitgehalte washetgehalte aanK 2 0 bijdenatte percelen lager endatderandere basen
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hoger. De gehalten aan zuren waren bij de natte percelen zonder uitzondering belangrijk hoger. De base-overschotten worden eveneens vermeld in tabel 19.
Bij vergelijking van de twee sneden blijkt, dat het verschil in BT bij droog en nat
in de eerste snede niet groot was. Bij de derde snede was BTbij droog belangrijk lager
en bij nat hoger. Voor ZT gold ongeveer hetzelfde. Hierdoor werd het verschil in TA'
tussen nat en droog, dat in de eerste snede betrekkelijk klein was, in de derde snede
zeer belangrijk. Evenals dit bij de monsters van serie A (lysimeter) het geval was,
vinden we dus bij hogere temperaturen (Juli, Augustus) een groter verschil in TA'
tussen droog en nat dan in het voorjaar. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat dit
verschilnietwerdveroorzaaktdoorhetoptredenvanklaveren onkruiden, die 's zomers
in het algemeen meer op de voorgrond treden dan in voorjaar en herfst. Bekend is
dat de TA' van klaver en onkruiden in het algemeen belangrijk hoger is dan van gras.
Daar, zoals reeds eerder werd vermeld, het percentage onkruiden op de natte en droge
percelen gemiddeld gelijk was en op de natte percelen meer klaver voorkwam, zou
op grond hiervan de TA' op de natte percelen hoger moeten zijn. Hieruit volgt, dat
bij gelijke klaverpercentages het verschil in TA' tussen nat en droog waarschijnlijk
nog groter zou zijn geweest.
Water supply and mineral content of grass
Especially in summer the excess of base may be reduced exceedingly by higher
water table and more rain. This is related to scouring in cows occurring mainly in
wet periods of summer and autumn on low situated moist fields.
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D E INVLOED VAN ENIGE U I T W E N D I G E FACTOREN OP DE
MELKPRODUCTIE PER KOE
with summary
A. ZIJLSTRA

Behalve erfelijke factoren bepalen verschillende uitwendige invloeden de melkproductie per dier in meer of mindere mate. Deze invloeden kunnen wij globaal als
volgt samenvatten:
1. Voeding;
2. Verzorging;
3. Klimaatsomstandigheden.
We zullen in dit verband niet nagaan welke van deze drie de belangrijkste is. We
mogen echter wel aannemen, dat, indien één van deze omstandigheden niet optimaal
is, nooit de hoogste opbrengst verkregen zal worden.
De schommelingen in de opbrengst bij verandering van de uitwendige omstandigheden, b.v. als de koeien in het voorjaar naar het land gaan, kunnen in veel gevallen
een aanwijzing zijn, dat aan bovengenoemde eis niet is voldaan. Bij veel veehouders
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geven de herfstkalvende koeien verreweg de hoogste, de zomerkalvende koeien de
laagste opbrengst. Ook dit kan reeds een bewijs zijn, dat devoeding inde zomermaanden onvoldoende is.
Om een indruk te krijgen van de gemiddelde productie van de in het F.R.S. ingeschreven dieren en tevens om na te gaan hoe groot dejaarlijkse schommelingen daarvan zijn, werd de opbrengst per dier per dag van de laatste 4jaar samengevat (zie
Med. F.R.S., Juli 1952).
De opbrengsten in grammen boter per dier per dag zijn in tabel 20 weergegeven.
Tabel 20. Overzicht van de gemiddelde dagelijkse boterproductie van koeien van verschillende leeftijden in dejaren 1949 t/m 1952. Afgesloten lijsten van 260 t/m 360 dagen
Gemiddelde opbrengsten (grammen boter per dier per dag) in:
Leeftijd bij het afkalven
1949
2 jaar
2\ jaar
3 jaar
3-i- jaar
4 jaar
5 jaar
6-7 jaar
8-9 jaar
10 jaar en ouder

456
542
566
638
644
692
714
734
712
42068

!

1950

1951

452
538
562
642
647
694
723
731
717

444
514
555
627
642
696
722
725
709

47853

52564

1952
1
J

451
503
558
621
639
687
719
725
709
53716

Uit dezecijfers blijkt, dat de productie per dier per dag gemiddeld in Friesland over
de laatste 4jaren vrijwel op hetzelfde peil is gebleven en dat de schommelingen in de
opbrengsten niet groot zijn. Het aantal dieren is sterk toegenomen ten gevolge van
verschillende factoren, waarbij wij aan de verbeterde voederpositie en kunstmatige
inseminatie zullen moeten denken.
De totale productie en de melkproductie per dier per dag van de Proefboerderij
„Bosma Zathe I" te Selmien/Ureterp vertoonde in de laatste 4proefjaren een belangrijke stijging. De in tabel 21 genoemde opbrengsten werden behaald.
Tabel 21. Gegevens over de melkproductie van „Bosma Zathe I" te Selmien
Jaar
Totale melkproductie in kg . .
Aantal meik-kalfkoeien . . .
I
Gem. productie in kg (geen af- <
gesloten lijsten)
% vet

1949
147151
39
3770
4,10

1950

1951

1952

185759
43,7

172828
35,5

190014
36,5

4250
4,00

4870
4,02

5200
4,10

Het gemiddelde vetgehalte bleef dus vrijwel gelijk.
Om na te gaan hoe deze opbrengstvermeerdering tot stand is gekomen, werd de
boterproductie per dier per dag nagegaan. Hierbij bleek echter, dat het aantal dieren
van de Proefboerderij in veel gevallen te klein was en er geen goed betrouwbare
gemiddelde opbrengst werd verkregen.
Bij enkele berekeningen bleek direct al, dat de datum van afkalven erg belangrijk
was. Om deze invloed van die van de leeftijd te kunnen scheiden, werd een andere
werkwijze gevolgd en werden de afzonderlijke dieropbrengsten van de Proefboerderij
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vergeleken metdegemiddeldeopbrengstenvanhetF.R.S.terwijldedierenin4groepen
werden verdeeld met de volgende kalfdata:
1. Oct./Dec. (herfstkalvende koeien);
2. Jan./Mrt (winterkalvende koeien);
3. April/Juni (voorjaar-voorzomerkalvende koeien);
4. Juli/Sept. (nazomerkalvende koeien).
Het volgende beeld werd verkregen (fig. 23).
Butter/animal/day (gramms)
9UOr Boter/dier/dag (grammen)
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Fig. 23. De individuele productie van de koeien
van „Bosma Zathe I " in 1950 vergeleken met de gemiddelde productie van
de dieren van het F.R.S.
The individual production of the cows of
the experimental farm „Bosma Zathe / "
in 1950; as compared with the mean
production of cattle of the Friesian
Herdbook

20

1951

F.R.S.: gem.v.h. F.R.S.
mean Friesian herdbook
kalfdatum
calving date Oct./Dec.
Jan./Mrt.
„
„
April/Juni
„
„
Juli /Sept.
30
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.1,

_ I

i

_i_
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Fig. 24. De individuele productie van de koeien
van „Bosma Zathe I " in 1951 vergeleken met de gemiddelde productie van
de dieren van het F.R.S.
The individual production of the cows of
the experimental farm „Bosma Zathei"
in 1951, as compared with the mean
production of cattle of the Friesian
Herdbook

Samengevat hadden wij de volgende verhoudingen:
1950
Datum afkalven

Aantal dieren

Oct./Dec.
Jan./Mrt
April/Juni
Juli/Sept.

8
15
15

Boven gem. F.R.S.
6
7
2

Beneden gem. F.R.S.
2
8
13
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Fig. 25. De individuele productie van de
koeien van „Bosma Zathe I " in 1952
vergeleken met de gemiddelde productie van de dieren van het F.R.S.
The individual production of the cows
of the experimental farm „Bosma
Zathe I" in 1952, as compared with
the mean production of cattle of the
Friesian Herdbook

Butter/animal/day [gramms)
I Boter/dier/dag [grammen)

90oi-

800
F.R.S
1952

De herfstkalvende koeien waren, op
twee na, boven het gemiddelde van het
F.R.S. Van de dieren die in Jan./Mrt
kalfden,
bleven vnl. dejonge dierenbe600
neden de gemiddelde productie. Dezomerkalvende dieren (April/Juni) bleven
bijna allemaal beneden het gemiddelde.
500
In 1951 werd dezelfde berekening
weer toegepast (ziefig.24).
Uit de verkregen grafiek blijkt, dat
er inéén jaar tijds een behoorlijke pro400
ductieverhoging per dier heeft plaats
gevonden. Als we beide grafieken vergelijken, zien we duidelijke verschillen.
In 1950 bleven alle dieren die in April20 30
7D BO 9 0 lOO
4 0 50 6 0
Leeftijd in maanden
Juni hadden gekalfd, beneden de geAge in months
middelde productie.Thans zijn 3van de
7 stuks er boven. De koeien, die van Juli/Sept. kalfden, waren ook reeds goed en
slechts één lag beneden het gemiddelde. Samengevat waren de gegevens als volgt:
700K

1951
Datum afkalven

Aantal dieren

Oct./Dec.
Jan./Mrt
April/Juni
Juli/Sept.

7
7
7
7

Boven gem. F.R.S.
5
4
3
6

Beneden gem. F.R.S.
2
3
4
1

Zeer waarschijnlijk zou de groep dieren, diein April/Juni had afgekalfd, een hogere
opbrengst hebben gegeven indien deze dieren geen last van mond- en klauwzeer hadden gekregen. Toen in de herfst van 1951 mond- en klauwzeer uitbrak, werd deze
groep in erge mate aangetast.
Hetgeen in 1950 en 1951 werd gedaan, werd in 1952 nog eens herhaald. Hier kwamen mooie resultaten te voorschijn, die weer een groot verschil opleverden met beide
voorgaande jaren (zie fig. 25).
Samengevat:
1952
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Datum afkalven

Aantal dieren

Boven gem. F.R.S.

Oct./Dec.
Jan./Mrt
April/Juni
Juli/Sept.

1
15
4
5

1
15
3
5

i

Beneden gem. F.R.S.
0
0
1
0

Hier zien we dus dat de opbrengst sterk is toegenomen en dat er bijna geheel geen
of geen verschil meer is tussen de dieren met verschillende datum van afkalven. De
productie van slechts één dier ligt nog iets beneden het gemiddelde van het F.R.S.
Behalve door selectie- een verandering van deerfelijke eigenschappen van de stal werd deze opvallende verbetering van de productie bereikt, door aan de voeding en
verzorging van de dieren veel zorg te besteden.
In het kort zullen we hiervan nog iets zeggen:
Voeding. Mede aan de hand van de berekende melkgift per standaardkoe kon worden vastgesteld, dat de melkgift van de nieuwmelkte koeien 's zomers moeilijk of niet
op een behoorlijk peil kon worden gehouden. Deze nieuwmelkte dieren werden
's zomers steedsapartgeweideninperiodenvanjong,eiwitrijk grasmeteen zetmeelrijk
product bijgevoerd.
In dewinterperiode is steeds getracht de dieren een zo gevarieerd mogelijk rantsoen
te geven met eenjuiste eiwit: zetmeelwaarde verhouding.
Verzorging. Alle veranderingen van de uitwendige omstandigheden werden steeds
zogeleidelijk mogelijk aangebracht. Plotselinge overgangen werdenvermeden. Productief veewerd zo vroegmogelijk in het voorjaar overdag in het land gedaan en 's nachts
gestald. In de herfst werd 's nachts zo vroeg mogelijk gestald, terwijl de dieren overdag naar buiten gingen. Bij verandering van het voer werd langzaam overgeschakeld.
In grote lijnen zijn dit dus de oorzaken geweest, die deze belangrijke opbrengstvermeerdering hebben veroorzaakt.
The influenceof some externalfactors on milk yield in cattle
In this paper it is shown that through careful management and well balanced
rations, especially in summer, the milk yield per cow may become independent of
month of calving. In 3graphs (fig. 23,24 and 25) the development of this process on
theexperimental farm at Selmienisdemonstrated. In 1950allcowscalvingfrom AprilJune and nearly one half of the cows calving in Jan.-March were producing less than
the yearly mean production of all cattle of the Friesian herdbook; in 1951 only a few
wereinlower production,butin 1952allbutoneweremoreproducing than the average
Friesian of the same age.
HET KUNSTMATIG VENTILEREN VAN BROEIENDE HOOIKLAMPEN (PROJECT 282)
with summary
D . VAN DER SCHAAF

Bij het broeien van hooi zijn er twee omstandigheden die in sterke mate het broeiproces bepalen, nl. de warmteproductie per tijdseenheid en de warmte-afvoer per
tijdseenheid. Bij een relatief te grote warmteproductie stijgt de temperatuur in de
hooiklamp en deze kan zo hoog worden, dat het „vuur in het hooi" komt. Indien de
warmte-afvoer overheerst, blijft het gevaarlijke broeien achterwege, de warmteproductie per tijdseenheid kan dan echter nog wel zodanig zijn, datverliezen aan voederwaarde optreden. De warmte-afvoer nu is te regelen met kunstmatige ventilatie
van de broeiende hooiklamp. Oriënterende proeven op dit gebied deden de wenselijkheid naar voren komen het kunstmatig ventileren nader op z'n waarde voor de
praktijk te toetsen. Van belang was antwoord te krijgen op de volgende vragen:
1. Is met kunstmatige ventilatie de temperatuur te regelen?
2. Bestaat er verband tussen de capaciteit van de ventilator en de snelheid waarmee
de temperatuur naar beneden gebracht kan worden?
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3. Heeft het ventilatiesysteem een drogende werking?
4. Hoe groot is de conserverende werking van het kunstmatig ventileren?
Ter beantwoording van dezevragen zijn in 1953meteenzestigtal hooiklampen van
normale bedrijven, alle gelegen in de provincie Friesland, proeven genomen.
OPZET EN UITVOERING VAN DE PROEVEN

Het kunstmatig ventileren van de hooiklampen (volgens de afzuigmethode) gebeurde met eenventilator en een kokersysteem.Centraal indehooiklamp werd
I =Ventilator
tijdens het optassen van het hooi een
2= Hor.ijzeren buis
verticale luchtkoker aangebracht, die
3=Vert luchtkoker
door middel van eenhorizontale ijzeren
buis in verbinding stond met de ventilator. De opstelling is weergegeven in
figuur 26. In de hoogte van de verticale
luchtkoker zijn drie variaties aangebracht, te weten:
een meter hoogte;het model is paddestoelvormig;
twee meter hoogte; het model is een
Fig. 26. Dwarsdoorsnede Friesche boerderij met
lattenkoker;
opstelling van het ventilatie-apparaat
drie meter hoogte; het model is een
geperforeerde ijzeren buis.
Het verschil in model iseen gevolg van het feit, dat drie fabrikanten de kokersystemen in bruikleen afstonden en elke fabrikant zijn eigen systeem had. Met de lattenkoker is trouwens een vrij willekeurige hoogte van de verticale luchtkoker in het hooi
te verwezenlijken, omdat deze koker tijdens het optassen van het hooi steeds mee
omhoog getrokken kan worden. In verband met de proefopzet is getracht een hoogte
van 2meter te doen ontstaan. De beide andere systemen hebben een vaste lengte van
de verticale koker. De voor de proef benodigde gegevens betreffende de bemesting,
de hooiwinning, de voederwaarde en het vochtgehalte van het hooi, het broeiverloop
en de ventilatie werden door de assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
verzameld. Het kunstmatig ventileren ving pas aan, nadat de temperatuur een hoogte
van 60 à 70°C bereikt had.
HOEDANIGHEID VAN HET HOOI EN DE NEIGING TOT BROEI

Voor een goede beproeving van de ventilatiesystemen werden bedrijven uitgezocht
waar men doorgaans elk jaar met broei te kampen had. Dit, gevoegd bij het slechte
hooiweer van 1953, maakt het aannemelijk, dat de hoedanigheid van het proefhooi
voldoende neiging tot broei heeft vertoond. Het gemiddelde resultaat van het monsteronderzoek van het pas ingeschuurde hooi gaf het volgende beeld (tabel 22).
Tabel 22. Analyseresultaat van het pas ingeschuurde hooi
Gehalte in de droge stof
Vocht

Gemiddeld gehalte
Hoogste gehalte
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ruw eiwit

ruwe celstof

%

/o

°/

32,2
42,5
22,7

13,3
17,0
10,4

/o

33,9
37,3
28,7

Aantal bemonsterde
hooiklampen

53

De betrekking tussen de geschatte neiging tot broei en enkele analysegrootheden
van het bemonsterde hooi is in grote lijnen aangeduid door de uitkomsten, die in
tabel 23 staan vermeld. Hierin zijn de groepen klampen naar afnemende broeineiging
gerangschikt.
Tabel 23. De neiging tot broei (geschat) i.v.m. het vocht %, het ruw eiwit % en het ruwe celstof %
van het pas ingeschuurde hooi (rangschikking van de rijen naar afnemende neiging tot
broei)
Aanduiding van de groep
Vochtgehalte

hoog
laag
hoog
hoog
hoog
laag
laag
laag

gehalte in d e droge stof
ruw eiwit

ruwe celstof

hoog
hoog
hoog
laag
laag
laag
hoog
laag

laag
laag
hoog
hoog
laag
laag
hoog
hoog

Gemiddeld analyseresultaat v.d. groep
Vochtgehalte

36,6
29,3
34,3
35,2
36,8
29,1
27,4
27,9

gehalte in de droge stof
ruw eiwit

14,9
15,4
14,3
11,7
12,3
12,4
14,3
12,5

ruwe celstof

32,0
31,0
35,7
35,7
33,5
32,7
34,6
35,9

Neiging tot broei
gemiddeld
cijfer

middelbare
fout

3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
2,7
2,3
2,0

±0,29
±0,29
±0,24
±0,16
±0,20
±0,17
±0,21
±0,22

bemonsterde

9
4
5
8
5
9
6
7

hoog = boven het gemiddelde laag = beneden het gemiddelde
Omschrijving van het broeicijfer:
1 = vrijwel geen broei
3 = matige broei
5 = extreme broei („vuur in het hooi")
2 = lichte broei
4 = sterke broei

De neiging tot broei is ook nagegaan alleen in verband met het vochtgehalte van de
pas opgetaste hooiklampen (fig. 27),omdat dehooiconservering berust ophet bewaren
van het wintervoer in gedroogde toestand. Daar het ruwe-celstofgehalte negatief
gecorreleerd is met het vocht.
.
gehalte,dientmenbij het trek- /ozin,z"3in9 [9«caj
ken van conclusies op grond
van figuur 27 enige voorzichtigheid te betrachten. Figuur
27isont|taan door het gemiddelde vochtgehalte en het gemiddelde broeicijfer te berekenen in bepaalde vochtgehalteklassen. De vochtgehalteklassen waren: < 27,5%; 27,530% enz.; 35-37,5% en
_L
J_
J_
_L
J
> 3 7 , 5 % . De gemiddeld ge35
40
45
25
30
20
vonden waarden zijn aangegeVochtgehalte van het hooi
vlak na het inschuren
ven in figuur 27.
Fig. 27. Verband tussen vochtgehalte van het hooi en broeiDetabellen22en23enfiguur
neiging
27tonen aan, dat deventilatiemethode getest is op partijen hooi, die voldoende neiging tot broei vertoonden. Dat
een vochtig milieu gewenstisvoor een vlotte broei blijkt duidelijk. De kwaliteit van
het hooi, voorgesteld door het ruw-eiwitgehalte en het ruwe-celstofgehalte, is volgens
tabel 23 eveneens van enige betekenis voor de neiging tot broei. Een en ander was
reeds lang bekend en het biedt dus geen nieuwe gezichtspunten.
HET VENTILEREN ALS VERVANGING VAN HET HOOISPITTEN

Wanneer in de praktijk in een broeiende hooiklamp de temperatuur opgelopen is
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45 Hierdoor werd de broei in
Vochtgehalte van het hooi
de hand gewerkt. Bovendien
vlak na het inschuren
werd degeperforeerde bovenFig. 29. Ventilatie-resultaat in afhankelijkheid van het vochtkantvandepaddestoelvrijwel
gehalte vanhethooi ende Ghi-factor. Lattenkoker
plus geperforeerde buis.
luchtdicht afgesloten doorde
vochtige in elkaar geperste hooilaagjes. Methet één meter hoge model zijn dientengevolge vele mislukkingen verkregen. Op30 bedrijven was zo'n toestel geplaatst.
Het twee meter hoge enhetdrie meter hoge systeem gaven onderlingweinig verschil
te zien in ventilatieresultaat, dehoogte van de verticale koker leek niet van grote
betekenis. Bepalend voor het ventilatieresultaat waren het vochtgehalte van hethooi
en degelijkmatigheid van deventilatie van de broeiende hooiklamp. Het ventilatieresultaat dient danookin verband metdeze twee grootheden bekeken teworden.
In defiguren28en29 ziet men de uitkomsten van de ventilatieproeven, wat betreft
het „geslaagd" of „mislukt" zijn, weergegeven. Figuur 28geldt voor hetéénmeter
hoge systeem, figuur 29geeft het beeld voor de tweeandere modellen.Inbeide figuren
staat op de horizontale as het vochtgehalte van het hooi uitgezet, op de verticale as de
Ghi-factor.
G.h
l.O

factor
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De Ghi-factor of gelijkmatigheidsfactor duidt de gelijkmatigheid aan in het horizontale vlak en
heeft betrekking op /engtematen. De Ghi-factor wordt berekend door de kleinste afstand van de
verticale luchtkoker tot een verticaal buitenvlak van de hooiklamp te delen door de grootste afstand
van de koker tot een verticaal buitenvlak. Bij een hooiklamp met een vierkant grondvlak en de opstelling van de koker centraal in de klamp is de Ghi-factor = 1 ; bij hooiklampen met een rechthoekig
grondvlak is de Ghi-factor < 1 ; de Ghi-factor = 0, wanneer de verticale koker geplaatst is tegen een
verticaal buitenvlak van de hooiklamp. In het laatste geval wordt de klamp niet geventileerd. De
Ghi-factor is een maat voor de gelijkmatige doorluchtingvan de hooiklamp, hoe groter de Ghi-factor,
des te gelijkmatiger is de doorluchting. Ter onderscheiding van de Ghi-factor is te gebruiken:
Ghm = gelijkmatigheid in het Aorizontale vlak en betrekking hebbend op de verdeling van de hooiwassa. De G v i en de G v m gelden in gelijke zin voor het verticale vlak.
Het grote aantal mislukte gevallen bij het paddestoelvormige toestel is b.v. toe te schrijven aan de
invloed der Ghm- en Gvm-factoren. In dit verslag is alleen gewerkt met de Ghi-factor.

In figuur 29is, mede op theorethische gronden, een scheidslijn getrokken tussen de
„geslaagde" en „mislukte" klampen (vakken). Deze lijn is voornamelijk gebaseerd
op de uitkomsten met de 2meter en 3meter hoge modellen verkregen. Deze lijn is in
figuur 28 overgebracht. De figuren geven zo de indruk, dat bij ventilatie van vochtig
hooi eisen gesteld worden aan de gelijkmatigheid van de doorluchting; bij hooi, dat
betrekkelijk droog is,luistert hetnietzonauwmet degelijkmatigheid van deventilatie.
In figuur 29 komen in het gebied van de „geslaagde" vakken (boven de scheidslijn)
twee „mislukte" gevallen voor. Een van deze gevallen is te verklaren door het feit,
dat de horizontale zuigbuis van het kokersysteem metcondensatiewater gevuld raakte
reeds kort na de eerste ventilatiepoging; besloten werd toen de proef af te breken en
het vak om te zetten. Bij de andere mislukte proef is de verticale buis waarschijnlijk
sterk gaan hellen, omdat de hooitakel de buis bij het optassen van het hooi uit zijn
verticale stand had gebracht. Bij de „geslaagde" vakken zijn echter later ook wel sterk
afwijkende standen aangetroffen van deverticale kokers.In het gebied met de mislukte
gevallen (beneden de lijn) ziet men een geslaagde proef. De assistent deed voor het
tweedejaar mee aan hooibroeibestrijdingsproeven, zodat het waarschijnlijk aan zijn
goede zorg te danken is, dat niet gespit behoefde te worden. In figuur 28 liggen alle
„geslaagde" gevallen in het gebied waar men dat mag verwachten, nl. boven de
scheidslijn. Dehoofdoorzaak van hetmislukkenvandeveleproeven bijhetpaddestoelmodel is al eerder aangegeven.
De uitkomsten, weergegeven inde figuren 28en 29,zijn zeeraannemelijk, zodat een
nadere verklaring niet nodig is. De plaatsing van de verticale kokers in de hooiklamp
blijkt dus van grote betekenis te zijn voor het „welslagen" van de ventilatiemethode.
CAPACITEIT VAN DE VENTILATOR EN TEMPERATUURBEHEERSING

Een maat voor de ventilatiesnelheid in een partij hooi wordt gegeven door de
capaciteit van de ventilator te delen Tzmp daMng(warmst8piek)
door het volume van geventileerd in °c/uur
hooi. Gemakshalve is hier het totale r
hooivolume van deklamp genomen; 5
wij spreken daarom van schijnbare
verversingssnelheid (svs). Als maat 4
voor de regelingvan de temperatuur
van de broeiende partij is gekozen 3
Fig. 30. Verband tussen de gemiddelde
temperatuurdaling van de warmste plek in het hooi en de gemiddelde. capaciteit
(relatief)- van de
*
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de snelheid in °Cperuur, waarmee dewarmste plekken intemperatuur dalen door
de ventilatie. Hetverband tussen beide grootheden is weergegeven door figuur 30.
Het blijkt datertussen detwee factoren een correlatie bestaat, maar hetverband
wordt o.a.beïnvloed door deGhi-factor enhetvochtgehalte vanhet hooi. Na een
grafische bewerking vande uitkomsten werden deverbanden gevonden, dieinde
figuren 31en32 zijn afgebeeld.
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Hg.32. Relatieve invloed vanhet vochtgehalte van het hooi, vlak na het
inschuren bepaald, op dedaling
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Ghi-factor en de T-daling in
°C/uur

Fig. 31. Temperatuurdaling in °C/uur in
verband met de schijnbare verversingssnelheid (svs) bij drie
waarden van de Ghi-factor

De resultaten dragen een zeer globaal karakter, wat welafte leiden isuit de spreiding rond degemiddelde lijn in figuur 32. Bovendien zijn zeslechts van toepassing
voor de proefomstandigheden, zoals die opdezestig bedrijven aangetroffen werden.
Ter algemene oriëntering zijn de gevonden curves echter goed bruikbaar. Wenst men
b.v. een temperatuur van 80°Cineen werkdag van 10uren terug te brengen tot 40°C
(datisperuur 4°omlaag),danisbijeenGhi-factor = 1 naar schattingvolgensfiguur31
een svs= 7benodigd. Voor eenvakvan normale afmetingen (6 X6 X6m3) betekent
dit, datdecapaciteit vandeventilator ongeveer 1500 tot 1600 m 3peruurdient te
bedragen.
De temperatuur van een broeiende partij hooi is dus teregelen door een ventilator
van dejuiste capaciteit te nemen endoor erzorg voor tedragen, dat de doorluchting
zo gelijkmatig mogelijk geschiedt.
VENTILATIE EN BEÏNVLOEDING VAN HET VOCHTGEHALTE VAN DE BROEIENDE PARTIJ HOOI

Vlak voor deeerste ventilatieperiode en direct na hetbeëindigen er vanwerden
hooimonsters genomen meteendaarvoor geschikte hooiboor. De monsters waren
bestemd voor de bepaling vande verandering vanhet vochtgehalte vanhet hooi
tijdens de ventilatieperiode. Het gemiddeld gevonden resultaat is vermeld intabel 24.
Tabel 24. Verandering van het vochtgehalte van het broeiende hooi door ventilatie

Mislukt
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Aantal
monsters

Vocht %
voor vent.

20
13

30,08
32,81

Vocht %
na vent.

28,25
31,89

Daling van
het vocht %

1,83
0,92

Gemiddeld
svs

draaiuren

5,0
6,1

10,6
14

De daling van het vochtgehalte door de ventilatie blijkt gering. Van een drogende
invloed van het ventilatiesysteem kan dan ook nauwelijks gesproken worden. Is dus
het hooi opgetast met een hoog vochtgehalte, dan zal dit vocht door de broeiwarmte
uit de partij verdwijnen. Het verdwijnen van het teveel aan vocht gaat op deze manier
erg langzaam. Tabel 25 laat zien, dat omstreeks midden September het hooi nog vrij
vochtig is,indien het te nat ingeschuurd wordt.
Tabel 25. Hetverloopvanhetvochtgehaltevanhooi indeperiode vanomstreeks 1 Julitot omstreeks
16September (gemiddelden van 5hooiklampen)
Bemonsteringsdata

Vochtgehaltein% . . .

Vak pas gevuld
± 1 Juli

± 3 Juli
± 8 Aug.
voor de vent.

31,6

31,52

± 16 Sept.

na de vent.

30,14

25,52

23,30

De geringe drogende werking van het ventilatiesysteem was te verwachten, omdat
geventileerd werd met onverwarmde buitenlucht en met ventilatoren van betrekkelijk
geringe capaciteit. Gezien het materiaal, dat bij deze proefvakken opgetast werd, zal
deze eigenschap van de ventilatiemethode de grote rem zijn voor een algemene toepassing er van.
VENTILATIE EN CONSERVERENDE W E R K I N G

De verliezen aan voederwaarde kunnen bij de proefvakken momenteel alleen nagegaan worden aan de hand van de verandering van het verteerbaar ruw eiwit. Het
percentagevanhetruweiwit
*7or.e. door broei onvert.
nu, dat tijdens de bewaring
80r
indeperiodevan omstreeks
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Fig. 33. Verband tussen het vochtgehalte van het hooi vlak na
Het onverteerbaar worden
het inschuren en het percentage van het ruw eiwit dat
is kennelijk een gevolg van
door broei onverteerbaar is geworden
delangeduur van het broeiproces. Gevaarlijk is dit broeien niet, want de temperaturen zijn in de buurt van de
50°à 60°C, maar schadelijk uit een oogpunt van conservering is het zeer zeker.
Bij de figuur 33 valt op te merken, dat de spreiding van de percentages rond de
gemiddelde lijn groot is; het houdt waarschijnlijk verband met de moeilijkheid een
goed monster te boren uit een hooiklamp met een broeihaard.
Broeiwerend is de ventilatiemethode dus niet, ze laat immers het warmteleverend
proces ongemoeid, daar de drogende werking ontbreekt. Een goede conservering
wordt met het ventileren bijgevolg niet bereikt. Brandwerend ishet waarschijnlijk wel.
Uiteraard gelden deze conclusies voor de wijze van ventileren, in 1953 toegepast.
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Artificial ventilationof heated hay-clamps
The results of sixty ventilation experiments (sucking-off method) for the control of
heating in hay-clamps are described. Three socket systems were tried. It appeared that
the aim will be attained if all parts of the clamp are ventilated as equally as possible.
Therefore the capacity of the fan should be about seven times as much m3 air movement per hour as the contents in m3 of the clamp are.
The ventilation (sucking-off method) has hardly any drying effect. Usually the
excess water is for the most part removed by spontaneous heating of the hay, which
causesrather great lossesofdigestible protein. Ventilation therefore isonly practicable
if the hay is not too wet. The systems tried are not recommendable in practice.
PHYTOPHTHORABESTRIJDING BIJ DE TEELT VAN AARDAPPELEN
ALS STOPPELGEWAS IN 1953 (PROJECT 292)
with summary
J. C. BOSMAN

In het najaar van 1952 werd een aantal oriënterende proefjes aangelegd met aardappelen als stoppelgewas, teneindeeniginzicht teverkrijgen inde opbrengstmogelijkheden van dezeteelt, waarbij het in de eerste plaats gaat om pootgoed. Het bleek toen
dat het optreden van Phytophthora één van de doorslaggevende factoren was, waardoor het al of niet slagen van deze stoppelverbouw werd bepaald. Bij gevoelige rassen
als Bintje, Saskia en Eigenheimer kon de Phytophthora nauwelijks voldoende in
bedwang worden gehouden en in enige gevallen was de schade vrij ernstig, ondanks
het feit dat het gewas tweemaal per week met koperoxychloride werd behandeld.
Dit was aanleiding debestrijding van dePhytophthora in het najaar van 1953in een
tweetal proeven aan een onderzoek te onderwerpen. Hiervoor werden een voor
Phytophthora gevoelig ras, Bintje, en een minder gevoelig ras, Voran, gebruikt.
De proeven waren gelegen op zandgrond op het C.I.L.O.-complex „De Born-Zuid"
te Wageningen en op een perceel te Wekerom (gem. Ede) (Cl 1564 en Cl 1565).
De volgende objecten werden hier beproefd.
1. twee bestrijdingsmiddelen, nl. koperoxychloride en zinkaethyleenbisdithiocarbamaat;
2. spuiten en vernevelen; het zinkhoudend middel werd alleen verspoten;
3. verschillende intensiteiten van aanwending van het bestrijdingsmiddel, nl.
bij Voran: a. éénmaal per week koperoxychloride,
b. tweemaal per week koperoxychloride,
c. aanvankelijk tweemaal, later éénmaal per week koperoxychloride,
d. tweemaal per week het zinkhoudend middel;
bij Bintje: a. tweemaal per week koperoxychloride,
b. aanvankelijk tweemaal, later éénmaal per week koperoxychloride,
c. aanvankelijk driemaal, later tweemaal per week koperoxychloride,
d. aanvankelijk driemaal, later tweemaal per week het zinkhoudend
middel.
Per behandeling werd, omgerekend per ha, 10kg van het koperhoudend middel en
12J kg van het zinkhoudend middel gebruikt. De laatstgenoemde hoeveelheid is, vergeleken met de gebruikelijke, zeer groot. De overschakeling van twee- op éénmaal en
drie- op tweemaal per week had op 21 September plaats, terwijl de behandeling begin
October werd stopgezet.
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Op 4en 5Augustus werd gepoot in een plantverband van 40 X50cm. Het gewas
ontwikkelde zich goed, waarbij Bintje aanvankelijk een voorsprong had op Voran,
o.m. alsgevolg vanhetwatverder voorgekiemd zijn vandepoters. De weersomstandigheden waren veel gunstiger dan in de herfst van het voorafgaande jaar 1952.In
de twee weken volgende op het poten was het warm tot zeer warm en droog weer.
Op 20Augustus begon echter eenregenrijke periode meteenwatlagere temperatuur.
September was over het algemeen vrij droog en zonnig, met een weinig van de normale afwijkende temperatuur. Het einde van de maand bracht zacht weer, evenals
October;in de eerste helft van deze maand kwamen echter enige koude nachten met
nachtvorst voor. De hoeveelheid neerslag in October waszeer gering; ook November
was eendroge maand met veel zacht weer.
Phytophthora kwam aanvankelijk niet voor. Eerst in delaatste week van Augustus
was er bij de proef te Wekerom vanenige aantasting sprake, waarbij Bintje iets meer
last haddanVoran. Deschade wasechter in hetalgemeen niet groot. Omstreeks half
September werden voor dePhytophthora-aantasting bijdezeproefde volgende cijfers
gegeven (tabel 26).
Tabel 26. Phytophtora-aantasting Cl 1565in waarderingscijfers; 10= niet aangetast
Aanwendingsintensiteit
1 x per week koper

3 X per week zink

Ras

Spuiten

Vernevelen

Voran

7,8
9,0
8,8

8,0
9,2

Bintje

7,3
7,7
7,7

7,3
7,0

De aantasting liep bij de verschillende aanwendingsintensiteiten en de beide bestrijdingsmiddelen weinig uiteen. Alleen bij een behandeling van éénmaal per week
met koperoxychloride trad bij Voran een wat sterkere aantasting op dan bij een aanwending vantweemaal perweek. Ookspuiten envernevelen gafweinigverschil inoptreden van Phytophthora. Bijdeproef Cl 1564 wasdeaantasting door Phytophthora
zeer gering. De intensieve behandeling met koperoxychloride veroorzaakte in enige
gevallen bladbeschadiging. Het met zinkcarbamaat behandelde gewas gaf, vooral bij
Bintje, een forsere loofontwikkeling te zien en bleef langer groen dan het met koper
behandelde.
De proef Cl 1564 werd 16 en 17 November gerooid; Cl 1565van 2 tot en met
4 November. De opbrengst werd gesplitst in de sorteringen kleiner dan 25 mm,
25-28 mm, 28-35 mm, 35-45 mmen groter dan 45mm.
De invloed van de intensiteit van spuiten en vernevelen tegen Phytophthora blijkt
uittabel27(pag.76),waarin deopbrengstaanknollengroterdan28mmisweergegeven.
Bijdeproef, waar deaantasting door Phytophthora zeer geringisgeweest (Cl 1564),
werd bij een bespuiting van éénmaal per week met koperoxychloride bij Voran een
hogere opbrengst verkregen dan bij intensiever spuiten. Het maakt de indruk, dat in
het laatste gevalde opbrengst door eenschadelijke werking vanhet koperoxychloride
enigszins werd gedrukt. BijBintje waser eenzelfde tendens, alkwam dezewat minder
duidelijk naar voren. Het object vernevelen vertoonde een soortgelijk beeld. Bij de
proef, waar Phytophthora in iets sterkere mate voorkwam (Cl 1565), werd bij de
intensievere behandeling van Voran met koperoxychloride een wat hogere opbrengst
verkregen; werd echter voortdurend tweemaal per week gespoten of verneveld, dan
trad weer eengeringe opbrengstdaling op.De verklaring kan hier misschien zijn, dat
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Tabel 27. Opbrengst aanknollen, groter dan 28mm, inkgper are; voor het object spuiten tevens in
verhoudingscijfers :Zn = 100.
C l 1564
Aanwendingsintensiteit

ras

spuiten
kg/are

Iverh. cijfer

C l 1565
vernevelen
kg/are

spuiten
kg/are

verh. cijfer

vernevelen
kg/are

1 Xperweekkoper . . .
2,resp.1x perweekkoper
2 x perweekkoper . . .
2 Xperweekzink . . . .

Voran

144,8
131,1
133,7
149,4

97
88
90
100

95,2
95,7
90,8

116,7
127,2
121,6
136,4

86
93
89
100

110,0
123,5
121,2

2,resp. 1x perweekkoper
2 Xperweekkoper . . .
3,resp.2 x perweekkoper
3,resp.2 x perweekzink .

Bintje

144,0
154,4
146,2
176,2

82
88
83
100

134,1
133,9
124,7

105,1
106,8
110,4
144,8

73
74
76
100

102,9
103,9
106,9

de gunstige werkingvanhetonderdrukkenvandePhytophthora-aantasting werd overtroffen door de schadelijke invloed van het koperoxychloride als zodanig. Bij Bintje,
waar de Phytophthora-aantasting groter was dan bij Voran, gaf ook de intensiefste
behandeling nog een gunstig resultaat wat de opbrengst betreft.
Bij een bespuiting met zinkaethyleen-bisdithiocarbamaat werd,invergelijking met
een behandeling met koperoxychloride, een hogere opbrengst verkregen, in het
bijzonder bij Bintje. De werking als Phytophthorabestrijdingsmiddel kan ongeveer
gelijk gesteld worden met die van koperoxychloride (zie tabel 26). De schadelijke
werking van het kopermiddel ontbreekt echter. Daarbij is het niet onmogelijk, dat het
zinkcarbamaat een zekere groeistimulerende werking heeft uitgeoefend, waarvoor de
eerder genoemde waarnemingen een aanwijzing geven en wat ook elders is waargenomen.
Het spuiten van koperoxychloride kwam bij Cl 1565 iets gunstiger uit, wat de opbrengst betreft, dan het vernevelen; het verschil was echter zo gering, dat er weinig
betekenis aan kan worden gehecht. Bij Cl 1564is een vergelijking niet goed mogelijk.
De objecten met vernevelen van koperoxychloride waren op een minder goed gedeelte
vanhetperceelgelegen,waardoordeopbrengst opeenaanmerkelijklagerniveaukwam.
In tabel 28 is de opbrengst in kg per are, gesplitst naar de sortering, weergegeven,
waarbij voor de genoemde objecten de behandelingsintensiteit werd genomen met de
hoogste opbrengst aan knollen, groter dan 28 mm.
Zoals reeds is opgemerkt, heeft de behandeling met het zinkhoudend middel een
hogere opbrengst opgeleverd dan die met koperoxychloride. Indien we ons bepalen
tot de vergelijkbare objecten, het spuiten, bedroeg deze opbrengstverhoging voor
Voran resp. 4,5 en 9,2 kg per are, voor Bintje 21,8 en 34,4 kg per are aan knollen
groter dan 28mm. Hiervan nam de fractie 35-45 mm het grootste deel voor zijn rekening. Dit blijkt uit tabel 29,waarin voor dezelfde objecten als van tabel 28 het aantal
knollen van de verschillende sorteringen per plant is vermeld.
Er werden bij het zinkobject meer grote knollen gevormd, terwijl van de kleinere
fracties 25-28 en 28-35 mm het aantal knollen per plant in de meeste gevallen iets is
afgenomen. De sortering werd door de behandeling met het zinkmiddel in het algemeen dus gunstigbeïnvloed. Dat ook hetaantal knollen van demaat groter dan 45mm
wat is toegenomen, kan niet als een voordeel worden beschouwd, daar deze knollen
voor gebruik als poter aan de grote kant zijn. Het totaal aantal knollen van de voor
pootdoeleinden bruikbare sortering(groter dan 28mm)isbij hetzinkobject gemiddeld
ook wat groter.
Toepassing van zinkcarbamaat was bij de hier beschreven proeven aanmerkelijk
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Tabel 28. Opbrengst aan knollen in kg per are
Sortering in mm
Object

<25

25-28

28-35

35-45

>45

>28

Cl 2564
Voran

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

10,8
8,7
8,4

7,7
7,8
7,4

42,9
55,8
53,1

45,8
78,3
83,4

7,0
10,7
12,8

95,7
144,8
149,3

Bintje

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

7,6
9,6
9,0

6,2
7,2
6,5

50,0
52,9
47,8

73,2
86,5
103,5

10,9
15,0
24,9

134,1
154,4
176,2

Voran

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

7,8
5,7
5,8

9,5
7,0
8,6

59,5
50,7
52,1

60,7
70,4
79,6

3,3
6,1
4,7

123,5
127,2
136,4

Bintje

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

8,4
9,8
7,6

8,1
8,6
6,8

51,2
53,3
52,2

49,4
52,6
76,3

6,3
4,5
16,3

106,9
110,4
144,8

Cl 1565

Tabel 29. Aantal knollen per plant
Sortering in mm
Object

25-28

28-35

35^15

<45

<28

Cl 1564
Voran

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

1,1
1,2
1,1

3,5
4,6
4,4

1,8
3,2
3,4

0,16
0,24
0,28

5,5
8,0
8,0

Bintje

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

0,9
1,1
1,0

4,0
4,2
3,8

2,9
3,4
4,1

0,25
0,34
0,57

7,2
8,0
8,5

Voran

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

1,5
1,1
1,4

5,0
4,2
4,3

2,7
3,1
3,5

0,07
0,14
0,10

7,7
7,4
7,9

vernevelen koper
spuiten koper
spuiten zink

1,3

Bintje

4,4
4,5
4,4

2,2
2,3
3,4

0,15
0,10
0,40

6,7
7,0
8,2

Cl 1565

duurder dan van koperoxychloride. Bij een prijs van f2,30 per kg van het koperhoudend middel en f 6,25 van het zinkhoudend middel zijn de kosten per behandeling
resp. 10 X f2,30 of f 23,— en 12| x f6.25 of rond f78,— per ha, wat dus een verschil betekent van f 55,— per ha. Het aantal behandelingen dat bij de in tabel 28
genoemde objecten werd toegepast, varieert enigszins, daar hier de objecten met de
hoogste opbrengst werden vermeld. Bij een aantal van veertien komt het gebruik van
het zinkhoudend middel reeds f 770,— per ha duurder uit. Indien we voor de poters
een prijs van 20à 25et per kg aannemen, zal voor een rendabel gebruik van het zinkcarbamaat de meeropbrengst ongeveer 3500 kg moeten zijn, wat bij dezeproeven niet
het geval is geweest.
Zoals in het begin van het artikel reeds werd opgemerkt, was de hoeveelheid zinkmiddel per behandeling ongeveer tweemaal te hoog; bij een normale hoeveelheid zou
het kostenverschil per behandeling ongeveer f 15,—per ha worden. In dat geval is de
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toepassing van zinkcarbamaat spoediger rendabel. De vraag is echter of bij deze
geringere hoeveelheid per behandeling de opbrengstverhoging even groot zal zijn.
Samenvatting
In een tweetal proeven werd de bestrijdingsmogelijkheid van Phytophthora bij
aardappelen als stoppelgewas onderzocht bij de rassen Voran en Bintje. Vergeleken
werden verschillende intensiteiten van aanwending van koperoxychloride, zowel
verspoten als verneveld. Voorts werd zinkaethyleen-bisdithiocarbamaat, alleen verspoten, als object opgenomen.
Bij de proef waar Phytophthora niet of slechts in zeer geringe mate optrad, werd de
opbrengst bij intensiever aanwenden van koperoxychloride wat gedrukt, wat aan een
schadelijke werking van het middel kan worden toegeschreven. Kwam wat meer
Phytophthora voor, dan werd deze schadelijke invloed blijkbaar overtroffen door de
gunstige Phytophthorabestrijdende werking van het koperoxychloride, zodat bij de
intensiever behandelde objecten de opbrengst hoger was.Tussen spuiten en vernevelen
kon geen verschil in resultaat worden aangetoond. Toepassing van het zinkhoudend
middel gaf een opbrengstverhoging in vergelijking met gebruik van koperoxychloride,
vooral bij Bintje. De meeropbrengst was echter niet voldoende om de hogere kosten
goed te maken.
The control of Phytophthora inpotatoes as a catch-crop
The result of theculture of seed-potatoes as a catch-crop is much influenced by the
occurrence of Phytophthora. In two trials in the autumn of 1953 the control of Phytophthora was studied.
In one of the trials with no or only a slight attack of Phytophthora a more intensive
application ofcopperoxychloride resulted in adepression oftheyield.In theother trial
where more Phytophthora occurred, the detrimental effect of the copperoxychloride
was surpassed by the favourable influence of the control of Phytophthora ; the yield
was higher with higher intensities of application.
No difference in result could be shown between spraying and dusting of copperoxychloride. Application of zincethylenbisdithiocarbamate resulted in a higher yield
of potatoes than the use of copperoxychloride did;however, it did not pay.

PROEVEN OVER DE BEWARING VAN VOEDERBIETEN IN KOELCELLEN II
(PROJECT 213)
with summary
W. A. P. BAKERMANS

Inaansluiting oponzeproeven vanvoorafgaande jaren (Bewaarproeven met voederbieten, Verslag CLL.O. over 1951: 82en Proeven over de bewaring van voederbieten
in koelcellen, Verslag C.I.L.O. over 1952: 116) werden in het seizoen 1952/1953 weer
verschillende bewaarproeven met bieten genomen, o.a. proeven met monsters die
onder verschillende omstandigheden in koelcellen werden bewaard met het doel na te
gaan, welkeinvloed debewaartemperatuur, devochtigheid van het milieu, het mengen
met grond en het behandelen met chemische middelen uitoefenen op de houdbaarheid
van voederbieten. Evenals in de voorafgaande jaren werden de proeven genomen in
nauwe samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring.
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Gewerkt werd met gelijkwaardige monsters van 72 bieten, ras Corona, gemiddeld
gewichtper monster i 195kg.Alle bieten van ieder monster werden schoon gepoetst,
individueel gewogen en genummerd.
De invloed van de temperatuur werd onderzocht door bieten te bewaren bij 5°C
en bij 7°C. De invloed van vochtig houden werd nagegaan door droog bewaarde
monsters te vergelijken met monsters die tweemaal per week nat gesproeid werden
met ± 11water per monster. Deinvloed van mengen metgrond werd onderzocht door
monsters te bewaren zonder grond naast monsters, die met humusrijke zandgrond
van de bouwvoor (voortaan „zwarte grond" genoemd) of met humusvrij metselzand
(„metselzand") gemengd waren ( ± 70% grond in % van het bietgewicht).
Verder werd de invloed van verschillende chemische middelen nagegaan door
monsters te behandelen met de volgende middelen:
1. Conserviet, thans Conserbeta geheten.
Debieten werden bestrooid met4kgvanhet 3% tetrachloornitrobenzeen bevattende poeder per 1000 kg bieten. De behandeling werd bij alle bewaarobjecten toegepast, dus bij bieten zonder grond, met zwarte grond, met metselzand, droog en
vochtig bewaard en bij 5°en 7°C.
2. Belvitan K.
De bieten werden bestrooid met 1kg poeder per 1000 kg bieten. De behandeling
werd alleen toegepast bij droog bewaarde objecten inde7°Ccel,zonder grond, met
zwarte grond en met metselzand.
3. AAservo.
Per 1000kg bieten werd 2 kg poeder gebruikt. Deze behandeling werd bij dezelfde
objecten toegepast als die met Belvitan K.
4. Maleïnezuurhydrazide.
De behandeling met degroeistof Maleïnezuurhydrazide dient uitgevoerd te worden
alseen bespuiting van hette veldestaande gewas. Debespuiting dient te geschieden
op een droge dag, 3tot 6weken vóór de oogst. Daarna moet het nog 2 à 3 dagen
droog blijven, opdat het gewas voldoende gelegenheid krijgt om alle groeistof op
te nemen.
Bij een veldproef werden de volgende objecten in tweevoud aangelegd:
1. onbehandeld,
2. bespoten met 0,2% Maleïnezuurhydrazide, opgelost in water naar 1000 l/ha,
3. bespoten met 0,4% Maleïnezuurhydrazide naar 1000 l/ha.
De bespuiting werd 4 weken vóór de oogst uitgevoerd op een zonnige dag. De
volgende dag bleef het droog weer en daarna begon het te regenen. Waarschijnlijk is
het wel lang genoeg droog gebleven om het gewas in staat te stellen voldoende groeistof op te nemen.
Bij de oogst waren in het veld geen verschillen te zien tussen behandelde en onbehandelde veldjes. Ook de droge stof- en suikergehalten vertoonden geen duidelijke
verschillen. Van ieder veldje werd een monster van 100 bieten in een dichte kist gebracht en bewaard bij 7°C. De bieten van de ene parallel werden bewaard zonder
grond, die van de andere gemengd met zwarte grond.
In totaal werden in de koelcellen in dichte kisten 36objecten vergeleken, nl.:
In koelcel van 5°C:
a. Droog bewaard
1. zonder grond, zonder Conserbeta;
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2. met zwarte grond zonder Conserbeta;
3. met metselzand zonder Conserbeta;
4. zonder grond met Conserbeta;
5. met zwarte grond met Conserbeta;
6. met metselzand met Conserbeta.
b. Vochtig bewaard
Dezelfde 6 objecten als onder a.
In koelcel van 7°C:
a. Droog bewaard
Dezelfde 6 objecten als onder a. in 5°C cel.
b. Vochtig bewaard
Idem als onder b. in 5°C cel.
c. Droog bewaard
1. zonder grond met AAservo;
2. met zwarte grond met AAservo;
3. met metselzand met AAservo;
4. zonder grond met Belvitan K;
5. met zwarte grond met Belvitan K;
6. met metselzand met Belvitan K;
d. Droog bewaard
1. zonder Maleïnezuurhydrazide
2. zonder Maleïnezuurhydrazide
3. gewas bespoten met 0,2% Maleïnezuurhydrazide
4. gewas bespoten met 0,2% Maleïnezuurhydrazide
5. gewas bespoten met 0,4% Maleïnezuurhydrazide
6. gewas bespoten met 0,4% Maleïnezuurhydrazide

zonder grond bewaard;
met zwarte grond bewaard;
zonder grond bewaard;
met zwarte grond bewaard;
zonder grond bewaard;
met zwarte grond bewaard.

Omstreeks 15November 1952werdendebietenin de kisten en in de cellen gebracht.
Het vochtig houden van de „vochtige objecten" gebeurde met een rugsproeier. De
kisten werden opgeruimd in de tweede helft van April 1953.Alle bieten werden individueel gewogenzoals ze uit de kisten kwamen, dus gezonde, gedeeltelijk rotte en
totaal rotte. Daarnawerden detotaal rotte opzij gelegd en van de gedeeltelijk aangetaste bieten werd het rot afgesneden en het gezondedeel weer gewogen. Opdeze wijze
werd per monster het totaal gewicht van gezond + rot bij het opruimen en het gewicht van het gezonde deel bepaald. Het gewicht van het rot werd berekend als verschil tussen het gewicht van „gezond en rot" en het gewicht van het gezonde deel.
Iedere biet werd weer gewaardeerd op rotaantasting met een waarderingscijfer van
0-10 (10 = geen rot, 0 = totaal rot).
RESULTATEN

Invloed van debehandelingopdetemperatuur
Tijdens de bewaarperiode werd de temperatuur in de cellen en in alle kisten afzonderlijk, geregeld opgenomen. In het algemeen schommelde de temperatuur zeer
weinigomdegemiddeldewaarde,zodatmetvermeldingvandezekan worden volstaan.
In tabel 30 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde temperaturen in de
kisten voor de diverse groepen. Opgemerkt zij,dat in dit overzicht alleen de 24 objecten genoemd onder: „koelcel 5°C" a. en b. en „koelcel 7°C" a. en b. betrokken zijn,
omdat dezeproeftechnisch een orthogonaal geheel vormen, waarop de Fisher-analyse
kan worden toegepast.
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Tabel 30. Temperatuur in CC in de dichte kisten, gemiddeld gedurende het bewaarseizoen voor de
aangegeven groepen. De gemiddelde temperatuur in de cellen was 6,1°C

Bewaarmethode

Behandeling
-

Droog
Vochtig
Zonder grond
Gemengd met zwarte grond
Gemengd met metselzand

Zonder Conserbeta

\

6,6
6,4
6,6
6,5
6,4

Met Conserbeta

6,7
6,5
6,4
6,8
6,7

Door nat houden werd de temperatuur over het algemeen verlaagd. Behandelen
met Conserbeta gaf een lagere temperatuur bij bieten zonder grond, doch een hogere
bij de bieten met grond. Mengen met grond had bij niet met Conserbeta behandelde
bieteneentemperatuurverlaging ten gevolge,docheentemperatuurverhoging wanneer
de bieten wel met Conserbeta behandeld waren. Zoals we nog zullen zien, werden de
hoogste temperaturen aangetroffen bij die bewaarmethoden, waarbij gemiddeld ook
het meeste rot optrad.
Met het optreden van rot gaat blijkbaar een grotere warmte-ontwikkeling gepaard.
Het is wel vermeldenswaard, dat een dergelijk resultaat eveneens verkregen werd bij
deproeven van het vorigejaar, waar mengen met grond en nat houden bij de objecten
in de koelcellen eveneens lagere temperaturen (en geringere verliezen aan rot) ten
gevolge hadden.
Verliezen door rotting enademhaling
Evenals het vorigejaar werd het rotverlies weer gedefinieerd als het gewicht van het
rot in % van het gewicht van „gezond + rot" bij het opruimen van het monster. Verder werd op dezelfde wijze als het vorige jaar nagegaan hoe de gewichtsverandering
van gedeeltelijk rotte bieten stond tot die van gezonde of totaal rotte. Het bleek, dat
de rot-factor voor bieten, die met grond gemengd waren, hoger lag dan voor die zonder grond. Droog of vochtig bewaren had er geen invloed op. Voor de met grond
bewaarde bieten werd de „rot-factor" op 0,97 gesteld en voor objecten zonder grond
op 0,91.
Evenals het vorigejaar werden de ademhalingsverliezen, d.w.z. verliezen die tijdens
de bewaarperiode optreden als gevolg van de levensprocessen in de bieten, apart
berekend als verliezen aan totale droge stof en als verliezen aan suiker. De verliezen
door rotting worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Verder werden ook de verdampingsverliezen aan water (eventueel absorptiewinsten) weer berekend. De berekening van de ademhalingsverliezen werd op dezelfde wijze uitgevoerd als het vorige
jaar. Dezelfde bezwaren die toen naar voren gebracht werden, dienen ook hier weer
ingedachten teblijven. Zoals wezagen,vormen de24objecten diegenoemd zijn onder
„koelcel 5°C" a.en b. en „koelcel 7°C" a. en b. tezamen proeftechnisch een orthogonaal geheel waarop de Fisher-analyse kan worden toegepast. We zullen daarom de
resultaten van deze objecten als geheel bespreken en daarna de andere objecten nader
beschouwen.
In tabel 31en 32wordt een overzicht gegeven van de verliezen door rotting, ademhaling, verdamping, spruiting en wortelvorming.
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Tabel 31. Overzicht van de verliezen door rot (in % van de uitgekuilde massa), de ademhalingsverliezen, apart berekend voor totale droge stof en suiker, en het waterverlies (in %van de
ingekuilde hoeveelheid), en de spruiting en wortelvorming (in verhoudingscijfers)

temp.

\

Vochtigheid

Grondbehandeling

--. Bewaring
Gemiddeld

Gons. behand.

zonder
grond

zwarte
grond

metselzand

droog

nat

onbeh.

met
cons.

Rotverlies

5°C
7°C
gem.

16,2
15,9
16,0

18,4
23,8
21,1

13,9
12,7
13,3

16,2
11,2
13,7

17,6
16,9
17,2

14,7
14,9
14,8

16,5
13,1
14,8

15,8
18,8
17,3

Ademhalingsverlies
droge stof

5°C
7°C
gem.

6,5
11,1
8,8

9,4
13,3
11,3

6,1
10,5
8,3

4,2
9,4
6,8

6,9
12,1
9,5

6,2
10,1
8,1

6,2
11,0
8,6

6,9
11,2
9,0

Ademhalingsverlies
suiker

5°C
7°C
gem.

15,9
18,7
17,3

16,8
16,3
16,6

16,9
20,7
18,8

13,9
19,0
16,4

14,4
20,1
17,2

17,4
17,2
17,3

15,1
17,0
16,1

16,7
20,3
18,5

Verlies water

5°C
7°C
gem.

-5,4
-4,2
-4,8

+ 0,8
+ 1,6
+ 1,2

-9,5
-8,0
-8,7

-7,4
-6,4
-6,9

-3,1
-1,2
-2,2

-7,6
-7,3
-7,5

-5,7
-4,0
-*,8

-5,1
^,5
-4,8

Spruiting

5°C
7°C
gem.

1,15
2,08
1,62

0,80
1,32
1,06

1,51
2,68
2,10

1,15
2,25
1,70

1,25
2,05
1,65

1,06
2,11
1,59

2,09
3,95
3,02

0,22
0,22
0,22

Wortelvorming

5°C
7°C
gem.

1,85
2,03
1,94

0,59
1,01
0,80

3,56
2,60
3,08

1,40
2,48
1,94

2,42
1,85
2,14

1,29
2,21
1,75

2,41
4,06
3,23

1,30
0
0,65

Verlies
niet suiker

5°C
7°C
gem.

-3,77
-0,85
-2,31

-1,58
+ 2,49
+ 0,46

-4,87
-2,92
-3,90

^1,84
-2,12
-3,48

-2,40
-0,65
-1,53

-5,13
-1,04
-3,09

-3,54
+0,48
-1,54

-3,98
-2,17
-3,08

Tabel 32. Overzicht van de samenhang tussen de werking van grondbehandeling, vochtigheid en
Conserbetabehandelingop het optreden van rot, op debewaarverliezen enop de spruiting
en wortelvorming
\

Bewaring

Grondbehandeling

Cons, behand.

\

Grondx^ behand.

zonder
grond

zwarte
grond

metselzand

onbeh.
metCons.

30,0
12,2

5,4
21,1

8,9
18,5

9,3
8,7

onbeh.
metCons.

9,9
12,8

9,7
6,9

6,3
7,3

16,3
15,8

18,2
18,8

onbeh.
metCons.

14,1
19,0

19,3
18,3

14,8
18,1

-3,6
-10,2

-2,6
-7,1

-1,7
-7,9

onbeh.
+ 1,0
metCons. + 1,4

-9,2
-8,3

-6,3
-7,5

2,46
1,73

1,81
1,59

2,99
3,04

0,31
0,13

onbeh.
metCons.

2,03
0,09

3,68
0,51

3,34
0,06

0,40
1,20

4,11
2,06

1,90
1,99

2,97
3,50

1,30
0,0

onbeh.
metCons.

1,60
0,0

4,22
1,95

3,88
0,0

0,24
0,67

-2,67
-5,22

-2,16
^,80

-0,39
-2,68

-2,67
-3,49

onbeh.
met Cons.

0,74
0,17

-2,85
-4,94

-2,49
^,48

voch- \ ,
tigheid
x,^

zonder
grond

zwarte
grond

metselzand

Rotverlies

droog
nat

25,8
16,4

12,0
14,6

Ademh.verlies
droge stof

droog
nat

10,3
12,4

Ademh.verlies
suiker

droog
nat

Verlies
water

onbeh.

met
cons.

Cons.
x,
behand.
\^

14,0
13,5

15,9
13,7

18,6
16,0

9,6
7,0

8,5
5,1

9,7
7,6

15,2
18,0

18,9
18,7

17,6
15,3

droog
nat

+ 3,0
-0,7

-6,0
-11,5

Spruiting

droog
nat

0,68
1,44

Wortelvorming

droog
nat

Verlies
niet suiker

droog
nat
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In tabel 31en 32komen devolgende invloeden minof meer duidelijk naar voren:
a. Invloed vandetemperatuur
Verhoging vandetemperatuur van5°op7CChad gemiddeld over alle objecten de
volgende reacties ten gevolge:
1. duidelijk lager rotverlies bij demetgrond gemengde objecten, vooral bij de droog
bewaarde, doch hoger rotverlies bij deobjecten zonder grond;
2. hogere ademhalingsverliezen enkleinere winst aanwater enniet-suikers. Deze verschillen zijn betrouwbaar;
3. betrouwbaar sterkere spruiting en wortelvorming.
De hogeretemperatuur heeft blijkbaar grotere levensactiviteit derbieten tengevolge
gehad,diezichgeuit heeft inmeer spruitingenwortelvorming engrotere ademhalingsverliezen, zowel aan suikers alsaantotale droge stof. Bijdeobjecten metgrond heeft
deze grotere levensactiviteit ookminder rotmeegebracht, doch bijdeobjecten zonder
grond meer rot.
Waarschijnlijk is bewaren van voederbieten bij een temperatuur van 7°C aan de
hoge kant zodat, wanneer de bieten minder gunstig (d.w.z. zonder grond) bewaard
worden, er meer rot gaat optreden, terwijl bij overigens gunstige bewaring (gemengd
met grond) verhoging vande temperatuur tot 7°C nogminder rot ten gevolge heeft.
b. Invloed vanmengen metgrond
Mengen met grond had gemiddeld de volgende belangrijke invloed op de bewaarverliezen:
1. ertrad eenbetrouwbare verlagingvanderotverliezen opbijdenietmet Conserbeta
gemengde objecten. Werden de bieten wel met Conserbeta behandeld, dan had
mengen met grond eenbetrouwbare verhoging vanderotverliezen ten gevolge;
2. hetgafbij alleobjecten eenbetrouwbare verminderingvandeademhalingsverliezen
aan totale droge stof, doch nagenoeg geen verlaging van dieaan suiker;
3. alle objecten toonden een betrouwbare vermeerdering van de waterwinst, vooral
bij devochtig gehouden objecten. Zwarte grond gafeen grotere vermeerderingvan
de waterwinst dan metselzand;
4. gemiddeld werd eenbetrouwbare vermeerdering vandespruitingenwortelvorming
geconstateerd, vooral bij de droog bewaarde objecten. Zwarte grond gaf eenwat
sterkere spruiting en wortelvorming dan metselzand;
5. ten slotte gaf mengen met grond gemiddeld een betrouwbare vermeerdering van
de relatieve winst aan niet-suikers, vooral bij de nat bewaarde objecten en bij de
met Conserbeta behandelde.
Evenals hetvorigejaar heeft hetmengen metgrond dusweer zeer gunstig gewerkt.
Opvallend is de interactie die optrad tussen mengen met grond en behandelen met
Conserbeta. Zonder grond gaven demetConserbeta behandelde objecten minder rot
en metgrond belangrijk meer rot dan deonbehandelde. Verder bleek, datbij demet
Conserbeta behandelde objecten bewaren bij 7°C ongunstiger was dan bij de niet
behandelde. Waarschijnlijk isditeen gevolgvanhetfeit, datdegebruikte concentratie
van 4 kg Conserbeta per 1000kg bieten te hoog wasvoor de bewaring in de dichte
kisten. Het middel gaat nl. in dampvorm over en uitde dichte kisten zal heel weinig
damp gelekt zijn (ookdeCOa-concentratie indedichte kisten isaanzienlijk hogerdan
in eennormale kuil). Verder isde dampdruk afhankelijk van de temperatuur, zodat
bij 7CCdeconcentratie hoger geweest zalzijn danbij 5°C. Datbijmengen metgrond
de Conserbeta-behandeling ongunstig werkte, kan eveneens een gevolg zijn van te
hoge concentratie. Het middel werd rechtstreeks op de bieten aangebracht. Door
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mengen met grond kan de concentratie van de damp rondom de bieten aanmerkelijk
verhoogd zijn. Een aanwijzing hiervoor werd ook gevonden in het feit, dat bij alle
met Conserbeta behandelde bieten een typische oppervlakkige huidbeschadiging optrad, dieinnormalekuilenvrijwel nooit tezienis.Dezehuidbeschadiging was duidelijk
erger bij de met grond gemengde objecten dan bij die zonder grond.
Afgezien van de invloed in verband met de Conserbetabehandeling heeft mengen
met grond weer een geheel overeenkomstige invloed gehad alsin deproeven van 1951/
1952.Zwarte grond heeft dewortelvorming en spruiting sterker bevorderd dan metselzand en verder iets minder rot, doch hogere ademhalingsverliezen zowel aan suiker
als aan totale droge stof gegeven. Ook de waterwinst was bij zwarte grond hoger dan
bij metselzand. In dereeks: zonder grond, metselzand, zwarte grond, staat metselzand
min of meer tussen de beide uitersten: zonder grond of zwarte grond in, doch vrij
dicht bij zwarte grond.
Interessant is, dat de winst aan niet-suikers zo sterk toenam bij behandeling met
grond. Het blijkt, dat de toename van de relatieve winst aan niet-suikers vrij goed
samenging met de toename van de waterwinst, welke laatste vrij duidelijk samenging
met een goede houdbaarheid. Hetzelfde kwam naar voren bij de proeven van het
vorigejaar. Waterwinst kan voor een deel het gevolg zijn van opname van water uit
de omgeving. Misschien zijn hierbij tevens andere stoffen opgenomen, wat b.v. denkbaar is bij de met zwarte grond gemengde objecten. Duidelijk in strijd hiermee is
echter het feit, datjuist bij de met Conserbeta behandelde objecten, diegeen worteltjes
gevormd hebben, de winst aan niet-suikers zo groot is. Waarschijnlijk is deze winst
daarom op inwendige processen in de bieten terug te voeren, wanneer ten minste de
chemische bepalingsmethodiek als zodanig hier uitgesloten kan worden.
Ten slotte kan nog gedacht worden aan een soort selectieve rotting in deze zin, dat
in bepaalde omstandigheden juist die bieten het sterkst rotten, die een laag drogestofgehalte hebben bij eenrelatief hoog suikergehalte. Het monster dat na de bewaring
genomen wordt voor chemisch onderzoek, heeft dan een relatief te hoog droge-stofgehalte met een relatief te laag suikergehalte, waardoor de relatieve winst aan nietsuikers verklaard zou kunnen worden. Het feit echter, dat juist een grote winst aan
niet-suikers gevonden werd in de gevallen waar weinig rot optrad, maakt deze verklaring onwaarschijnlijk.
c. Invloed vandevochtigheid
Door de bieten tweemaal per week nat te sproeien werden duidelijk lagere bewaarverliezen verkregen:
1. gemiddeld duidelijk minder rot, doch meer rot bij de niet met Conserbeta behandelde en met grond gemengde objecten;
2. gemiddeld een betrouwbare vermindering van de ademhalingsverliezen aan totale
droge stof; bij de objecten zonder grond echter hogere verliezen. Het suikerverlies
werd gemiddeld nagenoeg niet beïnvloed;
3. gemiddeld een betrouwbare toename van de waterwinst, vooral bij de met grond
gemengde objecten;
4. een kleine toename van de wortelvorming en in mindere mate ook van de spruiting
doch een afname bij de met Conserbeta behandelde objecten;
5. ten slotte veroorzaakte vochtig houden een duidelijke toename van de winst aan
niet-suikers, vooral bij de met grond gemengde objecten.
In grote trekken gafvochtig houden dusweer dezelfde resultaten alshet vorigejaar.
Bij met grond gemengde objecten kon het resultaat van nat houden wel eens negatief
zijn, doch ook het vorigejaar was in deze gevallen het voordeel van vochtig houden
zeer gering. Opvallend is de zeer grote winst aan niet-suikers ten gevolge van nat
84

houden, die eveneens het vorige jaar duidelijk naar voren kwam. Zoals reeds werd
opgemerkt, is de verklaring hiervan niet duidelijk.
d. Behandelingmet Conserbeta
De werking van Conserbeta bleek sterk afhankelijk te zijn van mengen met grond.
1. bij de objecten zonder grond gaf Conserbetabehandeling een duidelijke vermindering van derotaantasting, doch hogere ademhalings- en waterverliezen. Verder een
vrijwel volledige remming van de wortelvorming en spruiting;
2. bij de objecten met grond had Conserbetabehandeling betrouwbaar meer rot ten
gevolge en nagenoeg gelijke ademhalings- en waterverliezen. De remming van de
spruit- en wortelvorming was bij de objecten met zwarte grond niet volledig;
3. de winst aan niet-suikers werd belangrijk verhoogd door behandeling met Conserbeta, vooral bij de met grond gemengde, doch droog bewaarde objecten.
In het algemeen heeft in deze proef de Conserbetabehandeling ongunstig gewerkt.
Zoals reeds werd opgemerkt, is dit waarschijnlijk een gevolg van de te hoge concentratie voor de onderhavige omstandigheden. Belangrijk isechter, dat bij bieten zonder
grond debehandeling met Conserbeta gunstig gewerkt heeft. Het middel kan blijkbaar
wel rotwerend werken. Een nader onderzoek van de toe te passen concentratie is gewenst. Het blijft echter de vraag of toepassing van Conserbeta op bieten rendabel zal
blijken.
Overzien we alle cijfers van tabel 31 en 32, dan blijkt dat ditjaar, anders dan het
vorige jaar, hogere rotverliezen soms samengingen met lagere ademhalingsverliezen
aan droge stof, namelijk in zover deze beïnvloed werden door de temperatuur.
Waarschijnlijk komt dit doordat we ditjaar met het temperatuurverschil van 5° of
7°C over de optimum bewaartemperatuur heen komen, terwijl wedaar het vorigejaar
met het verschil tussen 3,5°Cen 5°Cjuist onder bleven. Deoptimum bewaartemperatuur voor bieten ligt waarschijnlijk rond 5°C.
Afgezien van de invloed van de temperatuur blijkt ook ditjaar mengen met grond
weer minder rot, sterkere spruiting en wortelvorming en lagere ademhalingsverliezen
opgeleverd te hebben. Hetzelfde geldt min of meer voor vochtig houden. Wanneer we
bedenken, dat dit jaar slechts 24 objecten in het onderzoek betrokken werden tegen
72 objecten het vorige jaar, dan mag wel gesproken worden van een bevredigende
overeenstemming tussen beide jaren.
De werking van de behandeling met AAservo en Belvitan K wordt weergegeven in
tabel 33.Opgemerkt zij,dat aldezeobjecten droog bewaard werden in decelvan 7°C.
Tabel 33. Invloed van behandelen met AAservo en Belvitan K op de bewaarverliezen en de spruiting
en wortelvorming
Ademhalingsverlies in %
v. d. ingekuilde hoeveelheid

% rot J
bij
]opruimen

metsuiker

zonder grond
zwarte grond
metselzand

41
0,5
3

10
14
12

13
20
21

Behandeld
met AAservo

zonder grond
zwarte grond
metselzand

44
6
7

15
12
14

26
20
23

Behandeld
met Belvitan K

zonder grond j
zwarte grond I
metselzand |

45
4
14

15
12
14

22
17
26

Onbehandeld

Verhoudingscijfers

+3
-5
-2

+4
-4
-3

spruiwortelting | vorming

1
1
1

0,5
1,5
-3

0,5
3
3

0,5
3
3

1,5
5
4

0,5
5
4
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We zien dat de behandeling met AAservo en Belvitan K vrij weinig invloed heeft
gehad. De spruiting en wortelvorming werden weiniggeremd, vooral bij de met grond
gemengdeobjecten. Deverliezendoorrotwerdenietsverhoogd,terwijlde ademhalingsverliezen weinigbeïnvloed werden;alleen bij de objecten zonder grond trad een duidelijke verhoging der ademhalingsverliezen op door de behandeling met AAservo en
Belvitan K. Opmerkelijk is, dat bij de met AAservo en Belvitan K behandelde bieten
mengen met grond belangrijk minder rot ten gevolge had, evenals dit bij de onbehandelde bieten het geval was, terwijl dit bij de met Conserbeta behandelde bieten juist
andersom was. Dit wijst er wederom op, dat bij Conserbeta de concentratie aan de
hoge kant was.
Over het geheel lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat behandeling met AAservo
en Belvitan K ongunstig gewerkt heeft en ook weinig perspectieven biedt voor verder
onderzoek.
De resultaten van de bespuitingsproef met Maleïnezuurhydrazide worden weergegeven in tabel 34.
Tabel 34. Invloed van bespuitingvanhet gewasmet Maleïnezuurhydrazide op deverliezen tijdens de
bewaring
% rot
bij
opruimen

Ademhalingsverliezen in %
v. d. ingekuilde hoeveelheid
ds

suiker

water

Verhoudingscijfers
nietsuiker

spruiting

wortelvorming

1

zondergrond
zwarte grond

42
40

15

9

Bespotenmet0,2%
Maleïnezuurhydrazide

zondergrond
zwarte grond

60
8

11

11

Bespotenmet0,4%
Maleïnezuurhydrazide

zondergrond
zwarte grond

47
4

2

-3

Onbehandeld

-4

+9

! ï
j 5

-4

+4

|

-2

+5

_

ï
4
0,5

0,5
3

0,5
3

0,5
3

5

We zien dat de behandelde bieten in de kisten zonder grond meer rot vertoonden
dan de onbehandelde. Bespuiting van het gewas met 0,2% Maleïnezuurhydrazide
(M.H.) had (waarschijnlijk door toevallige oorzaken) meer rot ten gevolge dan bespuiting met 0,4%. Bij de objecten zonder grond was zoveel rot opgetreden dat het
niet mogelijk was nog een monster voor chemisch onderzoek te nemen.
In de kisten met grond trad aanzienlijk minder rot op dan in die zonder grond. Bij
deze objecten gaven de met M.H. behandelde bieten aanmerkelijk minder rot te zien
dan de onbehandelde. Vrijwel zeker is dit uitsluitend een gevolg van het toevallig
zeer hoge rotverlies in het onbehandelde „grond-object". De spruiting en de wortelvorming werden slechts weinig geremd door behandelen met M.H. Opmerkelijk is,
dat bespuiten van het gewas met 0,4% M.H. aanzienlijk lagere ademhalingsverliezen
ten gevolge had. Weliswaar gaat het hier slechts om 3objecten waaraan een grote fout
kan kleven,doch detendenzisduidelijk. Waarschijnlijk kan degroeistof Maleïnezuurhydrazide inderdaad de ademhalingsverliezen belangrijk beperken, zoals in de Amerikaanse literatuur wordt medegedeeld. Vermoedelijk is echter tevens bij langere bewaring de kans groot, dat het middel negatief gaat werken door bevorderen van rotaantasting.
Nader onderzoek met Maleïnezuurhydrazide lijkt wel interessant, o.a. in verband
met de suikerverliezen diein suikerbieten optreden in de opslagplaatsen bij de fabriek.
Het bezwaar van optreden van rot behoeft daarbij niet groot tezijn, omdat deze bieten
vrij snel verwerkt worden. Bespuiten van het gewas met Maleïnezuurhydrazide zal in
86

de practijk echter wel bezwaarlijk zijn, omdat het volgens Amerikaanse opgaven
minstens drie dagen droog moet blijven na de bespuiting, hetgeen in ons klimaat een
zware eis is.
Experiments on cold storage offodderbeet II
Just as in 1952 fodderbeet samples were stored in closed wooden boxes in cold
stores.
The respiratory losses of total dry matter and sugar, as well as the sprouting and
root development, weregreater at 7°Cthan at 5°C,but therot losseswereonly greater
inthosebeets,towhichno soilhad beenaddedin storing.Thebeststorage temperature
seems to be 5°C.
Keeping moist generally lowered rot and respiratory losses, but increased sprouting
and root development somewhat.
Just as in 1952 addition of soil lowered rot and respiratory losses, but increased
sprouting and root development in the beets not treated with Conserbeta;with beets
treated with Conserbeta addition of soil caused more rotting.
Conserbeta prevented sprouting and root development and inbeets to which no soil
had been added, it lowered the rot losses;with addition of soil it seemed to increase
rotting, but probably the concentration was too high under the circumstances.
Beets treated with AAservo or Belvitan K showed more rotting and respiratory
losses and somewhat less sprouting and root development. Spraying the plants in the
field with Maleic hydrazide caused somewhat more rotting in storage, but seems to be
able to reduce respiratory losses considerably.

AFDELING

AKKERBOUW

HET BEREKENEN VAN WARMTESOMMEN
with summary
W. H. VANDOBBEN

Delengtevan deontwikkelingsperioden dieeenplantdoorloopt, issterk afhankelijk
van de temperatuur. Deze samenhang probeert men te preciseren door het berekenen
van de „warmtesom", die nodig zou zijn voor het doorlopen van een bepaalde fase.
Dit gebeurt door het hiervoor benodigde aantal dagen te vermenigvuldigen met de
gemiddelde temperatuur, gerekend van een bepaalde nul-waarde. Men kan ook alle
gemiddelde etmaal-temperaturen van de desbetreffende ontwikkelingsperiode sommeren, dit komt op hetzelfde neer. Deze warmtesom zou dan min of meer constant
zijn, zodat, wanneer b.v. de ontwikkelingsperiode zaai - bloei in een warme periode
valt, het benodigd aantal dagen naar evenredigheid afneemt (resp. in een koude
periode toeneemt).
Deze gedachtengang is vermoedelijk het eerst ontwikkeld door A. DE CANDOLLE
(1855)1); althans is deze aansprakelijk voor de grote populariteit, die het begrip
warmtesom naderhand heeft genoten bij beoefenaars van de planten-geografie en de
phaenologie.
HILTNER (1926) vermeldt, dat de berekening van warmtesommen lange tijd de
phaenologie heeft beheerst, maar later als te simplistisch van de hand werd gewezen.
*) Deze historische gegevens dank ik aan Dr M. H. VAN RAALTE
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H. Bos (1907), die in ons land de phaenologie heeft geïntroduceerd, wilde van de
berekening van warmtesommen niets weten. Zijn critiek is niet onaanvechtbaar (na
bijna een halve eeuw geen wonder), maar Bos toont toch duidelijk aan, dat een
dergelijke simpele berekening de veelheid van factoren, welke de ontwikkeling van
planten beheersen, nietvolledigtot haar recht kan doen komen. Hij wistuitde practijk
der bloementeelt, dat onder omstandigheden ook juist lage temperaturen de bloei
kunnen versnellen (bij het „trekken" van heesters). Ook vermoedde hij reeds een
invloed van het licht.
Het isopvallend, dat degezaghebbende handboeken der botanie het begrip warmtesom ofnegeren,ofmetveelscepsisbehandelen.Thansbeleeft deze berekeningsmethode
een hernieuwde belangstelling, vooral in Amerika. Hier worden in depractijk warmtesomberekeningen gebruikt om bloei- of rijpingsdata van verschillende rassen van
landbouwgewassen op elkaar af te stemmen. De hoeveelheid warmte die nodig is
voor de ontwikkeling van opkomst tot bloei (of rijpheid), is voor diverse rassen in
ieder geval verschillend. Bezit men hierover gegevens, dan kan men de zaaidata aldus
kiezen, dat b.v. 2 maisstammen, die men wil kruisen, gelijktijdig bloeien of dat 2
doperwtenrassen plm. een week na elkaar rijpen (voor de industriële verwerking van
belang).Menlaat danna hetzaaienvan rasAdesomder gemiddelde dagtemperaturen
oplopen tot een bepaalde waarde, alvorens ras B te zaaien. Werkt men steeds onder
vrijwel dezelfde omstandigheden van seizoen, klimaat en breedtegraad, dan blijkt
deze methode te voldoen. Hieruit mag men echter niet concluderen, dat voor ieder
ras een constante warmtesom geldt.
Dat is natuurlijk alleen te verwachten als er een volledige evenredigheid bestaat
tussen temperatuur en ontwikkelingstempo. Hierbij moeten wij ons wel realiseren,
dat het doorlopen van een ontwikkelingsfase, als b.v. opkomst - bloei, niet identiek
is met groei, al komt er wel groei bij te pas. Dit onderscheid is scherp geformuleerd
door LYSENKO (vergel. WHYTE, 1948,p. 8; 1949,p. 36)en blijkt al direct, als wij groei
en ontwikkeling vergelijken bij een plant met gebrek aan vocht: dan stagneert de
groei, terwijl het ontwikkelingstempo een zekere evenredigheid met de temperatuur
behoudt. Met andere woorden de plant blijft klein, maar bloeit op tijd.
Op het feit, dat de ontwikkeling minder gemakkelijk wordt gestoord dan de groei,
berust waarschijnlijk de betrekkelijke bruikbaarheid van warmtesom-berekeningen.
De samenhang tussen ontwikkelingstempo en temperatuur is overigens slechts in
weinig gevallen onderzocht. Natuurlijk kan ze worden verstoord door photoperiodische reacties (waarover hierna meer) en koude-behoefte ; ook is duidelijk, dat men
voor een warmtesom-berekening een basis-temperatuur moet kiezen, waarbij de
desbetreffende ontwikkelingjuist begint.
Deze waarde is doorgaans onbekend; zij behoeft niet samen te vallen met de basistemperatuur voor de vegetatieve groei. In de practijk schat men dit nul-punt. Voor
doperwten rekent men in de Duitse literatuur van 0°C, in de Amerikaanse van 40°F
( ± 4,4°C). De betekenis van dit punt wordt nauwelijks besproken; blijkbaar neemt
men aan, dat het er weinig toe doet welke waarde men kiest.
Aan de hand van een voorbeeld kan gemakkelijk worden uiteengezet, dat dit niet
juist is. Stel, dat bij een bepaald gewas de ontwikkeling bij 4°C begint en dat de
warmtesom voor deperiode opkomst -bloei van 4°C afgerekend, inderdaad constant
is. Voor een temperatuur van 10°brengt men dan dus slechts 6° in rekening.
Als men nu eens in plaats van 4°C b.v. 8CC als basis-temperatuur nam, zou men
voor iedere dag, waarin het gemiddelde boven deze waarde kwam, 4° weglaten, die
wèl effect hebben. Stel, dat de ontwikkelingsperiode 40 dagen bedraagt, dan worden
40 X4° = 160°C ten onrechte uit de berekening weggelaten (alleen voor dagen, die
de 8° niet halen, is dat iets minder). In een koeler milieu echter zou de periode b.v.

60 dagen duren; dan zou men dus 60 X 4° = 240°C weglaten en dus 80° lager uitkomen in zijn warmtesom-berekening.
Kiest men, omgekeerd, de nul-waarde te laag, in ons geval b.v. op 0°C, dan voert
de warmtesom natuurlijk tot veel hoger waarden. Echter, ook nu loopt het mis bij
vergelijking tussen de ontwikkeling in een warm en een koel milieu; immers, men
rekent nu voor iedere dag 4°C mee, die onwerkzaam zijn. In de periode van 40 dagen
isdit 160°C, indievan 60dagen 80°meer. Nu komt dewarmtesom in dit laatste geval
(koel milieu)juist hoger te liggen.
Voor eenaanproefnemingen metmaisontleendeillustratievanditeffect kan worden
verwezen naar BECKER C.S. (1953, p. 119van dit verslag).
Uit de literatuur blijkt duidelijk, dat men zich de hier geschetste invloed van de
basis-temperatuur onvoldoende realiseert. Enkele voorbeelden mogen dit duidelijk
maken.
BANGA (1947) heeft in een bespreking van het werk van KOPETZ (1943) critiek
geleverd op diens conclusie, volgens welke de warmtesom voor ieder doperwtenras
karakteristiek is en ongeveer constant.
BANGA ontleent tabel 35 aan KOPETZ.
Tabel 35. Warmtesom (van 0 °C) voor de periode opkomst -bloei bij twee doperwtenrassen en twee
zaaitijden
Heat sum {from 0 °C = 32 °F) of the period emergence - flowering for two canning pea
varieties and two sowing dates

Ras Variety

Opkomst x )
Emergence
25 Apr.

Opkomst
Emergence
11 Juni

Verschil
Difference

498
417

429
364

69
53

81

65

16

15

Kelvedon Wonder
Eerste vroege Mei

In%

in %

14
13

x

) BANGA vermeldt hier abusievelijk: zaai

BANGA wijst er op, dat het verschil tussen de zaaitijden van één ras ongeveer even
groot blijkt te zijn als de rasverschillen, zodat van een constante warmtesom per ras
moeilijk kan worden gesproken. KOPETZ ging echter uit van een basis-temperatuur
van 0°C. In Amerika neemt men echter voor dit gewas 40°F ( ± 4,4°C) aan.
Het is mogelijk, tabel 35 op deze laatste basis om te rekenen, omdat KOPETZ de
lengten van de periode opkomst - bloei in dagen vermeldt (tabel 36).
Tabel 36. Aantal dagen van opkomst tot bloei bij de in tabel 35 vermelde objecten
Number of days between emergence and flowering for table 35
Ras Variety

Kelvedon Wonder

Opkomst Emergence
25 Apr.

Opkomst Emergence
11 Juni

38
34

23
20

Willen we warmtesommen berekenen op basis van 4,4°C, dan moeten we van de
waarden in tabel 35 het bijbehorend aantal dagen X 4,4 aftrekken.
Dit geeft het volgende resultaat (tabel 37):
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Tabel 37. Als tabel 35, gerekend van 4,4 °C
The same as table 35 but heat sum calculated from 40 °F (=4,4 °C)

Ras Variety

In %

Opkomst
Emergence
25 Apr.

Opkomst
Emergence
11 Juni

Verschil
Difference

329
266

327
275

2
9

63

52

19

16

in%

1
3

Nu blijkt het verschil tussen de zaaitijden zo gering, dat het bezwaar van BANGA
vervalt. Het verschil tussen de rassen komt bovendien iets duidelijker uit.
Hiermee is vooral niet gezegd, dat de Amerikaanse wijze van berekening juist is;
de bedoeling is slechts aan te tonen, dat het resultaat van een vergelijking tussen
warmtesommen sterk afhangt van de gebruikte basis-temperatuur. Dit iseven goed te
demonstreren met een voorbeeld uit de Amerikaanse literatuur. NUTTONSON (1948)
vermeldt de volgende gegevens van een zaaitijdenproef met het doperwtenras Alaska
(tabel 38):
Tabel 38. Phaenologische gegevens betreffende het doperwtenras Alaska (volgens NUTTONSON, 1948;
behalve de laatste kolom)
Phenology of Alaska Peas at College Park, Maryland after Nuttonson, 1948; with addition
of a calculation of day-degrees from 47 °F (last column)
Van opkomst tot bloei
From emergence tofirstblossom
Opkomst
Date Emerged

daglengte
averagelength of day

DaglengteX
warmtesom
Length of day
multiplied by
day-degrees

Warmtesom
Day~degrees
( > 47° F)

572
571
560
559

13,8
13,8
13,9
14,0

7894
7880
7784
7826

396
375
378
391

550
530
510

14,3
14,4
14,6

7865
7632
7446

389
376
363

dagen
days

warmtesom
day-degrees
( > 40° F)

April 14
„ 16
„ 21
„ 28

29
28
26
24

Mei May 4
„ „ 8
„ „ 16

23
22
22

NUTTONSON ontwikkelt de volgende gedachtengang: Het afnemen van de warmtesom bij later zaaien moet verklaard worden als een reactie op de toenemende daglengte, die versnellend werkt op de bloemvorming van lange-dagplanten als erwten.
Door vermenigvuldiging van de warmtesom met de daglengte kan hierop een correctie worden toegepast en krijgt men minder fluctuerende cijfers.
Deze berekeningswijze is ook toegepast door REATH and WITTWER (1952). Deze
merken hierbij op dat deverkregen verbetering niet groot is,de dalingvan de warmtesom bij later zaaien was niet evenredig met de verlenging van de photoperiode. Men
kan zich ook krasser uitdrukken en opmerken, dat de door NUTTONSON aanbevolen
berekening slechts succes kan hebben in het zeer bijzondere geval dat er een directe
evenredigheid bestaat tussen photoperiodische reactie en daglengte, dus zodanig, dat
de periode opkomst - bloei b.v. bij 8 uur 2 maal zo lang is als bij 16 uur. Dit geldt
voor zover bekend voor geen enkele plant en zeker niet voor doperwten.
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De methode van NUTTONSON geeft dus hoogstens een zekere nivellering der verschillen tussen warmtesommen, verkregen bij verschillende daglengte, mits de betrokken plant in dit daglengte-traject reageert.
Nu is zijn voorbeeld, wat dit betreft, niet gelukkig gekozen, want REATH and
WITTWER hebben in kasproeven aangetoond, dat het ras Alaska onder bepaalde
omstandigheden weinig op de daglengte reageert; op een verlenging van de dag van
12tot 16uur bij lagetemperatuur zwak enbij temperaturen boven 60°Fhelemaal niet.
De cijfers van NUTTONSON stammen uit een milieu (Maryland) met gemiddelde dagtemperaturen van ± 60 tot 65°F. Het is dus in 't geheel niet zeker of de Alaska wel
reageerde op de geringe verschillen in daglengte in de buurt van 14 uur licht, welke
in tabel 38 voorkomen.
Ook hier staat het weer zo, dat men de verschillen in warmtesom kan nivelleren als
men debasis-temperatuur, dievolkomen willekeurig isgekozen, anders kiest. Na enig
experimenteren bleek, dat dit vrij goed lukt als men uitgaat van 47°F in plaats van
40°F (tabel 38). Hiermee is al weer niet gezegd, dat dit nu de juiste berekening zou
zijn; het is alleen de bedoeling aan te tonen dat de keuze van de basis-temperatuur
reacties kan voorspiegelen, die misschien helemaal niet reëel zijn. Dat men bij de
berekening van warmtesommen zelfs bij constante daglengte groter verschillen krijgt,
naarmate de gegevens uit verschillend milieu stammen, blijkt wel overtuigend uit de
proeven van REATH and WITTWER (1952) waaruit wij de volgende gegevens lichten
(tabel 39):
Tabel 39. Warmtesommen voor de periode zaai - bloei bij het doperwtenras Alaska in verschillend
milieu
Heat sum values of theperiod sowing -first blossomfor the canning pea variety Alaska under
different conditions
Data derivedfrom Reath and Wittwer (1952)
Milieu
Condition

a. Zaai Sowing 27 Oct
Kas Green house Michigan
Nacht Night temp. 50 °F . .
dag day 60 °F

Aantal dagen
zaai-bloei
Days from sowing
till first blossom

Daglengte in uren
Length of day

93 !)

Warmtesom
( > 40° F)
Heat sum

1427

b. Idem As before .
nachttemp. 60 °F
dag70°F . . .

43 *)

16

c. Zaai 17 Jan. kas
nachttemp. 50 °F
dag 60 °F . . .

52

16

780 2)

d. Idem
nachttemp. 60 °F
dag70°F . . .

37

16

925 2)

e. Veldproef Field exp.
10 Mei

30 3)

15,32

671

1070

1

) berekend uit de cijfers betr. warmtesom en gem. dagtemperatuur
calculated from figures concerning heat sum and average day temperature
2
) berekend uit de cijfers betr. aantal dagen tot bloei en gem. dagtemperatuur
calculated from figures concerning number of days to blossoming and average day temperature
3
) geschat estimated
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Dergelijke verschillen zijn met geen enkele keuze van basistemperatuur geheel weg
te werken. Die tussen a. en b. verdwijnen als men een basis-temperatuur van 47CF
aanneemt; merkwaardig genoeg dezelfde waarde die gold voor de hierboven besproken cijfers van NUTTONSON. Voor c. en d. geldt dit echter in 't geheel niet en zeer
frappant ishetenormeverschilinwarmtesom tussen winterhalfjaar (a, b)enzomer(e).
Ditwordt door REATH and WITTWER ook als onbegrepen resultaat vermeld. Wellicht
is bij de objecten, gezaaid 27 October, het licht als groeifactor beperkend geweest en
heeft deze omstandigheid de benodigde warmtesom sterk verhoogd.
Als wij ons ten slotte nog eens afvragen waaraan het te danken is dat warmtesomberekeningen in de practijk een zekere bruikbaarheid blijken te hebben, dan moeten
wij ons realiseren dat de omstandigheden waaronder dit geldt veel minder variëren
dan bij de proeven van REATH and WITTWER. Men gaat empirisch te werk met cijfers
diein ongeveer dezelfde groeiperiode in hetzelfde klimaat zijn verzameld en krijgt dan
een benadering, die binnen een zeer beperkt traject bruikbaar is.
Over de vraag in hoeverre de premisse, waarop de berekening van warmtesommen
berust, juist is, kan de betrekkelijke bruikbaarheid van deze techniek geen uitsluitsel
geven. De beantwoording van deze vraag eist een volledig inzicht in de samenhang
tussen temperatuur en het tempo der ontwikkeling die tot bloeien leidt (niet te verwarren met groeisnelheid).
The summation of day-degrees
The result of the calculation of a heat sum depends largely on the choice of the
„zero" temperature. When a value is used, lower than the temperature at which a
plantdevelopment begins,periods with lowmean dailytemperatures(and corresponding long duration) always produce relative high values, whereas the reverse is true
when a too high „zero" temperature is used.
Very little is known about the exact zero temperature, e.g. for the development till
flowering. It does not necessarily correspond with the „zero" temperature for plant
growth(„Growth and development arenotidenticalphenomena").Thelatter principle
appears clearly with a poor water or food supply: then the development still proceeds
more or less proportional to temperature, whereas growth is hampered. Heat sum
calculations are based on the assumption that such a proportionality exists. It is
doubtful whether this holds true even when chilling effects (photoperiodicity, vernalization) are ruled out.
In practice heat sum calculations are useful within narrow limits for predicting
harvests of canning peas and breeding work (simultaneous flowering of varieties).
This does not prove, however, that the chosen „zero" temperature is right, or that
the relation between temperature and development isa simple one.The multiplication
ofheat sumsbythecorresponding averagelength of daylightproposed by NUTTONSON
(1948) may give some decrease of variability for long-day plants under certain conditions. This method, however, cannot be applied generally, for it assumes a direct
proportionality between the duration of day length in hours and the photoperiodic
reaction, which not exists. The calculation of NUTTONSON with Alaska peas e.g.
assumes a different reaction for 13 and 14 hours day light, whereas REATH and
WITTWER have shown that this variety is practically neutral towards the length of day.
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ZOMERGERST EN HAVER OP Z A N D G R O N D EN H U N GEVOELIGHEID
VOOR CONCURRENTIE (PROJECT 214)
with summary
W . H . VAN DOBBEN

Op de vele proefvelden met mengteelt van haver en gerst, welke de Voorlichtingsdienst sinds 1951 op zandgrond heeft aangelegd (serie 163), konden deze gewassen
ook steeds alsmonocultuur worden vergeleken. Behalve over demengteelt verschaften
deze proeven dus gegevens over de verhouding tussen haver en gerst als zodanig.
Gerst wordt in het gemengde bedrijf iets meer gewaardeerd dan haver, nog afgezien
van de hogere zetmeelwaarde;het brengt hier echter in de regel minder op.
Het is al lang bekend, dat in dit verband de zuurgraad van de grond van belang is.
Haver verdraagt pH-waarden van i 5 (water) redelijk, gerst veel minder goed.
Hierover zijn wij, dank zij onderzoek van VISSER (1939), goed geïnformeerd. Zijn
bevindingen zijn globaal aldus samen te vatten, dat zomergerst (de rassen Goudgerst
en Kenia) bij pH-waarden beneden 5,5 (water) met scherpe oogstdepressie reageert
en dat deze depressie eerder optreedt naarmate het vruchtbaarheidsniveau van de
grond lager is.
De proefvelden van de interprovinciale proef-serie 163, waarvan onze gegevens
stammen, vertonen velerlei zuurgraad. Wanneer wij per proefveld de bij elkander
behorende haver- en gerstopbrengsten hiertegen uitzetten, zien wij bij de haver geen
duidelijke samenhang; bij de gerst echter wel. Bij lage pH-waarden liggen de gerstopbrengsten duidelijk beneden de bijbehorende haveropbrengsten, bij pH (KCl) 4,6
(ongeveer overeenkomende met pH-water 5,5) of hoger is dit verschil minder evident.
In 1951(zomergerstras Saxonia)ishetnogwelaanwezig,in 1952(ras Herta) niet meer.
Als voorbeeld zijn de cijfers van 1952in fig. 34 weergegeven.
Deze gegevens bevestigen dus de ervaringen van VISSER.
Mogen wij nu veronderstellen dat de zomergerst, tenminste de moderne, productieve rassen, op zandgrond even productief is als haver, mits de pH passend is? Om
deze vraag te beantwoorden, hebben wij alle gegevens betreffende het ras Herta
uitgezet tegen die van het haverras Libertas, waarbij proefvelden met pH (KC1)waarden < 4,6 zijn weggelaten (fig. 35).
Wanneer men de aldus verkregen puntenzwerm in zijn geheel overziet, dan ligt het
zwaartepunt rechts van de 45°-lijn, m.a.w. de haver bracht gemiddeld toch nog iets
meer op, nl. ± 4000 kg/ha en de gerst + 3700, dus 8% minder.
Omdat de zetmeelwaarde van zomergerst echter 16% groter is dan die van haver,
komen we tot de slotsom, dat op zandgronden met goede kalktoestand de Herta
zomergerst toch een hogere opbrengst heeft aan voederwaarde dan de Libertas haver.
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Overigens is blijkbaar de verhouding tussen haver en gerst afhankelijk van het opbrengstniveau.
Op proefvelden waar de haver
•*
meer dan 4000 kg/ha opbrengt,
ligt de gerst vrijwel steeds achter
4000 (10van 12punten, vergel.fig.35).
Waar de haver minder opbrengt
•
dan 4000 kg/ha is de verhouding
.•
anders, hier levert de gerst in
slechts 7 van 13 gevallen minder
3000 op dan de haver. Er is dus een
verschuiving ten gunste van de
opbrengst monocultuur gerst bij lager opbrengstniveau.
yield pure stands
Er zijn overtuigende aanwijzin> gerst barley
1
2000
haver oats
gen, dat dit niveau bij de haver,
j | die zo weinig op de pH reageert
1
4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5.0 5.2 5.4
5,6 5,8 y ; dg interprovinciale veldproeven, dievrijhomogeenwordenbeFig. 34. Opbrengsten van naast elkaar in monocultuur verhandeld en bemest, in hoofdzaak
bouwde haver en zomergerst per proefveld uitgezet
tegen de pH-waarde
door de vochtvoorziening wordt
beheerst. De mogelijkheid, dat de
Grain yields of pure stands of barley and oats compared on experimental fields plotted against the pHstikstofvoorziening verantwoorvalue
delijk zou zijn voor het niveauverschiltussendeproefvelden, kan
kg/ha gerst barley
worden uitgesloten (VAN DOBBEN,
5000r
1953, blz. 8). De haveropbrengst
(monocultuur) kan dus gebruikt
* 1952
worden als maat voor de vocht° 1953
voorziening en fig. 35 laat de inu
druk achter, dat bij minder goede
4000
vochtvoorziening de verhouding
haver :gerst ten gunste van de
gerst wordt verschoven. Het isinteressant om de verhouding tus3000
sen beide gewassen in monocultuur (uitgedrukt als het percentage gerst in een geheel van 1ha
haver plus 1ha gerst) te vergelijken
met dieinmengcultuur (even2000
eens uitgedrukt als percentage
gerstin het oogstproduct van objecten,
die ongeveer evenveel ha4000
SOOO
3000
2000
ver-als gerstplanten bevatten). In
kg/ha haver oats
Fig. 35. Opbrengsten van have en zomergerst per proeftabel 40 zijn alle gegevens van 3
veld tegenelkaar uitgezet. pH (KCl) 4,6of hoger
jaren opgenomen, ongeacht de
Grainyields of barley and oatsfrom thesame field
pH-waarde.
plotted together. pH (KCl) 4.6 or higher
Hier zien wij het aandeel gerst
stijgen bij lagere haveropbrengsten in monocultuur, m.a.w. bij mindere vochtvoorziening. Dit isvolkomen in overeenstemming met de aan fig. 35verbonden conclusie.
In de mengteelt is de reactie het scherpst; de percentages gerst stijgen bij minder
5000 -

94

Tabel 40. Het aandeel zomergerst in het oogstproduct bij gezamenlijke verbouw met haver, naast
elkaar (monocultuur) en door elkaar (mengteelt) voor drie vochtklassen.
Gemiddelde cijfers; aantal proefvelden tussen haakjes vermeld.
The relation between barley and oats (expressed as the percentage barley in the total grain
yield) grown aspure stands and in a mixture for three degrees of water supply (represented
by the corresponding yield of oats in pure stand)
Average figures; the numbers of fields in brackets
Opbrengst monocultuur haver in kg per ha
TieId of oats inpure stand
< 3500

Jaar
Tear

|

3500-4200

1

> 4200

% gerst barley

1951
1952
1953

Mengteelt
Mixture

Monocultuur
Pure stand

Mengteelt
Mixture

57,6
65,1
56,4

55,2(1)
52,2(4)
52,2(5)

56,2
47,5
52,0

Monocultuur
Pure stand

Mengteelt
Mixture

45,8 (5)
44,3 (10)
48,5(10)

45,1
42,8
46,1

Monocultuur
Pure stand

42,6(13)
44,0(5)
46,6(6)

goede vochtvoorziening dan veel sterker dan in de monocultuur. Dit is in overeenstemming met de veronderstelling, dat haver gevoeliger is voor droogte dan gerst.
Het isimmers plausibel, dat een gewasdubbel lijdt onder ongunstige omstandigheden,
wanneer het beconcurreerd wordt door een rivaal die daarvan minder last heeft.
Dat gerst droogte beter verdraagt dan haver, daarover bestaat in de literatuur
betreffende de ecologie der granen volkomen eenstemmigheid.
Bij waarnemingen in onze landbouwpractijk op zandgronden, die op het tegendeel
schijnen te wijzen, moet men in de eerste plaats aan de kalktoestand denken. Voor de
teelt van zomergerst op zandgronden verdienen dus ook de droogtegevoelige gronden
deaandacht. Bij het in orde brengen van dekalktoestand zalmoeten worden gestreefd
naar een voldoend dikkelaag met passende pH, dus een verdieping van debouwvoor;
iets waarvan de verwezenlijking tijd vraagt. Evenals de vochtvoorziening blijkt
overigens ook de pH deconcurrentie-verhouding tussen haver en gerst te beïnvloeden.
In fig. 34 waren de opbrengstcijfers
in kg/ha van haver en gerst tegen de °/o Barley
10 % Gerst
pH uitgezet. In fig. 36 is dit met relaX
tieve waarden gebeurd, ni. methet percentage dat de gerstopbrengst bedraagt
X
van een geheel van 1ha haver plus 1ha
6O
X
X
gerst.
X
Volgens verwachting krijgen wij ook
XX
*
hier een duidelijke samenhang, nl. in
X
X
50 X
*
•
• •
•• •
••
••
•
40
Fig. 36. Het aandeel zomergerst in het oogst•
product bij gezamenlijke verbouw
methaver,naast elkaar (monocultuur)
of door elkaar (mengteelt) uitgezet
tegen de pH-waarde
The relation between barley and oats
(expressed as the percentage barley in
the total grain yield) grown as pure
stands andasamixture, plotted against
the pH-value of the concerning experimental

X

X

•
X

30 -

°/o gerst in mengcultuur
X

barley in the mixture
gerst in monocultuur
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1
1

%
0/

*=w

5
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1
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[
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deze zin, dat dit aandeel gerst stijgt met de pH-waarde. Wij kiezen deze vorm van
voorstelling, omdat uit dezelfde veldproeven cijfers beschikbaar zijn overhet percentage gerst in het oogstproduct der objecten mengteelt, dus eveneens afkomstig van
eenzaaisel haver plus gerst ( 1 : 1 ) maar nudoorelkaar verbouwd en niet naast elkaar.
Dit percentage gerst in het geanalyseerde oogstproduct van mengteelt blijkt nog
veel sterker met de pH te variëren dan bij de monocultuur het geval is.
Fig. 36 heeft betrekking op het gerstras Saxonia in het jaar 1951, toen de pHwaarden in water waren opgegeven. Dezelfde gegevens voor de twee volgende jaren
in het ras Herta vindt men in tabel 41. Deze bevat hetzelfde materiaal als tabel 40,
maar nu gerangschikt naar de zuurgraad.
Tabel 41. Dezelfde gegevens als tabel 40,maar nu gerangschikt naar zuurgraad
Thesamedataasintable40,butarrangedaccording topH-value
> 5.3

p H - K G l < 4.6
Jaar

% gerst barley in

Tear

Mengteelt
Mixture

Monocultuur
Pure stand

Mengteelt
Mixture

Monocultuur .
Pure stand

Mengteelt
Mixture

Monocultuur
Pure stand

1952
1953

42,8
41,2

43,0 (6)
47,0 (5)

51,4
51,8

45,7(10)
48,1(11)

57,0
60,8

52,3 (2)
49,1 (4)

Ook hier zien wij, evenals in fig. 36, in de mengteelt een scherpere reactie van de
verhouding haver :gerst op de pH dan in de monocultuur. Dit betekent, dat de gerst
in mengteelt nog gevoeliger wordt voor de zuurgraad en het ligt alweer voor de hand
om dit te verklaren uit de daar ondervonden concurrentie.
Anderzijds bereikt de gerst bij hogere pH-waarden percentages, die ver uitgaan
boven hetgeen in monocultuur wordt vertoond. Dit dwingt ons tot de conclusie dat
gerst in neutraal milieu een zeer krachtige concurrent is, waartegen de haver het niet
goed kan opnemen. In het jeugdstadium is de gerst zo op het oog met haar breed,
krullend blad een geduchte rivaal, die de haver gemakkelijk overschaduwt. Later
groeit de haver boven de gerst uit. Het blijkt dus behalve van de vochtvoorziening
ook in hoge mate van de zuurgraad van de grond af te hangen naar welke zijde de
balans doorslaat. Onze gegevens liggen blijkbaar juist in een pH-traject, waarbinnen
zich een complete omslag in de krachtsverhouding tussen beide gewassen voltrekt.
Het is stellig geoorloofd om onze conclusie te generaliseren in deze zin, dat gerst
ook tegen onkruid minder goed zal zijn opgewassen bij lage pH. De klachten uit de
practijk over onkruid in zomergerst op zandgrond hebben vermoedelijk speciaal op
deze situatie betrekking.
We kunnen dus een goede en tijdige onkruidbestrijding aanbevelen wanneer men
door omstandigheden zomergerst moet verbouwen op grond met een ongunstige
zuurgraad. Mutatis mutandis geldt ditzelfde dus voor haver op gronden met minder
goede vochtvoorziening.
Betreffende demonocultuur van haver en gerst komen wij ten slottetot deconclusie,
dat zomergerst (in casu de Herta) op zandgrond met pH-waarden boven 5,5, (water)
en 4,6 (KCl) in kg zaad niet minder behoeft op te brengen dan haver (Libertas) en
speciaal op drogere gronden de vergelijking zeer goed kan doorstaan.
Spring barley and oats on sandy soil and their behaviourin competition
The grain yields of oats, barley and a mixture of both cereals were compared on a
large number of experimental fields on sandy soil. When the yields of monocultures
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are plotted against soilacidity it appears that oats israther indifferent, whereas barley
shows a clearly marked preference for neutral reaction (fig. 34).
When the yields of oats and barley are plotted together (fig. 35) it appears that the
average yield of oats is higher, especially when the production level (mainly determined by water supply) is high. The drought resistance of barley seems relatively
better.
When all available figures about the barley : oats relation are arranged according
totheyield ofoats(purestand)asastandard for water supply(table40)this conclusion
is confirmed. The mixture figures, however, show a larger difference than those from
the pure stands.Thecompetition alstrength ofoatsseemstodecreaserapidlywithpoor
water supply; this fact urges the importance of weed control under such conditions.
In fig. 36 and table 41.the same data are arranged according to soil acidity. Again
the reaction is strongest for mixture figures. The competitional capacity of barley
seems to decrease especially at low pH-values. This leads to the recommendation of
an early weed control in barley on acid fields.
It is concluded, that the grain yield of Herta spring barley on sandy soil with pHvalues above 5.5 (water) and 4.6 (KCl) may exceed those of Liberias oats, especially
on fields with poor water supply.
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D E INVLOED VAN DE T E M P E R A T U U R OP D E LENGTE VAN D E BLADEREN
BIJ WINTERGRANEN (PROJECT 77)
with summary
W. H. VAN DOBBEN en R. F. HOOGLAND

De behandelde gegevens zijn verzameld op twee zaaitijdenproeven met wintergranen op lage zandgrond bij de Bilt (Utr.) in de winterseizoenen 1948-1949en 19491950. Hier werden de groeiperiode en de uiteindelijke afmetingen van ieder blad
(van de hoofdas) vastgesteld voor winterrogge, -tarwe en -gerst, respectievelijk de
rassen Petkuser, Carsten's Ven Vindicat.
De proeven werden genomen in samenwerking met de afdeling Klimatologie en
Landbouwmeteorologie van het K.N.M.I., welke ook de meting van temperaturen
verzorgde. In een vorige mededeling (VAN DOBBEN, 1952) zijn de aan de planten
verrichte waarnemingen weergegeven. Hierbij werd reeds opgemerkt, dat de uiteindelijke afmetingen, welke het blad van een bepaalde generatie bereikt, per zaaitijd
erg kunnen verschillen. Bij in het koude seizoen groeiende bladeren is er weinig aanleidingomhiervoorverschillen invochtvoorziening ofmineralevoedingverantwoordelijk te stellen.
Bij een vergelijking van de eerste bladeren, behorende bij diverse zaaitijden, bleken
de kleinste afmetingen te worden bereikt door het zaaisel van 15Januari, de grootste
door het eerste zaaisel (einde September). Hier drong zich dus reeds de gedachte op,
dat de temperatuur een sterke invloed heeft op de bladgrootte. Bij de derde bladgeneratie lag dit minimum bij bladeren die in December groeiden en dit wees er op,
7
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dat hier misschien het licht als beperkende factor was opgetreden. Het eerste blad
zou hiervan minder afhankelijk zijn wegens de reserves in de korrel.
In aansluitinghierophebben wijthans voor tweebladgeneraties delengtevergeleken
met de temperaturen, gemeten tijdens de groei. De beste samenhang werd gevonden
met gemiddelden tussen luchttemperatuur (24-uur-gemiddelden op 40 cm hoogte) en
grondtemperatuur (8 uur 's morgens op 10 cm diepte). Minus-temperaturen werden
hierbij op 0°C gesteld.
De groeiperiode werd per blad onderverdeeld in:
Ie periode,vóór hetmoment waarop hetzichtbare deelvan het blad ongeveer de helft
bedraagt van de uiteindelijke lengte;
2e periode, daarna, tot de definitieve lengte is bereikt. Als criterium is genomen het
stadium, waarin het volgende blad halverwege gevorderd is.
De gebruikte gegevens vindt men in tabel 42, de berekende correlatiecoëfficiënten
in tabel43.
De temperatuur schijnt dus wel in zeer hoge mate bepalend te zijn voor de lengte
die een blad bereikt, speciaal de temperatuur in het begin van de groeiperiode. Het is
overigens in beginsel moeilijk om uit onze gegevens de invloed van opeenvolgende
perioden tegen elkaar af te wegen, want hun temperaturen zijn onderling ook natuurlijk sterk gecorreleerd.
Alleen door laboratoriumproeven zou men de gevoelige periode, waarin de temperatuur invloed uitoefent op de bladlengte, kunnen vaststellen.
Het mag overigens wel als een bijzonderheid gelden, dat bij metingen in het veld
aan plantengroei zulke hoge correlatiecoëfficiênten worden verkregen. In onze zaaitijdenproeven blijkt dus de lengte van het eerste blad vrijwel geheel door de temperatuur te worden bepaald, de lengte van het vierde blad in iets mindere mate (bij een
gemiddelde correlatiecoëfficiënt van 0,84 voor ± 70%).
Wij kunnen bij dit vierde blad inderdaad denken aan het licht, dat in het donkerste
deel van de winter in het minimum kan komen en waarvan een vierde blad voor zijn
opbouw sterker afhankelijk zal zijn dan een eerste blad, dat de reserves uit de korrel
ter beschikking heeft. Voorts is het waarschijnlijk, dat de afmetingen van de drie
voorgaande bladeren invloed hebben op het vierde blad, een aspect dat voor het
eerste blad alweer niet geldt.
De omstandigheid, dat decorrelatiecoëfficiënt bij rogge (vierde blad) het laagst ligt,
kan samenhangen met de allogamie van dit gewas. De individuele verschillen tussen
de planten zijn bij rogge groot en worden bij opeenvolgende bladgeneraties steeds
sprekender. Dit vergroot de middelbare afwijking bij de bepaling van de gemiddelde
bladlengte.
Om misverstand te voorkomen, leggen wij er nogmaals de nadruk op, dat in het
zomerhalfjaar de bladgrootte bij granen zowel als bij andere planten ongetwijfeld in
hoge mate mede wordt bepaald door de voeding. Ónze jonge graanplantjes in het
winterhalfjaar vertegenwoordigen dus een bijzonder geval,waarbij detemperatuur als
overheersende factor optreedt.
Wij hebben hier te maken met een verschijnsel dat men zou kunnen aanduiden als
deformatieve invloed vande temperatuur; dit naar analogie van de term: formatieve
invloed van het licht. Terwijl echter over dit laatste verschijnsel veel bekend is - we
herinneren in dit verband aan de photoperiodiciteit - hebben wij over de invloed van
de temperatuur op de vorm van de plant weinig kunnen vinden. Over de invloed van
de jarowisatie op de afmetingen van bladen bestaan enige literatuurgegevens, maar
een duidelijk overzicht hiervan hebben wij niet kunnen krijgen.
De invloed van de temperatuur op de uiteindelijke afmetingen van het blad leidt
bij lagetemperatuur tot eenaanpassing van dehabitus van deplant aan de omstandig98

Tabel 42. De lengte van het eerste blad van wintergranen en de gemiddelde temperatuur van de
Ie en 2e helft der groeiperiode voor diverse zaaitijden. Hetzelfde voor het vierde blad en
de Ie helft der groeiperiode
Length of the first leaf of winter cereals and the average temperature measured in the first
and second half of its growing period. The same for thefourth leaf and the first half of its
growing period
\ç blad

zaaidatum
sowing date

4e blad

ht lee ƒ

lengte in m m
length in mm

4th leaf

zaaidatum
sowing date

lengte in m m
length in mm

growing period

gem. temp.
2e helft
groeiperiode
average temp.
2nd half
growing period

gem. t e m p .
le helft
groeiperiode
average temp,
1st half
growing period

gem. temp,
le helft
groeiperiode
average temp.

ht half

Wintergerst Barley
28- 9-49
27- 9-48
15-10-48
17-10^19
11-11-48
15-11-49
14- 1-49
13-12-49
9 - 2-50
18- 1-50
7 - 2-49
16-12-48

115
97
87
73
68
60
56
53
52
51
51
48

13,6
12,3
8,0
7,8
5,3
4,3
2,6
3,3
4,7
3,0
3,1
2,8

13,4
8,5
5,9
5,8
2,9
4,2
3,8
4,5
6,2
4,6
3,8
3,2

2 8 - 9-49
14- 1-49
27- 9^18
7 - 2-49
16-12-4-8
11-11-48
13-12-49
9 - 2-50
18- 2-50
15-11-49
15-10-48
17-10-49

150
123
119
117
105
103
103
96
95
88
71
62

11,1
8,7
6.8
8,7
6,8
4,0
7,0
6,2
6,4
3,7
34
3,1

Wintertarwe Wheat
2 8 - 9-49
27- 9-48
15-10-48
17-10-49
11-11-48
13-12-49
14- 1-49
15-11-49
7- 2 ^ 9
9- 2-50
16-12-48
18- 1-50

89
81
66
60
56
51
51
48
48
48
45
44

12,9
12,5
8,2
7,9
4,7
3,6
3,5
5,2
3,4
4,6
2,6
3,0

13,5
8,5
5,0
5,8
3,2
5,1
2,6
3,8
5,4
4,3
3,1
4,5

2 8 - 9-49
16-12-48
14- 1-49
27- 9-48
7- 2 ^ 9
15-11-49
9 - 2-50
13-12-49
18- 1-50
11-11-18
15-10-48
17-10-49

106
93
92
89
88
76
73
72
71
70
57
53

8,6
7,3
9,1
6,7
8,4
4,2
7,4
6,2
6,1
3,3
34
3.0

89
83
70
64
55
50
46
45
40

13,5
13,3
10,6
8,6
6,4
3,9
4,7
2,5
4,0

13,0
11,8
5,2
4,6
2,6
2,4
3,9
3,7
2,0

2 8 - 9-49
27- 9-48
16-12-48
14- 1-49
15-10-48
11-11-48
7 - 2-49
15-11-49
17-10-49

128
110
90
80
75
75
75
71
53

12,3
10,5
3,9
6,7
5,0
3,0
9,4
3,8
4,0

Winterrogge Rye
2 8 - 9-49
27- 9-48
15-10-48
17-10-49
11-11-48
16-12-48
15—11—4-9
1 4 - 1-49

7 - 2-49

Tabel 43. Correlatiecoëfficiënten van deuiteindelijke bladlengten bij wintergranen met de gemiddelde
temperatuur in de Ie en de 2e helft van de groeiperiode der betrokken bladgeneraties.
Correlation coefficients of the ultimate length of winter cereal leaves with the average temperature measured in the first and second half of the growing period of the concerning leaf
generation
Ie blad
le helft groeiperiode
1st half growing period

Wintergerst barley .
Wintertarwe wheat
Winterrogge rye .

0,97
0,97
0,98

1st leaf

4e blad

2e helft groeiperiode
2nd half growing period

0,86
0,87
0,92

4lh leaf

Ie helft groeiperiode
1st half growing period

0,91
0,84
0,77
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heden die des winters op het
veld heersen. Er worden bij
lage temperatuur kleineen dus
W. Rogge
betrekkelijk veel bladeren geW. Tarwe
vormd, waardoor een dicht
ISO
bosje of rozet ontstaat, datallerlei gevaren, zoals bevriezen,
verdrogen tijdens vorst, afgrazen, stuiven en andere mechanischebeschadiging, beter kan
doorstaandanweinigeenlange
bladeren. In het zomerhalfjaar
met zijn veel hogere productie
van assimilaten zijn dezegevaren minder en is een hogere
groeimogelijkmetbehoud van
een zekere verhouding tussen
afmetingen en aantal der bladeren.
Fig. 37. De samenhang tussen de lengte van wintergraanbladeren en de temperatuur in de eerste helft van
In fig. 37 is ten slotte de sahun groeiperiode (correlatiecoëfficiënten weergegemenhang tussen temperatuur
ven in tabel 43)
en bladlengte grafisch weergeThe relation between the length of winter cereal leaves
geven. Er zijn geen aanwijzinand the temperature in the first half of their growing
gen, dat deze samenhang binperiod {for correlation coefficients see table 43)
nen ons traject niet rechtlijnig
is. Bij hoge_temperaturen kan een ombuigen van de regressielijn worden verwacht.
Een vierde blad blijkt bij eenzelfde temperatuur steeds groter te zijn dan een eerste
blad. Wellicht heeft iedere bladgeneratie in dit opzicht haar eigen specifieke reactie
op het milieu.
Bij vergelijking der gewassen blijkt, dat bij tarwe en rogge de verhouding tussen
temperatuur en bladlengte weinig verschilt. De voorsprong welke de rogge in het
winterhalfjaar op de tarwe verkrijgt, zit in hoofdzaak in het feit, dat er meer bladeren
worden gevormd en dat ze breder zijn. Gerst vormt over vrijwel het gehele traject
langerebladeren danroggeenditverschilwordt duidelijk groter naarmate de temperatuur hoger is.
Relatief vormt degerst dus bij lagetemperatuur korte (en smalle)en bij hoge temperatuur lange (en brede) bladeren.
De contrasten zijn bij dit gewas dus groot en dit vormt (naast het tempo van bladvorming) eenverklaringvoor derelatief zo grote achterstand vanlaat gezaaidewintergerst op vroege. Aan dit aspect is in een vorige mededeling (VAN DOBBEN, 1952) ook
aandacht besteed; nu kunnen wij de rol van de temperatuur echter wat exacter
aantonen.
Length of leaves
Bladlengte in mm
I50r

W G e r S t

The influenceof temperature on the length of leavesof wintercereals
The growing period and ultimate length of winter cereal leaves were measured on
the field.
It appears that in sowing time experiments during the cold season the length of the
first leaf is almost exclusively determined by temperature (average of soil temperature
at -10 cm and air temperature at + 4 0 cm). The temperature in the first half of the
growing period gave the highest correlation (table 42).
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The fourth leaf shows somewhat lower values. Light may also limit the growth of
this generation in the darkest part of the winter, whereas a first leaf can be built up
from kernel reserves. It is also probable that the growth of a fourth leaf depends
partly on the area of the preceding leaves.
In fig. 37 the relation between temperature and ultimate leaf length is recorded
graphically.
At the same temperature fourth leaves become larger than first leaves; each leaf
generation may show a specific reaction on temperature.
Winter barley reacts stronger than rye and wheat do;the difference between early
and late fall sowingistherefore larger.
It is supposed that the short and relatively numerous leaves formed by cereals at
low temperature provide a certain adaptation to winter conditions.
LITERATUUR
DOBBEN, W. H. VAN, (1952) Enkele waarnemingen over de groei van granen in het winterseizoen
Verslag van het C.I.L.O. over 1951.

HET TOETSEN VAN EEN BODEMCLASSIFICATIE MET BEHULP VAN D E GEGEVENS
VAN HET PRODUCTIENIVEAU-ONDERZOEK (PROJECT 151)
with summary

F. W. J. VAN Es
Een van de doelstellingen van het Productieniveau-Onderzoek, zoals het op het
C.I.L.O. wordt verricht, is het vaststellen van de opbrengstniveau's op verschillende
grondsoorten in ons land.
Het is gebleken, dat men hierbij als eenheid het beste de z.g. „bodemreeks" kan
gebruiken. Het „bodemtype" is een te ver gedifferentieerde eenheid om per geval een
voldoend aantal percelen en daarmede een bruikbaar gemiddelde te verkrijgen. Tot
éénzelfde bodemtype kunnen nl. slechts gronden worden gerekend, welke binnen
nauwe, scherp gedefinieerde grenzen, een gelijk bodemprofiel hebben, waarbij deze
grenzenzodanigwordengekozen,dat deverschillen tussendeprofielen nietvan invloed
kunnen zijn op de voor de practijk belangrijke eigenschappen van de desbetreffende
gronden. Een bodemreeks is een natuurlijke groepering van verwante bodemtypen.
De gronden behorende tot een zelfde bodemreeks hebben dussteedsde voornaamste
kenmerken met elkaar gemeen. De reeksen kunnen weer samengevoegd worden tot
associaties, die een verfijning zijn van de vroegere landschappen.
De proefplekken van het Productieniveau-Onderzoek werden tot nog toe ingedeeld
naar bodemreeksen met als basis de „Voorlopige Bodemkaart 1950"uitgegeven door
de Stichting voor Bodemkartering, volgens richtlijnen, dié door de Rijkslandbouwconsulent voor Bodemaangelegenheden werden vastgesteld ten behoeve van het
Laboratorium voor Grondonderzoek. Deze indeling werd ontworpen, omdat de
practijkbenamingen van de grondsoorten moeilijkheden opleverden. Een zelfde
practijknaam kan in verschillende streken een verschillende betekenis hebben.
De toepassing van dezeindeling op depercelen van het Productieniveau-Onderzoek
leidde echter tot moeilijkheden. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Ten behoeve
van het grondonderzoek werd volstaan met een indeling der ontginningsgronden in
twee groepen, nl. hoge ontginningsgrond (droog) en lage ontginningsgrond (vochtig).
De grote groep van de z.g. middelhoge ontginningsgronden (matig droog tot matig
vochtig) komt hierin niet tot uiting.
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In samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden is, om aan deze bezwaren te ontkomen, een ander indelingssysteem voor de
zandgronden uitgewerkt, waardoor het mogelijk is een betere classificatie te geven.
Hiervoor was een nieuwe profielopname noodzakelijk, welke in 1953 heeft plaatsgevonden in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden en de Stichting voor Bodemkartering.
De nieuwe classificatie berust op het vermogen van de bodem om het gewas van
vocht te voorzien. Hierbij werden de volgende vochtklassen onderscheiden:
I. Zeer droog.
H. Droog.

Zeer matig geschikt voor rogge en lupine.
Geschikt voor rogge en lupine. Matig geschikt voor aardappelen en mais.
III. Matig vochtig. Geschikt voor rogge, haver, mais, gerst, aardappelen, éénjarige kunstweide. Matig geschikt voor bieten. Niet geschikt
voor blijvend grasland.
IV. Voldoende
Geschikt voor rogge, haver, mais, gerst, tarwe, aardappelen,
vochtig.
bieten, erwten, rode klaver, meerjarige kunstweide. Matig
geschikt voor blijvend grasland.
V. Goed vochtig.
Geschikt voor blijvend grasland en enige zomergewassen.
VI. Wisselend te nat Gras- en bouwland met sterk fluctuerend grondwater of met
en te droog
storende lagen.
VIL Nat.
Ongeschikt voor de landbouw. Vrijwel ongeschikt voor grasland.
De percelen worden in de klassen ingedeeld met behulp van geschatte of gemeten
gegevens, die in code worden weergegeven.
In deze code worden gebracht:
1. Aard, humusgehalte en dikte van het humeuze dek; de granulaire samenstelling.
Deze factoren bepalen voor het grootste deel de hoeveelheid water die tussen de
bodemdeeltjes enin denauwe capillairen in hetbovenste deelvan het bodemprofiel
blijft hangen, het z.g. hangwater. Dit hangwater kan grotendeels worden opgenomen door de wortels.
Voor zandgronden geldt in het algemeen, dat de watercapaciteit groter is naarmate de grond meer organisch materiaal en meer fijne bodemdeeltjes bevat.
2. De aard van de grondwaterspiegel, namelijk of deze werkelijk of schijnbaar is.
De grondwaterstand en de grondwaterschommelingen worden afgelezen aan de
roest- en reductieverschijnselen (gley-verschijnselen). Deze geven een aanwijzing
voor de hoeveelheid water, die door de planten aan het capillaire gebied en de
daarmede samenhangende phreatische zonekan worden onttrokken. De granulaire
samenstelling speelt ook hierbij een belangrijke rol.
3. Afwijkende lagen. Dezekunnen insterkematedeverticalewaterbeweging beïnvloeden. Hun invloed op de plantengroei kan zowel gunstig als ongunstig zijn.
Hoewel deze gegevens ieder voor zich van kwantitatieve aard zijn, geven zij samen
toch slechts een kwalitatieve beoordeling weer. Door verder onderzoek moeten wij
trachten te komen tot een kwantitatieve waardering, m.a.w. wij moeten in cijfers
kunnen uitdrukken watde invloed van de genoemde in code gebrachte factoren op de
opbrengst is. De invloed die de behandeling heeft, zal dan niet verwaarloosd mogen
worden. Het is b.v. niet mogelijk de bemestingstoestand buiten beschouwing te laten
bij de bepaling van de productiecapaciteit van een perceel.
Om nader onderzoek mogelijk te maken werden in de beoordeling van de zandgronden naast de vochtklasse de volgende kenmerken opgenomen.
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a. soort van grond: jonge ontginning
jonge ontginning op leem
oude zandgrond
oude zandgrond op leem
beekbezinkingsgrond
löss-leemgrond;
b. dikte van het humeuze dek;
c. humuspercentage van het dek in klassen;
d. lemigheid en/of slibrijkdom der gronden.
Hierop wordt in dit artikel echter niet verder ingegaan.
Het is nu mogelijk door middel van de op boven beschreven wijze bepaalde vochtklassen de zandgrondpercelen in onderling vergelijkbare grove groepen te verdelen,
die, wat de vochtvoorziening betreft, gedetailleerder zijn dan de oorspronkelijk gebruikte code, die was ontworpen ten behoeve van het Laboratorium voor Grondonderzoek. In tabel 44zijn deze groepen gegeven met de gemiddelde opbrengsten van
rogge, haver en aardappelen en in tabel 45 de gemiddelde opbrengsten van blijvend
grasland ouder dan 10 jaar.
Tabel 44. Opbrengsten van rogge, haver en aardappelen per vochtklasse
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315
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15,0
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50,5
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81,1
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Tabel 45. Opbrengsten van blijvend grasland ouder dan 10jaar
per vochtklasse
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Uit tabel 44 iste zien dat de gemiddelde opbrengsten inde verschillende vochtklassen, mits het aantal proefplekken per vochtklasse groot genoeg is, significant van
elkander verschillen.
De spreiding van de enkele waarneming inde vochtklasse is echter groot. Deze
wordt veroorzaakt behalve door de verschillen in de vochttoestand binnen elke vochtklasse, door verschillen in bemestingstoestand, verzorging, vruchtopvolging e.d.
Bij aardappelen is deze spreiding zeer groot, wat vermoedelijk moet worden toegeschrevenaanhetfeit dathiernaastbovengenoemdeverschillenooknograsverschillen
optreden, wat bij haver in mindere mate en bij rogge geheel niet het geval is.
De standaardafwijking van het gemiddelde ligt bij haver hoger dan bij rogge. Dit
wijst er op, dat haver voor vocht gevoeliger is dan rogge. Bij de aardappelen zijn deze
standaardafwijkingen zeer hoog. Dit gewas isdus geen goed gidsgewas voorhet
opbrengstniveau van de verschillende vochtklassen.
Uit tabel 45 blijkt, dat ook de grasopbrengsten indeverschillende vochtklassen
significant van elkander verschillen. De hier gegeven opbrengstcijfers geven nietde
opbrengsten ineen bepaald jaar, maar slechts een raming van het gemiddelde opbrengstniveau. Zy-zijn namelijk geschat in vergelijking met gemaaide veldjes, waarvan
over zevenjaar de gemiddelde opbrengsten bekend zijn. Uiteraard zijn de standaardafwijkingen hiervan geringer dan voor afzonderlijke jaren het geval zou zijn. Wanneer
wij twee groepen uitzoeken naar bemestingstoestand door de percelen die èn een laag
tot matig P-citr. cijfer èn een laag tot matig K-getal hebben testellen tegenoverde
percelen waarvan de cijfers voldoende tot goed zijn, verkrijgen wij tabel 46.
Tabel 46.Opbrengstvanblijvend graslandouderdan 10jaarpervochtklassenaar bemestingstoestand
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Bemestingstoestand voldoende tot goed
P - c i t r . > 3 5; K - g e t a l > 2 5

i

E

Hieruit ziet men dat in dezelfde vochtklasse V bij slechte tot matige bemestingstoestand de gemiddelde opbrengst 0,7 ton droge stof per ha significant minder is dan
bij een bemestingstoestand van voldoende tot goed. Dit geeft een aanwijzing dat de
variatie binnen deze vochtklasse voor een groot deel aan de behandeling van het perceel moet worden toegeschreven. Deze invloed van de behandeling merkt men niet in
klasse III die te droog voor grasland is. Hier overheerst de invloed van de vochtvoorziening van het gewas.
Opmerkelijk is, dat het percentage percelen met een goede bemestingstoestand in
klasseV(goedvochtig)lagerisdan in klasseIII, dietedroogvoor graslandis.
De bemestingstoestand van een perceel heeft dus, althans bij een goede vochtvoorziening, invloed op de opbrengst. Verder onderzoek zal kunnen leren in hoeverre dit
precies het geval is.
Hoewel dus o.a. de bemestingstoestand een rol speelt, menen wij te mogen concluderen, dat de verschillen tussen de gemiddelde opbrengsten per vochtklasse voornamelijk een uiting zijn van de invloed, die de vochtvoorziening op de gewassen uitoefent. De grootte van deze verschillen doet vermoeden, dat nog fijnere indelingen
op grond van deprofieleigenschappen t.a.v. devochtvoorziening mogelijk zijn.
In ieder geval tonen de weergegeven cijfers aan, dat het in principe mogelijk is om
aan de hand van kwantitatieve, uitsluitend aan het profiel ontleende, gegevens, gronden in te delen, hetgeen toch depremisse isvoor een bodemclassificatie.
A classification of sandy soils
Moisture classes of sandy soils were made, based on the content of organic matter
and its quality, the thickness ofthe organic matter layer, the mechanical composition,
the variability of the water table and compacted horizons.
The moisture classes are: I very dry, II dry, III somewhat moist, IV sufficiently
moist, Vrather moist, VI alternately too wet and too dry, VII wet.
In 1953 the average yields of rye and oats and of grassland older than ten years,
grown on soils of different moisture classes, differed significantly. The classification
therefore appears to be workable, though in the case of potatoes differences were not
clear.
STANDRUIMTE-ONDERZOEK AAN LUPINEN (PROJECT No 256)
with summary
P. RlEPMA WZN

Het standruimte-onderzoek aan lupinen als zaadteeltgewas werd in 1953 wederom
opgevat. Het lag in de bedoeling om naast de gebruikelijke bepaling van de opbrengsten aan zaad en stro, tevens aandacht te schenken aan de reactie van de plant
op de standruimte als zodanig en op de vorm, waarin de voor de plant beschikbare
ruimte wordt aangeboden. Dit kan geschieden door een aantal planten aan een
oogstanalytisch onderzoek teonderwerpen. Deze gegevens zijn echter nog slechts voor
een deel beschikbaar.
De proef Cl 1529 werd aangelegd op goede, humushoudende zandgrond in de
omgeving van Lunteren. De uitslag van het grondonderzoek was als volgt:pH-water
6,0; pH-KCl 5,0; Humus 4,3%;P-citroengetal 81 en K-getal 27.
De inzaai vond op 30 Maart plaats. Als proefras werd Neven's gele voederlupine
gekozen. In de proef waren de verschillende rijenafstanden 20, 33,3en 50cm, terwijl
resp. 50, 87-J en 125 kg zaaizaad per ha werd gebruikt. Het zaaizaad werd per rij
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afgewogen. Bij een bekend 1000-korrelgewicht van 138,7 g kon door berekening het
aantal uitgezaaide zaden worden vastgesteld. Op 27 Mei vond een telling van het
aantal planten plaats. Hierbij bleek, dat het opkomstpercentage varieerde tussen 75
en 80% en dus vrijwel constant was, zodat het aantal planten evenredig is met de
hoeveelheid zaaizaad. De hoeveelheid kan dus worden genomen als maat voor de
standdichtheid.
Onmiddellijk vóór en na het maaien - op 27 Augustus - viel meer neerslag dan
normaal het geval is. Dit heeft, zoals straks blijkt, de kwaliteit van het zaad ongunstig
beïnvloed. De gemiddelde bruto-zaadopbrengst was echter zeer hoog; deze bedroeg
ruim 2600 kg per ha.
De betekenis van de standdichtheid (uitgedrukt in kg zaaizaad per ha) en de verdeling van de planten op het veld (d.w.z. de rijenafstand) wordt verduidelijkt aan de
hand van de in tabel 47vermelde cijfers. Hierin is degemiddelde bruto-opbrengst aan
zaad, die 26,3 kg per are bedroeg, op 100 gesteld.
Tabel 47. Zaadopbrengst van lupinen in procenten van de gemiddelde opbrengst bij verschillende
rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden (26,3 kg/are = 100)
Zaaizaad in
kg per ha

50

87,5

125

Gemiddeld

82
96
90

95
105
100

89

100

Rijenafstand

50 cm

109
110
106

93
109
105

Gemiddeld

108

103

20 cm
33 3 cm

!

De verschillen, verkregen bij 125kgzaaizaad per ha enerzijds en 50of 87,5 kgzaaizaad anderzijds, zijn betrouwbaar, echter niet die tussen 50en 87,5kgzaaizaad. Voor
zaad geteelde lupinen stellen blijkbaar hoge eisen aan de standdichtheid. In deze
proef is 125 kg zaaizaad beslist te veel. Ook lijkt het er op, dat lupinen minder zaad
produceren bij de nauwe rijenafstand van 20 cm. Dit zou er op kunnen wijzen, dat
de lupineplant niet onverschillig is voor de vorm, waarin de haar toegemeten standruimte wordt aangeboden. In dit opzicht wordt blijkbaar - tegen de verwachting in een meer of minder langgerekte rechthoek geprefereerd boven een vierkant.
Voor het verkrijgen van een indruk van de netto-opbrengst aan zaad werd de hoeveelheid afval nagegaan. Hiertoe is van ieder veldje 150gzaad onderzocht (tabel 48).
Als afval worden beschouwd: gekiemde en door schimmels waardeloos gemaakte
zaden. De afval bestond hoofdzakelijk uit gekiemde zaden.
Tabel 48. Percentage afval bij verschillende rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden
~—-^
" ~-—^
Rijenafstand
20 cm
33,3 cm
50 cm

Zaaizaad in
kg per ha

50

87,5

125

Gemiddeld

24,5
16,4
15,1

26,3
16,6
19,1

22,1
21,7
18,8

24,3
18,2
17,7

18,7

20,7

20,9

20,1

^~~~—--_:. .

Vooral bij 20 cm rijenafstand is het afvalpercentage hoog. Dit weerspiegelt zich
tevensintabel49,waarin deberekendenetto-zaadopbrengst isvermeld.De gemiddelde
netto-opbrengst bedroeg 21,1 kg/are.
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Tabel 49. Netto-zaadopbrengst bij verschillende rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden
(21,1 kg/are = 100)
~ —.._

Zaaizaad in
kg per ha

50

87,5

125

Gemiddeld

50 cm

104
114
113

86
113
107

79
93
91

90
107
103

Gemiddeld

110

102

88

Rijenafstand

-

20 cm

i

100

Bij 20 cm wordt, in vergelijking met de ruimere rijenafstanden, een aanmerkelijk
lagere netto-opbrengst bereikt. Ook bestaan er in dit opzicht betrouwbare verschillen
tussen de zaaizaadhoeveelheden. Hierbij wordt vooral 125 kg zaaizaad per ha als
ongunstig aangewezen.
De cultuurwijze is dus van veel invloed op het winnen van zaaizaad van goede
kwaliteit.Eendichtestand eneennauwerijenafstand hebben indezeproef minder goed
voldaan. Dit komt doordat onder deze omstandigheden veel legering van het gewas
optrad. De lupinen waren bij 50kgzaaizaad per ha niet, bij 87,5kgzaaizaad enigszins
en bij 125kg zaaizaad sterk gelegerd. De verschillen bij uiteenlopende rijenafstanden
onderling waren in dit opzicht minder groot. De meeste legering trad echter bij 20cm
rijenafstand op.
Deze resultaten gelden echter uitsluitend voor de proefomstandigheden van 1953.
Het is mogelijk, dat onder andere weersomstandigheden of verbouw van lupinen op
schralere grond de resultaten geheel anders zullen uitvallen.
De invloed van de standruimte op het 1000-korrelgewicht van het zaad uit de
gedorste partij isweinig sprekend, omdat de gevonden verschillen relatief gering zijn.
Dit blijkt uit de in tabel 50vermelde uitkomsten.
Tabel 50. 1000-korrelgewicht bij verschillende rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden
~~-\
^"\^^
Rijenafstand
20 cm
50 cm

Zaaizaad in
kg per ha

50

87,5

125

Gem.

148
150
147

150
149
154

161
154
146

153
151
149

148

151

153

151

Opmerking

-^
critiek verschil bij D0,05
voor rijenafstand en

Het 1000-korrelgewicht neemt iets toe bij meer zaaizaad per ha en kleinere rijenafstand.
Met de bepaling van de bruto- of netto-zaadopbrengst wordt echter geen inzicht
verkregen in de wijze, waarop de afzonderlijke plant op de standruimte of de vorm,
in welke deze haar wordt aangeboden, reageert. Ten einde dit na te gaan, werden van
ieder object 70-72 planten oogstanalytisch onderzocht. Enkele resultaten, die slechts
aan een eenvoudige wiskundige bewerking zijn onderworpen, zijn in tabel 51 samengevat (z.pag. 108).
Bezien we het in tabel 51 gegeven cijfermateriaal, dan blijkt, dat het peulgetal per
plant het sterkst de invloed van de standruimte ondervindt. Dit getal geeft hier het
oorspronkelijk aantal peulen per plant weer. Bij het oogstanalytisch onderzoek bleek
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Tabel 51. Rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid en oogstcomponenten van lupinen (Cl 1529,1953)
Rijenafstand
in cm

Zaaizaad
in kg/ha

Werkelijk
aantal
planten/m 2
op 27 Mei

20
20
20

50
87,5
125

28,7
48,8
68,9

21,70

13,65
8,45

50
87,5
125

26,8
47,5
69,4

50
1 50
50
i 87,5
50
125
ïiddeld

26,7
50,0
69,0
48,8

33,3
33,3
33,3

i
|

1000-korrel
gewicht
in gr

Berekende
opbrengst
aan zaad
in kg/are

Werkelijke
bruto-zaadopbrengst
in kg/are

Verschil
in kg/are

3,47
3,20
3,00

138
146
163

29,8
31,1
28,4

28,6
24,5
21,6

1,2
6,6
6,8

24,50
12,58
10,70

3,54
3,77
2,91

138
139
154

32,0
31,2
33,3

28,9
28,7
25,2

3,1
2,5
8,1

24,70
13,12
10,89
15,59

3,41
3,45
3,35
3,34

149
148
158
148

33,5
33,5
(39,7)
32,5

27,9
27,7
23,6
26,3

Aantal
peulen
per plant

Aantal
zaden
per peul

5,6
5,8
(16,1)
6,2

nl., dat tijdens het nemen van het monster op 27 Augustus, d.w.z. op het tijdstip van
maaien, reeds enkele peulen waren afgevallen. Door telling van de zich aan de hoofdof zijstengels bevindende resten van de peulsteeltjes kon het totale aantal door de
plant voortgebrachte peulen vrij nauwkeurig worden vastgesteld. Trekken we nu van
het op deze wijze verkregen peulgetal het werkelijk aantal aanwezige peulen af, dan
wordt een maat voor de vóór het maaien optredende verliezen aan peulen en zaad
verkregen.
Voor de peulzetting is het aantal planten per ha blijkbaar van groter betekenis dan
de verdeling van de planten over het veld, die door de rijenafstand wordt bepaald.
Het aantal zaden per peulisbij eenzeer dichte stand het laagst, terwijl in dit opzicht
ruimere rijenafstanden beter voor den dag komen dan de nauwe.
Het 1000-korrelgewicht, dat uit het bij de oogstanalyse verkregen cijfermateriaal
kon worden berekend, ligt over het algemeen iets lager dan bij de gedorste partij het
geval was (vgl. tabel 50). Dit komt, doordat bij het dorsen verliezen optreden. Bij dit
proces verdwijnen voornamelijk de lichtere zaden.
Het lijkt er niet op, dat de standruimte van veel invloed is op het korrelgewicht.
Bij een zeer dichte stand wordt de hoogste waarde bereikt. Wellicht is dit het gevolg
van een reactie op de drastische verlaging van het aantal korrels bij deze dichte stand.
In tabel 52 wordt de invloed van de gekozen zaaizaadhoeveelheden en de rijenafstanden op de afzonderlijke oogstcomponenten in verhoudingscijfers weergegeven.
Hierbij zijn de waarden van de enkelvoudige oogstcomponenten bij resp. 50 kg zaaizaad per ha en 20cm rijenafstand op 100 gesteld.
Tabel 52. Verhoudingscijfers van de oogstcomponenten bij verschillende hoeveelheden zaaizaad en
bijverschillenderijenafstanden (voorallecomponenten isdewaarde bijdezaadhoeveelheid
van 50kg/ha, resp. bij de rijenafstand van 20cm = 100gesteld)
~~~^~~

Standruimte

Oogstcomponent ^~~~~~^
Aantal planten per m 2 . .
Aantal peulen per plant .
Aantal zaden per peul .
1000-korrel gewicht . .
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Hoeveelheid zaaizaad in kg/ha
50
100( =
100 ( =
100 ( =
100 ( =

27,40)
23,63)
3,47)
142)

87,5

125

178
56
100
101

252
42
89
111

Rijenafstand in cm
20
100 ( =
100 ( =
100 ( =
100 ( =

48,8)
14,60)
3,22)
149)

33,3

50

98
109
106
97

100
111
106
102

Voor de bepaling van de maximaal te bereiken opbrengst aan zaad - d.w.z. als er
niets verloren ging - kan gebruik worden gemaakt van de formule:
Opbrengst aan zaad per are = aantal planten per are X aantal peulen per plant X
,
1000-korrelgewicht.
aantal zaden per peul x
—
Voeren wij dezeberekening uit, dan verkrijgen wij de in kolom 7van tabel 51 voorkomende getallen. Deze uitkomsten lijken vrij regelmatig. Een uitzondering hierop
vormt het object, waarbij derijenafstand 50cm en deverbruikte hoeveelheid zaaizaad
125 kg per ha bedraagt. Dit komt, omdat bij deze combinatie een zeer dichte stand
van de kiemplanten in de rij wordt verkregen, waarbij op den duur door verdringing
van de zwakke planten door de sterkere het in kolom 3van tabel 51 vermelde plantgetal, dat op 27 Mei werd vastgesteld, tijdens de oogst niet meer geldt en daardoor te
hoog uitvalt. Hierdoor wijkt vermoedelijk de voor deze standruimte berekende opbrengst aan zaad zo sterk af van de werkelijkheid, zoals uit kolom 9 blijkt.
Het is echter opvallend, dat in de regel de berekende zaadopbrengsten bij uiteenlopende standruimten onderling zo weinig verschillen. In dit opzicht waren de verschillen tussen de bij het dorsen verkregen bruto-opbrengsten per object aanmerkelijk
groter (tabel 47; tabel 51,kolom 8).
Dit zou er op kunnen wijzen, dat voor zaad geteelde lupinen bij een zeer uiteenlopende standdichtheid of plantverdeling een maximale opbrengst kunnen bereiken,
maar dat het optreden van verliezen sterk afhankelijk isvan deze factoren. We mogen
overigens de mogelijkheid niet uitsluiten, dat het gevonden verschil voor een deel
moet worden toegeschreven aan gemaakte fouten bij de bemonstering of de eigenlijke
analyse. Het is verder bekend, dat tijdens het afrijpen zaadverlies optreedt door het
openspringen van de eerstgevormde peulen. Bij een dichte stand is dit gevaar wellicht
groter door het relatief grotere aantal hoofdstengels. Ook tijdens het drogen op het
veld gaat in de regel veelzaad verloren. In ons geval kon dit worden beperkt door het
aanbrengen van een kleedje onder de ruiters.
Nemen we aan, dat de cijfers van de uit de oogstanalyse berekende zaadopbrengst
met de werkelijkheid overeenkomen, dan bedraagt het gemiddelde totale zaadverlies
te velde bij benadering 500-600 kg per ha. Een deel hiervan was vóór het maaien op
27 Augustus reeds verdwenen. Door aftrekking kon worden vastgesteld, dat in ons
geval in dit stadium ± 250 kg zaad per ha verloren gaat. Het is duidelijk, dat de verhouding van het zaadverlies vóór het maaien enerzijds en tijdens het maaien en de
periode van droging op het veld anderzijds - welke hoeveelheden in ons geval van
dezelfde orde van grootte zijn - niet steeds constant is, maar o.a. sterk afhangt van
het tijdstip van maaien, de wijze van drogen op het veld en de rassenkeuze.
Seed rates and row-widths trial with lupinsfor seed
Seed rates influenced seed yield more than row-spacings did. Increasing seed rates
caused a remarkable decrease of the number of pods per plant. The density of the
plants on the field had hardly or any influence on the yield factors „number of seeds
per pod" and „1000-kernel weight". In seed yield the waste percentage was highest
at the 20 cm row-width.
The theoretical yield was calculated by means of the formula:
Yield = number of plants per are X number of pods per plant X number of seeds
1000 kernel weight , , , , . . ,
per pod X
—
(table 51,column 7).
The theoretical yield of widely divergent objects was about the same. Just as other
legumes, lupins showed a great ability for compensation.
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The difference between the theoretical and the real seed yield is due to losses on the
field, before, during and after mowing.
In this experiment the average total loss of seed could be estimated at 500-600 kg
per hectare. Half of it was lost on the field before mowing.
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ONDERZOEK NAAR D E INVLOED VAN M.C.P.A. OP BLOEI EN VRUCHTZETTING
BIJ VELDBONEN (PROJECT N o 228)
with summary
P . RlEPMA W Z N

De opbrengst van verschillende gewassen wordt soms ongunstig beïnvloed doordat
bloemen en/of jonge vruchten ontijdig afvallen. Zeer bekend is b.v. de vroege en late
val bij appels. Ook bij peulvruchten komen soortgelijke verschijnselen, vooral bij
hitte en/of droogte, voor.
De late val bij appels kan worden voorkomen door een behandeling met groeistoffen. Het issommige onderzoekers ook gelukt devroege ofJuni-val te verminderen
door bespuiting met naphthaleenazijnzuur (6). Deze laatste gegevens zijn voor ons
doelvan meer belang, daar het verschijnsel van devroegeval physiologisch van geheel
andere aard isdan delate valen vermoedelijk beter vergelijkbaar met dat bij stam- en
veldbonen.
Ook het afvallen van bloemen bij lupinen en begonia's kon voor een groot deel
worden tegengegaan (7, 8). De resultaten van de in Amerika genomen proeven met
Phaseolus-bonen zijn tegenstrijdig (3,4, 5).In ons land werd de opbrengst van stambonen (Phaseolus vulgaris) door bespuiting met groeistof verminderd (2).
In aansluiting op de genoemde onderzoekingen werd in 1952, op instigatie van de
Commissie van Advies, begonnen met het onderzoek naar de invloed van groeistoffen
op de bloem- en vruchtzetting bij veldbonen (Vicia faba). Het is nl. bekend dat bij
veldbonen verlies van bloemen en jonge peulen geregeld voorkomt, in het bijzonder
bij hitte tijdens de bloei.
Mansholt's wierboon werd bespoten met de groeistof M.C.P.A. Aanvankelijk was
in de proef een groot aantal groeistofconcentraties opgenomen, variërend van 0,5 tot
7,5 1 M.C.P.A.-oplossing per ha (11 1 M.C.P.A.-oplossing is 1kg actieve stof).
Reeds onmiddellijk bleek, dat bij concentraties van 2 1M.C.P.A./ha en hoger de
plant te sterk lijdt. Veelal stierf de hoofdstengel af of hij groeide niet meer door. Er
werden dan zijstengels gevormd, waaraan somsnogenkele,veelalkleine,peulen voorkwamen. In vrijwel alle gevallen traden vervormingen van stengels, bladstelen en
bladeren op. De stengels bogen sterk om en kregen bij verdere groei een S-vormig
uiterlijk. Demate van vervorming hing,behalve met de gebruikteconcentratie, samen
met het ontwikkelingsstadium van het gewas.Tijdens de bloei had een bespuiting b.v.
een nadeliger effect dan later. Ook bij toepassing van geringe groeistofconcentraties
leed het gewas schade.
Bij vergelijking van kolom 6 en 7 (tabel 53) blijkt, dat de monsters voor oogstanalysenietgeheelrepresentatief waren. Welzienweinbeidekolommen bij toenemende concentratie een opbrengstdaling.
110

Tabel 53. Invloed van enkele bespuitingen met M.C.P.A. inverschillende concentraties opde
samenstelling van de oogst en de opbrengst aan zaad bij veldbonen, uitgedrukt in verhoudingscijfers. Cl 1277- 1952
Bespuiting op 23 Mei. Stadium: volle bloei
1

2

3

4

5

6

7

Concentratie
M.C.P.A.-oplossing

Aantal peulen
per plant

Aantal bonen
per peul

Aantal bonen
per plant

1000-korrelgewicht

Berekende
opbrengst
aan zaad
kg/are

Werkelijke
opbrengst
a a n zaad
kg/are

100= 4,4
80
59
50

100= 3,0
74
81
58

1 0 0 = 13,2
59
48
29

1 0 0 = 1011
94
82
74

100= 32,75
61
(36)
(21)

100= 29,96
65
22
13

Onbehandeld
0,5 l/ha
Il/ha
2 l/ha

Tabel 54. Als t a b e l . 53. Bespuiting ' op 11 Juni toen reeds peulen gevormd
ï
Concentratie
M.C.P.A.-oplossing

Onbehandeld
0,5 l/ha
1 l/ha
2 l/ha

2

4

3

waren

5

6

7

Berekende
opbrengst
aan zaad
kg/are

Werkelijke
opbrengst
aan zaad
kg/are

Aantal peulen
per plant

Aantal bonen
per peul

Aantal bonen
per plant

1000-korrelgewicht

100
111
73
55

100
91
93
94

100
102
67
52

100
107
107
104

100
96
70
54

100
94
66
46

Bij de uitvoering van de oogstanalyse werden 20 planten onderzocht. Uit de in de
tabellen 53 en 54 verwerkte cijfers blijkt, dat het peulgetal per plant bij toenemende
groeistofconcentraties relatief het sterkst afneemt. Het aantal bonen per peul wordt
bij grotere concentraties eveneens geringer. Het nadelig effect van groeistof op peulzetting en vulling van peulen en zaden komt vooral in het stadium van volle bloei tot
uiting. De verkregen resultaten kunnen in het kort als volgt worden geformuleerd:
Door bespuiting tijdens de volle bloei wordt, door de in dit onderzoek betrokken
groeistofconcentraties, de zaadopbrengst sterk verminderd. Alle oogstcomponenten
lijden, zij het in verschillende mate, door de toegepaste groeistof. Deze schade neemt
toe als de groeistofconcentratie wordt versterkt. Een bespuiting na de peulzetting is
minder schadelijk.
Verder inzicht in de reactie van de plant op de toegepaste groeistofbespuitingen
wordt verkregen door een vergelijking van het drooggewicht van één plant en de
berekende korrel : stro-verhouding (zie tabel 55).
Tabel 55. Invloed van degroeistof M.C.P.A. inverschillende concentraties op het drooggewicht van
de plant en de korrel: stro-verhouding. Cl 1277, 1952
Bespuiting op 11 Juni

Bespuiting op 23 Mei
Concentratie
M.C.P.A.

Onbehandeld
0,5 l/ha
Il/ha
2 l/ha

Drooggewichten in g

Drooggewicliten

Plant

Korrel

Stro

Korrel
•n %

Plant

Korrel

28,3
24,5
24,2
16,3

13,2
7,9
4,7
2,7

15,1
16,6
19,5
13,6

46,6
32,2
19,4
16,6

28,3
31,1
24,8
20,3

13,2
12,5
9,1
7,0

in g

itStro

|

i
Korrel
"•"

in

15,1 i46,6
18.6 |40,2
15.7
36,7
13,3 | 34,5

Bij toenemende groeistofconcentraties neemt het drooggewicht per plant in de regel
af. Deze afname is weer het sterkst bij een behandeling van het gewas tijdens de volle
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bloei. Ook blijkt, dat van de totale productie aan droge stof de vegetatieve delen relatief een groter aandeel opeisen naarmate de groeistofconcentratie toeneemt. Voor de
voor zaad geteelde veldbonen betekent dit dat, in economische zin, de productie naar
de verkeerde kant wordt verschoven.
De in 1953 genomen proef Cl 1439,waarbij op meer verschillende tijdstippen werd
gespoten, gaf overeenkomstige resultaten (tabel 56).
Tabel 56. Invloedvanbespuitingenmetdegroeistof M.C.P.A.opdeopbrengstaanzaadbijveldbonen
Cl 1439, 1953
~~~^-^^

Ontwikkelingsstadia

Conc. M.C.P.A
Onbehandeld
0,25 l/ha
0,50 l/ha
1 l/ha
2 l/ha

Begin bloei
28 Mei

Volle bloei
8 Juni

Meeste peulen
reeds gezet
30 Juni

27,6
29,5
27,1
23,1
13,4

27,6
18,7
15,9
8,9
6,2

27,6
25,5
26,6
24,4
23,4

"^~~~-^^

Door regenval, direct na het uitvoeren van een bespuiting op 18 Juni, werd toen
vrijwel geen effect geboekt. Veldbonen kunnen blijkbaar slechts een geringe concentratie M.C.P.A. verdragen. De uiterste grens is afhankelijk van het groeistadium van
het gewas en ligt tussen de 0,25 en 11 M.C.P.A.-oplossing 0,1% per ha. Het valt op,
evenals in 1952, dat veldbonen tijdens de volle bloei uiterst gevoelig zijn. In dit stadium wordt, in plaats van een bevordering van de bloei en vruchtzetting, een tegengesteld effect bereikt. Het verrichte oogstanalytisch onderzoek levert vrijwel dezelfde
resultaten als bij de reeds eerder besproken proef Cl 1277 in 1952, waarom hiernaar
kan.wordenverwezen.Deinbeideproefjaren gevonden resultaten gevende aanwijzing,
dat, in verband met het gevoelige stadium van het gewas, het tijdstip van optreden
van bloem- of peulval en de werkingsduur van de gebruikelijke groeistoffen, voor
proefnemingen moet worden gespoten vlak vóór ofin het begin van de bloei.
Het effect van een groeistof op een bepaald proces, in dit geval de vruchtzetting bij
veldbonen, hangt, behalve van de concentratie of het tijdstip van behandeling, eveneens af van de chemische vorm en de methode van toepassen. Bij het voortgezet
onderzoek is het dan ook noodzakelijk andere groeistofverbindingen in het proefplan
op te nemen. Ook lijkt het van belang meer aandacht te schenken aan de wijze van
toepassen. Verschillende gegevens tonen b.v. aan dat bij behandeling van Phaseolusbonen met naphthaleenazijnzuur bij bestuiving van het gewas een duidelijk gunstig
resultaat werd bereikt (4). Dit was in veel mindere mate of niet het geval, indien de
groeistof werd verspoten.
The influenceof agrowth regulator on the seed-yield of horse beans {Vicia fabd)
During the blooming period losses of blossoms and small pods in horse beans
regularly occurs, especially in dry, hot summers.
Therefore plant hormones preventing the formation of abscission layers causing
pre-harvest drop of apples were tried for preventing drop of blossoms and pods in
horse beans.
Beans, sprayed with M.C.P.A.-dilutions (11 litres M.C.P.A.-dilution containing
about 1 kg of active substance), gave a lower yield, especially during the period of full
bloom.
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Higher concentration ofthe sprays resulted infewer podsperplant, fewer seedsper
pod, lighter seedsandlessdrymatter ofthe whole plant.
The growth ofthe vegetative parts ofthe plant was less hampered than that of the
generative parts.
In thebeginning ofthe blossoming period andinthetime when most pods already
have been setthe damage byspraying isnotsogreat asduring full-blooming.
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ZAAITIJDENPROEVEN MET MAIS (PROJECT 276)
with summary
W. R. BECKER

Nederland is waarschijnlijk het noordelijkste gebied op de wereld waar een rendabele teelt vanmais voor de graanopbrengst istevinden. Hier, omstreeks de 52ste
breedtegraad, worden met succesrassenverbouwd afkomstig uit deAmerikaanse staat
Wisconsin, diedaar echter bij ongeveer 45°N.B. thuishoren. Ditfeit is ongetwijfeld
te danken aan de gunstige invloed, die de Golfstroom op ons klimaat heeft. Deze
bezorgt onseenlangdurig, zij het wat koel, groeiseizoen. Voor mais isditgroeiseizoen,
vooral door hetvroege voorjaar, ± 30dagen langer daninhethierboven genoemde
Amerikaanse gebied. De minder hogetemperaturen zijn deoorzaak datdeze 30dagen
nodig zijn omdemais gelegenheid totvolledige rijping tegeven.
Veelal wordt vervroeging van de zaai van verschillende gewassen beschouwd als
een middel omeen grotere opbrengst teverkrijgen. Ook velemaisverbouwers zijn deze
mening toegedaan. Zij trachten door vroeg te zaaien tevens een betere rijping te
verkrijgen.
De mogelijkheid omvroeg tezaaien wordt beperkt door devolgendefactoren :
1. deminimum kiemtemperatuur is8à 10°C,
2. dez.g. koudetolerantie vandekiemende zaden enhetgroeivermogen vandekiemplanten isbij dergelijke temperaturen betrekkelijk gering,
3. de kans op schade door nachtvorst neemt toe door de zaai te vervroegen, een
zekere resistentie daartegen isgewenst.
Deze factoren blijken minofmeer variabel enerfelijk bepaald tezijn. Hetstreven
van demaiskweker moet dus gericht zijn ophetselecteren vanmateriaal meteenlage
minimum kiemtemperatuur, eenzovlot mogelijke beginontwikkeling enzoveel mogelijk resistentie tegen enherstellingsvermogen na nachtvorst. Deze eigenschappen zijn
s
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vooral te vinden bij rondzadige mais, die echter in ander opzicht de mindere is van
platzadige mais. De laatste is meestal productiever, stoelt minder uit, heeft steviger
stengels, betere wortels en meer resistentie tegen ziekten. Kruisingen van rassen of
stammen uit de beide groepen verenigen soms op gelukkige wijze de gunstige eigenschappen van beide in zich. De moderne maisveredeling en de daaruit voortvloeiende
zaaizaadproductiemethode, waardoor de algemeen gebruikte hybriden zijn ontstaan,
bieden de gelegenheid dergelijke kruisingscombinaties ter beschikking van de landbouw te stellen.
De keuze van het ras (deinteeltstam, de enkele hybride) gebruikt voor de zaaizaadproductie (de andere levert alleen het stuifmeel), zou nu van betekenis zijn in die zin,
dat zaad afkomstig van de rondzadige ouder meer koudetolerantie zou bezitten dan
zaad, verkregen door de platzadige ouder als zaadproducent te gebruiken. De zaaizaadteler heeft echter bezwaren tegen de eerstgenoemde teeltwijze omdat rondzadige
mais meer uitstoelt, wat meer werk en kosten voor het noodzakelijke ontpluimen van
de zaadplanten met zich meebrengt.
Deze overwegingen waren aanleiding om het gedrag van platronde hybriden, gegroeid uit plat en uit rond zaad, in zaaitijdenproeven na te gaan. Bij deze proeven
zouden waarnemingen betreffende de opkomst, groei, bloei, rijping en opbrengst
moeten uitmaken, hoe groot de betekenis van rond zaad zou zijn. Tevens zou daarbij
de gelegenheid bestaan de invloed van de zaaitijd als zodanig op deze eigenschappen
van verschillende rassen na te gaan.
In 1952 werden de platte en de ronde zaadvorm van Goudster (midden vroeg),
Wisconsin 240(midden laat) en KF 1 (laat)voor deproef gebruikt. In 1953werd KF 1,
wegens de sterk verminderde betekenis voor de practijk, niet meer gebruikt. Gezaaid
werd van 1April af met tussenpozen van 9 dagen tot half Mei, dus 6 keer. Kleine
afwijkingen, b.v. door Zondagen, van dit schema kwamen voor. In 1952 werd één
proefveld op zandgrond bij Wageningen, in 1953 één op dezelfde zandgrond en één
op rivierklei te Randwijk aangelegd.
De weersomstandigheden in 1952 waren in April bijzonder gunstig voor een vlotte
opkomst door het zachte weer, in Mei minder door de droogte. De abnormale koude
in September was zeer ongunstig voor de rijping van de late zaaisels. In 1953 was de
voorjaarstemperatuur gemiddeld normaal, hoewel de eerste decaden van Mei en Juni
abnormaal koud waren. Omstreeks 10 Mei kwamen plaatselijk strenge nachtvorsten
voor. De droge September en de droge zachte October in 1953bevorderden de rijping.
Opkomstverschillen zijn moeilijk waar te nemen, omdat men nooit precies weet
welk percentage van het zaad nog kiemplanten zal voortbrengen. Toch kon met
voldoende zekerheid worden vastgesteld, dat de zaadvorm zeer weinig invloed op de
opkomst had. Zowel in 1952 als in 1953 waren de verschillen nooit groter dan 1à 2
dagen ten gunste van rond zaad. In sommige gevallen was er geen verschil. Bij de late
zaaisels van 1952 gaf het ronde zaad van Goudster zelfs een iets tragere opkomst te
zien dan het platte. Dit zeer grove ronde zaad had vermoedelijk te veel tijd nodig om
voldoende vocht op te nemen.
In 1952 verliep tussen de opkomst van de diverse zaaisels weinig minder tijd dan
tussen de zaaidata ten gevolge van de genoemde abnormaal hoge temperaturen in
April. De beide zaaisels in Mei kwamen met enige vertraging op doordat de bovengrond te droog werd.
In 1953 kwamen de zaaisels van 1en 10 April ongeveer tegelijk op, beide slechts
enkele dagen vóór het zaaisel van 20 April. Dit laatste, en ook nog dat van 28 April,
had een langere opkomsttijd dan de Meizaaisels. De strenge nachtvorsten van 10 en
11Mei vernietigden de 1-en 10April zaaisels op de zandgrond vrijwel, waardoor van
vier objecten zelfs geen planten voor bloeiwaarnemingen overbleven. Op de kleigrond
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werd in dezelfde nachten zeer weinig schade aangericht. Het pas opgekomen zaaisel
van 20 April had op kleigrond niet, op zandgrond zeer weinig te lijden.
Dehierboven beschreven invloedvandeweersomstandigheden opdebeginontwikkeling wordt duidelijk geïllustreerd door de data van het begin van de mannelijke bloei
(± 50% stuivende pluimen) uit te zetten tegen de zaaidata. Het verschil tussen 1952
en 1953 is frappant. In 1952 blijft van de 43 dagen verschil tussen eerste en laatste
zaaidatum gemiddeld 30dagen verschiltussen eersteen laatste bloeidatum over (fig.
38). In 1953 verliepen tussen eerste en laatste zaaidatum 45 dagen, tussen eerste en
laatste bloeidatum gemiddeld slechts 15 dagen (fig. 38).
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Fig. 38. Invloed van de zaaidatum op het begin van de bloei.
Influence of date of planting on date
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Een merkwaardig effect van de zaaitijd betreft de vegetatieve groei, die over het
algemeen weelderiger blijkt te zijn naarmate later gezaaid wordt. Het spreekt vanzelf,
dat ook dit effect in 1952duidelijker te zien was dan in 1953.Het kwam in 1952 overtuigend tot uiting in de lengte van de planten (tabel 57). Bij alle drie rassen in deze
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proef nam delengte door later zaaien toe, gemiddeld met ruim 1/3 bij vergelijking van
het eerste met het laatste zaaisel.
Tabel 57. Invloed van de zaaidatum op de lengte van maisplanten (cm) op proefveld Cl 1366 in 1952
Influence of planting date onheight of maize plants {cm) onexperimental field CI 1366in 1952
Zaaidatum
Planting date

April 3 | April 10

April 19

April 28 ! May 7

May 16

Goudster . . .
Wisconsin 240
KF 1

130
140
160

150
150
165

160
175
185

170
180
190

175
190
190

190
200
200

Gemiddeld Average

145

155

175

180

185

195

Tabel 58. Invloed van de zaaitijd op de opbrengst van mais (15,5% vocht; kg/are)
Influence of planting date on grain yield of maize (15,5% moisture; quintals per hectare)
CI 1366, 1952, zaaitijd
planting date

April 3

April 10

April 19

April 28

May 7

May 16

Goudster
Wisconsin 240
KF 1

75,0
68,7
72,5

77,7
71,0
71,2

73,7
68,0
71,9

68,6
72,2
72,9

66,1
53,4
50,0

61,4
52,9
43,9

Gemiddeld Average . .
D0,05 = 2 , 3 , D 0 , 0 1 = 3 , 0

72,1

73,3

71,2

71,2

56,5

52,7

April 1

April 10

April 20

April 28

May 7

May 15

62,1
56,8
59,5

61,0
54,2
57,6

66,7
58,8
62,7

61,8
52,2
57,0

53,8
43,6
48,7

54,8
46,0
50,4

April 1

April 10

April 20

April 28

May 7

May 15

X
X

X
X

67.0
62,3

74,1
65,7

75,0
62,8

65,8
56,3

64,6

69,9

68,9

61,1

CI 1489, 1953, zaaitijd
planting date
Goudster
Wisconsin 240
Gemiddeld Average . .
DO,05= 3,8, D0,01 = 5,l
CI 1490, 1953, zaaitijd
planting date
Goudster
Wisconsin 240
Gemiddeld Aaverage . .
D0,05 = 3,8, D0,01 = 5,l

x Bijna alle planten verloren door nachtvorst in de lente
Most plants lost by nightfrosts in the spring

Een geheel ander beeld vertoont de invloed van de zaaitijd op de opbrengst (tabel
58). In 1952was dezesteeds even groot, mits inApril gezaaid werd, na 28April zaaien
verminderde de opbrengst sterk. Dat KF 1en Wisconsin 240 dit effect sterker vertonen dan Goudster komt wellicht door de vroege nachtvorsten in September, waardoor derijping van dezerassen tevroegwerd onderbroken. In 1953werd een duidelijk
optimum waargenomen. In Cl 1489, op rivierklei, werd dit bereikt door op 20 April
te zaaien, in Cl 1490,op zandgrond, door zaai op 28April of 7Mei. Hierbij moet wel
bedacht worden, dat late zaaisels in 1953een abnormaal gunstige kans kregen om nog
rijp te worden, speciaal op Cl 1490,welk veld zowel door grondsoort als door ligging
meer van zonnewarmte profiteerde dan Cl 1489.
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De voorlopige conclusie voor de practijk is dus:
1. Het heeft weinig zin om vóór 20 April te zaaien, want de opbrengst zal er waarschijnlijk niet door vergroot worden en het risico van nachtvorstschade neemt er
door toe;
2. Zelfs op een terrein met veel kans op nachtvorst, zoals bij Cl 1490 (1953, zandgrond), isde kans op schade bij zaai na 20April reeds veel kleiner dan bij vroegere
zaai;
3. De laatste decade van April is waarschijnlijk de beste zaaitijd voor mais;
4. Later zaaien dan 1 Mei vergroot de kans van vertraagde opkomst door droogte
en de kans op onvoldoende rijping door vroege herfstkoude.
Planting date experiments with maize
In 1952 and 1953 experiments with different dates of planting maize were carried
out. Two problems were studied:
1. the influence of planting date on grain yield;
2. the difference between reciprocal crossings of flint-dents under more and less
adverse conditions for germination.
Seed of flint-dent hybrids, produced on the flint as well as on the dentparent, was
used and planted with principally nine-day intervals, beginning the first of April.
The expected advantage of flintseed over the reciprocal dentseed, with regard to
germination and emergence, was not observed. Sometimes even a slight opposite
effect was seen, probably because large flint kernels take more time to get enough
moisture for germination than the smaller and softer dents.
In 1952thetimefrom plantingtoemergencewasverylittleinfluenced bythe planting
dates. This was a consequence of the exceptionally mild weather in April. The May
plantings took more time to emerge, caused by a drought.
In 1953the temperatures of April and May were on the average nearly normal, but
the first decade of May was cold with nightfrosts on the 10th and 11th, causing the
loss of the first and second plantings of one experiment (CI 1490 on sandy soil).
In figure 38, showing the influence of the planting dates on the time of tasseling,
this difference of conditions between 1952 and 1953 is clearly demonstrated. In 1952
the latest plantings tasseled ± 30 days later than the earliest plantings. In 1953 the
early plantings were slowed down so much in development that this difference was
reduced to 15days.
Later planting favoured the vegetative growth, again more clearly in 1952. The
effect in 1952 is shown in table 57.
Tabel 58 shows the effect of planting date on grain yields. The sudden dropping
of the May planting yields in 1952 is certainly partly due to the early killing frosts
about September 20th.
In 1953 planting on April 20 gave the best results on riverclay (CI 1489), whereas
planting on April 28 and even on May 7gave better results on the sandy field, which,
however, profited more from the sunshine as caused by situation and soil characteristics.
The best general rule for practical farmers is probably to plant in the last ten days
of April, earlier plantings giving little advantage and more risk of frost damage, later
plantings often yielding lower and running more risk of a drought during emergence
and of an early nightfrost in the autumn.
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D E BEPALING VAN DE SPECIFIEKE WARMTESOMBEHOEFTE VAN MATS
(PROJECT 276)
with summary
W. R. BECKER, F. J. DIJKHUIS *) en CHR. KAN

De aanleiding voor dit onderzoek was van tweeërlei aard.
1. De klimaatverschillen in Nederland maken een indeling van het maisrassensortiment in rijpingsgroepen, welke corresponderen met rijpingszones, nodig. De
bestaande indelingisgebaseerd op deisothermen van de maanden April, Mei, Juni
en September, October. Het spreektvanzelf, dat dezonegrenzen slechts benaderend
kunnen zijn. Het zijn ook geen scherpe grenzen, maar door lijnen aangegeven
overgangsstroken. Het is denkbaar, dat de warmtesombehoefte van typische vertegenwoordigers van rijpingsgroepen een betere maatstaf vormen. Plaatsen, waar
aan deze behoefte nog juist voldaan wordt, kunnen dan op de kaart verbonden
worden door een lijn, die aldus een zonegrens vormt.
2. Voor het kruisen van inteeltstammen of enkele hybriden, zoals de moderne maisveredeling en -zaaizaadproductie dat vereist, is gelijktijdige bloei van de beide
ouders nodig. Het aantal dagen dat verloopt tussen zaai en bloei kan, ook bij hetzelfde ras,sterk verschillen ten gevolgevan deweersomstandigheden in die periode.
Wanneer iederras(ingeteelde stam,enkelehybride)eenerfelijk bepaalde, constante
hoeveelheid warmte nodig heeft om zich van zaad tot bloeiende plant te ontwikkelen, dan is het mogelijk de bloei van tweerassen te synchroniseren. Daarvoor moet
dan eerst het ras met de grootste warmtesombehoefte gezaaid worden, vervolgens
wacht men tot het verschil in warmtesombehoefte van de beide rassen geaccumuleerd is.Op dat moment kan hetandere ras gezaaid worden (Ferwerda, 1953).Deze
werkwijze wordt in de V.S.door maiszaadtelers reeds toegepast.
Ook voor andere doeleinden maakt men daar gebruik van warmtesomberekeningen, b.v. om de aanvoer van suikermais en doperwten aan deconservenfabrieken over
een langdurige periode te verdelen. Daarvoor worden deze gewassen op verschillende
tijdstippen gezaaid en de tijd er tussen wordt aan de hand van warmtesomberekeningen bepaald (SEATON en HUFFINGTON, 1951).Voor de bestrijding van de maisboorder
(Pyrausta nubilalis) tracht men het verloop van de ontwikkelingsstadia van het insect
met behulp van deze methode te volgen (APPLE, 1952).
Over de wijze, waarop de warmtesom berekend moet worden, bestaat verschil van
mening. NUTTONSON (1948) sommeert het product van de daglengte en de gemiddelde
dagelijkse temperatuur over de gehele beschouwde groeiperiode. SEATON en HUFFINGTON vermenigvuldigen de gemiddelde dagelijkse temperatuur met 24 en sommeren
dezewaarden,aldus nemenzij uur-graden als eenheden. APPLE (1952) rekent met daggraden, d.w.z. de dagelijkse temperatuurgemiddelden.
Meestal verstaat men onder het dagelijks gemiddelde de som van maximum en
minimum gedeeld door twee en verminderd met een constante. Deze laatste is de
temperatuur, waar beneden de groei stilstaat of althans te verwaarlozen is. Deze, z.g.
drempelwaarde, kan dusniet meetellen,evenmin alsnoglageretemperaturen. Daarom
is hetjuister de drempelwaarde niet na, maar vóór de berekening van het gemiddelde
van elke, bij de berekening betrokken, temperatuur af te trekken. Temperaturen, die
lager zijn dan de drempelwaarde, worden dan als nul in rekening gebracht.
Wij verkozen verder de etmaalgemiddelden te gebruiken, omdat het bekend is, dat
*) StichtingvoorPlantenveredeling,Wageningen.
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ook de nachttemperaturen de ontwikkeling van de maisplant beïnvloeden. De waarde
van deze etmaalgemiddelden kan nog weer op verschillende wijzen benaderend berekend worden. Wijnoemen: hetplanimetreren vanthermograafstroken, het gemiddelde
berekenen van 24, ieder uur waargenomen, temperaturen, het bepalen van het gemiddelde van maximum en minimum en de berekening van het gemiddelde van
maximum, minimum, temperatuur om 8 uur en om 19 uur. Deze laatste methode
werd gekozen als de beste combinatie van een goede benadering van de gevraagde
waarde en een eenvoudige werkwijze. De berekening is als volgt: iedere waarneming
wordt verminderd met de drempelwaarde, maar negatieve uitkomsten worden op nul
gesteld. Het gemiddelde van de vier, aldus gevonden, waarden is het aantal daggraden van het desbetreffende etmaal. Sommatie van deze uitkomsten over de bestudeerde groeiperiode levert de warmtesom daarvan. Het is duidelijk dat hierbij welbewust geen aandacht is geschonken aan de invloed, die de daglengte zou kunnen
hebben.
Het is niet zonder meer duidelijk welke drempelwaarde alsjuist mag worden aangenomen. In deV.S.wordtvoor maisaltijd eendrempelwaarde van 10°Caangenomen.
Getracht is om inzicht te krijgen in dit probleem door warmtesomberekeningen van
de periode van zaai tot bloei. De daarvoor benodigde waarnemingsresultaten werden
ontleend aan proefveldverslagen van de maiszaaitijdenproefvelden van 1952 en 1953
van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, van de Stichting voor
Plantenveredeling en van de maisrassenproefvelden van het eerstgenoemde instituut
in de jaren 1949 tot en met 1953. De temperatuurgegevens zijn afkomstig van het
dichtstbijgelegen meteorologisch station: het Natuurkundig Laboratorium van de
Landbouwhogeschool.
Als drempelwaarden werden 0°, 5°, 7° en 10°C aangenomen. De aldus berekende
warmtesommen van diverserassen bij verschillende zaaitijden ofinverschillende jaren
werden in grafieken uitgezet en door lijnen verbonden, waardoor een 0°-,een 5°-,een
7°-en een 10°-lijn ontstond. Theoretisch zou een dergelijke lijn, bij keuze van dejuiste
drempelwaarde, recht en horizontaal moeten zijn. Het is duidelijk dat er, bekende of
onbekende, factoren zullen zijn, die afwijkingen van dit verloop veroorzaken. Zo
zullen de werkelijke temperaturen, waaraan de planten blootgesteld waren, al naar
aard en ligging van het perceel, nu eens hoger, dan weer lager zijn dan de gebruikte
waarnemingen. Over het algemeen blijken de daardoor veroorzaakte afwijkingen niet
zodanig te zijn dat de richting van de lijnen onzeker wordt.
Bij Goudster (fig. 39,40) zien we dat, bij keuze van 0°C als drempelwaarde, de
warmtesom kleiner schijnt te zijn naarmate later wordt gezaaid, bij keuze van 10°C
zien wejuist een stijgende tendenz, bij 7° blijft de lijn ongeveer horizontaal. In fig. 41
is het verloop bij hetzelfde ras over een reeks vanjaren met ongeveer dezelfde zaaitijd
uitgezet. Daarbij zijn dezegerangschikt van „koud" tot „warm":1949washet koudste
van deze reeks, 1950 het warmste. De warmtesom schijnt nu weer van koud naar
warm af te nemen bij een drempelwaarde van 0°C, maar toe te nemen bij 10°C. Bij
7°C blijft de lijn tamelijk wel vlak.
Als we dit beschouwen als een aanwijzing dat Goudster een drempelwaarde heeft
van 7°C, dan ligt de volgende verklaring voor de hand (zie ook in dit verslag van
DOBBEN, p. 89).

Wordt de drempelwaarde te laag aangenomen, dan worden de temperaturen tussen
de werkelijke en de aangenomen drempelwaarde als effectief meegeteld, hoewel dit
onjuist is. De warmtesom valt dus te hoog uit. In een koude periode, dus bij vroege
zaai en in een koud jaar, komen deze temperaturen beneden de werkelijke drempelwaarde veelvuldiger voor dan in een warme periode, dus bij late zaai en in een warm
jaar. Daardoor wordt de fout in een koude periode extra groot en de warmtesom is in
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Fig. 39, 40,43,44 en 45 t/m 50. Warmtesom van zaai tot bloei bij verschillende zaaitijden, berekend met drempelwaarden van 0°C,5°C,7°Cen 10DC,in 1952en1953.
Heat unitsumfrom sowing to tasseling at different sowing dates, computed withminimum
growthtemperatures ofO °C,5°C,7°Cand 10 °C
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Fig. 41 en 42. Warmtesom van zaai tot bloei in verschillende jaren, gerangschikt van koud tot
warm (links naar rechts), bij verschillende drempelwaarden
Heat unit sumfrom sowing to tasseling in cold and warm seasons (left to right), with different
minimum growth temperatures
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het eerste geval nèg groter dan in het tweede:de 0°-lijn in fig. 39en 40daalt van links
naar rechts.
Wordt dedrempelwaarde tehoogaangenomen, dan worden detemperaturen tussen
de werkelijke en de aangenomen drempelwaarde verwaarloosd, hoewel ze wel effect
sorteren. De warmtesom valt nu te laag uit. Ook nu weer wordt de grootste fout
gemaakt in een koude periode, omdat dan meer van deze temperaturen zullen voorkomen dan in een warme periode. De warmtesom in fig. 39,40 en 41,berekend voor
een drempelwaarde van 10°C, vertoont dan ook een stijgende lijn van links naar
rechts, dus bij vergelijking van een vroege zaai met steeds latere zaai en van een koud
jaar met opvolgend warmere jaren.
Door een drempelwaarde van 7°C te kiezen, werd, volgens deze verklaring, de
werkelijke drempelwaarde goed benaderd. Een bevestiging van deze beschouwing is
te vinden in fig. 42 voor het ras Vroege gele ronde en in fig. 43 en 44 voor Wisconsin
240.
De zaaitijdenproeven van de Stichting voor Plantenveredeling (fig. 45 t/m 50)
leverden ook waarnemingen op, die het bovenstaande steunen. Niet altijd is 7°C de
beste benadering van de drempelwaarde van deze ingeteelde stammen en enkele
hybriden. Dit lijkt wel zo te zijn bij W 85 (fig. 45) en W 85 X W 15 (fig. 47). W 15
(fig. 46), WD X W 9 (fig. 48) en Manitoba 42 (fig. 49) hebben hun drempelwaarde
vermoedelijk bij ± 10°C, W 51 (fig. 50) zal wellicht een nog hogere drempelwaarde
hebben.
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Fig.53en 54. Warmtesom inverschillendejaren, van koud (links) tot warm
(rechts) gerangschikt
Heat unitsum indifferentyears, rangingfrom cold(left) to warm (right)

Er zijn gevallen,waarbij deuitkomsten minder mooi met het bovenstaande overeenstemmen. In fig. 51maakt Goudster de indruk, dat 10°Ctoch nog een betere benadering van de werkelijke drempelwaarde is dan 7°C. Moeilijker te begrijpen is het gedrag van Wisconsin 240 in 1952 op zandgrond bij verschillende zaaitijden (fig. 52) en
in de rassenproeven op zandgrond in 1949 tot en met 1953 (fig. 53). Deze beide grafieken geven aanleiding om 0°C als drempelwaarde aan te nemen, wat echter slecht
valt te rijmen met alles wat over de groei van mais bekend is en met fig. 43 en 44,
waarin men voor Wisconsin 240 eerder nog aan een drempelwaarde van 10CC zou
kunnen denken. Ten slotte stemt het gedrag van Wisconsin 255 (fig. 54) alleen voor
de jaren 1952, 1953 en 1950 overeen met onze redenering, de gegevens van 1949 en
1951 vallen geheel uit de toon.
Aangenomen, dat deze afwijkingen een gevolg zijn van onopgehelderde waarnemingsfouten of onbekende invloeden, mag wel geconcludeerd worden dat de
accumulatie van een min of meer erfelijk bepaalde warmtesom nodig lijkt te zijn om
een maisras tot bloeien te brengen. Het aannemen van éénzelfde drempelwaarde voor
alle rassen is dan echter niet juist. Het is nu interessant op te merken, dat de vroeg
rijpende Goudster (fig. 39,40,41), Vroege gele ronde (fig. 42), W 85 (fig. 45) en W
85 X W 15 (fig. 47) 7°C, dus een lagere temperatuur als drempelwaarde hebben dan
de later rijpende W 15 (fig. 46), WD X W 9 (fig. 48) en Manitoba 42 (fig. 49) met
10°C. De drempelwaarde van W 51 (fig. 50) zou nog hoger dan 10°C moeten zijn en
deze stam isinderdaad nog weer later rijp.
Ten aanzien van de toepassingvande kennisvan dewarmtesombehoefte vanmais,
welke in de aanhef van dit artikel werd genoemd, kan nog het volgende worden
opgemerkt.
1. Het bleek ons niet mogelijk op een voldoende groot aantal plaatsen in Nederland
de beschikbare warmtesom vast te stellen om de bestaande zone-indeling te corrigeren.
2. Door het berekenen van de warmtesombehoefte van de meest gebruikte inteeltstammen en enkele hybriden zal een betere benadering van dejuiste zaaitijd voor
zaaizaadteelt mogelijk zijn. Dit is te meer van belang, omdat de ouders van de
beste hybriden vaak grote verschillen in bloeitijd vertonen.
The estimation of thespecific heat unit sum of maize
1. Climatic conditions in the Netherlands require a classification in maturity groups,
with corresponding climatic zones, for maize varieties. The outline of these zones
is based upon isotherms. It seemed desirable to use the heat unit sum for a better
characterization. Although it is possible to estimate the heat unit sum of different
maize varieties,the authors did not succeed because ofinsufficient data to estimate
the available heat units on so many locations, that a correction of the zones could
be made.
2. Knowledge of the specific heat unit sum for the period from sowing to flowering
of inbreds and single hybrids of maize would be a very useful tool to synchronize
the flowering by fixing the sowing dates. In this way the risks of insufficient pollination would be reduced.
3. The best way to estimate the heat unit sum is discussed. For this purpose four
daily temperatures were used: maximum, minimum, 8.00 a.m. and 7.00 p.m. From
each temperature a minimum growth temperature was subtracted, negative values
being valued at zero, before the daily average was computed. The importance of
the knowledge of this minimum growth temperature, being the temperature below
which no growth of maize is perceptible, is stressed.
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4. It is demonstrated that aminimum growth temperature, estimated too low, results
in too great a heat unit sum, whereas a minimum growth temperature, estimated
too high, results intoo small a heat unit sum. Itis explained that this error is due
to counting ineffective temperatures or neglectingeffective temperatures respectively, which temperatures are the ones between the real and the supposed minimum
growth temperatures. Itisdemonstrated ingraphs that this error isgreater in a
cold period (early sowing or acold season) than in awarm period (late sowingor
a warm season).
5. It isalso demonstrated in these graphs that inbreds, hybrids and varieties may have
different minimum growth temperatures. It seems that late maturity (a great
specific heat unit sum) iscorrelated with ahigh minimum growth temperature and
thatearlymaturity (asmallspecific heat unitsum)iscorrelated with alow minimum
growth temperature.
6. Itis admitted that some results seem to be contradictory and it isclaimed that this
may be due to the fact that no temperature data on the fields were available, these
data being taken from the nearest meteorological station.
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DE INVLOED VAN HET T R E K K E N VAN AARDAPPELLOOF, VERGELEKEN MET
MAAIEN EN DOODSPROEIEN, OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN D E NATEEELT
(PROJECT 243)
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INLEIDING

Aan hettrekken van aardappelloof met dehand, zoals dit indepractijk gebruikelijk
is, kleven vele bezwaren (1,2). Machinaal looftrekken zou eengroot deelvandezebezwaren kunnen ondervangen, maar daar nog geen inalle opzichten goede looftrekmachine werd ontwikkeld, dienden ook andere systemen van machinaal vernietigen
van het loof in het onderzoek te worden betrokken.
Het doodsproeien met chemische middelen was reeds invele proeven (3) als vervangingswijze beproefd met onvoldoende resultaat. De tijd, nodig om het gewasna
de bespuiting volledig tedoen afsterven, isdikwijls niet tevoorspellen, zodat men,
om alle risico te vermijden, reeds geruime tijd vóór de looftrekdatum met de bespuitingen zou moeten beginnen, hetgeen ten koste zou gaan van de opbrengst aan pootgoed.
Na kennisneming van deinde Verenigde Staten (4) indepractijk algemeen gebruikelijke en snelle werkwijze om met z.g. rotobeaters (loofklappers) het loof te vernietigen, werd getracht eensysteem te ontwikkelen, waarbij met loofklappen,ge124

volgd door doodsproeien een sneller en vollediger afsterven zou worden bereikt dan
alléén met klappen of doodsproeien.
In tegenstelling tot looftrekken, waarbij de stengels met inbegrip van de ondergrondse delen worden verwijderd, blijven bij dit systeem de stengelstompen nog enige
tijd in de grond in leven. Het zou mogelijk zijn, dat bij een eventuele infectie met
virusziekten, welke kort voor de bewerking heeft plaats gehad, het virus reeds in de
stengels aanwezig is, maar nog niet tot de knollen is doorgedrongen. De besmette
stompen, welke nog in verbinding staan met de knollen, zouden dan, ook wanneer
geen nieuwe spruitgroei zou optreden, na het maaien nogvirus aan de knollen kunnen
afgeven, waardoor een hoger percentage virusziekten in de nateelt van de geklapte en
bespoten perceeltjes zou kunnen worden gevonden dan in de loofgetrokken veldjes.
De volgende proeven werden aangelegd om het laatstgestelde probleem te onderzoeken. Wanneer het hierboven veronderstelde het geval zou blijken te zijn, dan zou
loofklappen en -spuiten slechts ten dele een vervanging van looftrekken kunnen zijn,
omdat de eis zou dienen te worden gesteld, dat alleen die gewassen voor goedkeuring
in aanmerking komen, waarvan, op de looftrek- of rooidatum behalve de knollen,
geen andere levende plantenresten meer in de grond aanwezig zijn.
Bij het aanleggen der proeven werd van de veronderstelling uitgegaan, dat het
technisch mogelijk zal blijken een loofklapper te vervaardigen, welke het loof kort
kan afslaan en het zó in de voren kan deponeren, dat het geen beletsel vormt voor een
volledige bevochtiging van de overgebleven stengelstompen, terwijl door de klapper
geen grond over de stompen mag worden gesmeerd.
Het loof werd daarom bij de bewerking, indien niet anders isvermeld, kort gemaaid
en daarna van de stengelstompen verwijderd. Vervolgens werden de stompen besproeid; om het effect te vergroten werd getracht de stompen van alle zijden te raken.
Indien nodig zou later in de practijk een zijdelingse bespuiting ongetwijfeld mogelijk
zijn, omdat dit systeem van spuiten reeds in vele landen, o.a. in de Verenigde Staten,
algemene toepassing heeft gevonden (4).
De hier volgende proef van 1951wasdeeerste, welke op dit gebied werd genomen.
Ook werd door een onzer getracht om langs de weg van kunstmatige infectie (door
het overbrengen van luizen van zieke naar gezonde planten) de proeven meer onder
gecontroleerde omstandigheden te nemen. Het is echter tot nog toe niet mogelijk
gebleken zo op een willekeurig tijdstip een infectie teweeg te brengen.
PROEF TE KERKWIJK IN 1951

In een in klasse A gekeurd perceel Bintje van de Telersvereniging „De Bommelerwaard" te Kerkwijk werden beide werkwijzen op 19 Juli en op 26 Juli vergeleken,
terwijl de besmetting, welke kort voor en na de bewerkingen nog op het veld plaatsvond, werd nagegaan door het laten uitgroeien van het gewas op een aantal perceeltjes, waarvan het loof resp. op 2, 13, 16en 23 Augustus werd getrokken. Tevenswerden in deze proef een aantal doodspuitmiddelen vergeleken. Over de resultaten hiervan werd elders bericht (1, 5).
De gezondheidstoestand van de nateelt van enkele veldjes bleek in 1952 aanzienlijk
slechter te zijn dan die van de overige, hetgeen kon worden verklaard door een zeer
ongelijkmatige verdeling van de besmetting, waardoor in 1951een aantal haarden van
bladrolzieke planten was ontstaan.
Omtrent de ligging van deze haarden kon een indruk worden verkregen, doordat
de knollen van de nateelt werden uitgeplant in de volgorde, waarin ook de planten in
1951 op het veld hadden gestaan. Deze bladrolhaarden hebben de spreiding in het
cijfermateriaal aanzienlijk vergroot.
125

Tabel 59. Bladrolpercentages en aantal uitlopende stengels
1
Bewerking op

aantal uitlopende stengels
6 d. na spr.

19 Juli
19 „
19 „
26 „
26 „
26 „
Gemiddeld

. . . .

Loofgetrokken

Gemaaid en doodgesproeid

1

13/8

3
22
6
14
0
2

2
13
3
2
0
3

7,8

3,8

percentage
bladrol
13/8

aantal uitlopende
planten
j
13/8
i

percentage
bladrol
13/8

3,6
3,4
3,0
0,3
0,7
5,6

4
2
2
8
5
6

6,9
0
1,3
0,4
3,6
3,3

2,8

4,5

;

2,6

Wanneer we nu de nateelt van loofgetrokken veldjes vergelijken met de nateelt van
de dichtstbijliggende veldjes, welke werden gemaaid en daarna doodgesproeid, dan
vindt men de in tabel 59 gegeven percentages bladrolzieke planten. Ieder cijfer heeft
betrekking op 40 planten, waarvan 8 knollen per plant werden nageteeld. Tevens is
aangegeven hoeveel stengels (van de ± 240) per veldje na het doodsproeien nog een
of meerjonge spruitjes hebben gevormd.
De betrokken paren van loofgetrokken en doodgesproeide veldjes lagen over het
gehele proefveld verspreid. Er was geen aanwijzing, dat in enigpaar een haard primair
bladrolzieke planten heeft gelegen. De cijfers wijzen niet op een verschil in de gezondheidstoestand van de nateelt bij beide bewerkingen.
Het is niet na te gaan of omstreeks de rooidatum nog besmetting is opgetreden. De
veldjes, waarvan het loof achtereenvolgens op een aantal data werd getrokken, laten
eerst na 13Augustus een toeneming van het percentage bladrol in de nateelt zien (zie
tabel 60).
Tabel 60. Percentage bladrol na looftrekken
Datum looftrekken

19 Juli
26 Juli
13 Augustus
16 Augustus
23 Augustus

% bladrol
gemiddeld

Ie blok

2e blok

3e blok

2,7
2,4
4,2
3,3
9,5
15.5

6,9
0,4
3,2
5,6
13.4
20,7

0
3,6
2,5
0,7
3,0
14,3

1,3
3,3
6,9
3.5
12,1
11,5

Vermoedelijk is deze toeneming reëel en niet te wijten aan toevallig in deze veldjes
op de rooidatum aanwezige primaire haarden van bladrol.
Het optreden van een besmetting is zeker niet denkbeeldig, omdat de veldjes bestonden uit kleine oppervlakten van nog groeiende aardappelen in een veld, waarvan
het loof op 19en 26 Juli was afgemaaid en doodgesproeid.
Dat er bladluizen waren, kon op 27 Juli worden geconstateerd tijdens het tellen
van het aantal weer uitgelopen stengels. Dejonge spruitjes, vooral van de afgemaaide
en daarna niet gespoten veldjes, bleken toen dicht bezet te zijn met bladluizen.
Van deze veldjes werden op twee verschillende tijden monsters genomen, nl. 14en
28 dagen na het maaien. Duidelijk blijkt, dat de besmetting in het frisse groen van de
veldjes, welke op 19 Juli werden gemaaid, zeer sterk is geweest en dat hierdoor een
stijging van het percentage bladrol tussen 2en 16Augustus is opgetreden. Ofer tussen
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19 Juli en 2 Augustus nog een verhoging van het percentage bladrol in de knollen
heeft plaatsgevonden, is niet met zekerheid te zeggen, omdat de vrij hoge percentages
van 2 Augustus ook zouden kunnen worden toegeschreven aan het voorkomen van
primaire bladrolhaarden.
Tabel 61. Percentages bladrol na maaien (zonder doodspuiten)
Gemiddeld

Ie blok

2e blok

3e blok

Gemaaid op 19 Juli
% bladrol op 2 Augustus
% bladrol op 16 Augustus

10,3
23,4

11,3
23,3

17,1
33,6

2,5
13,4

Gemaaid op 26 Juli
% bladrol op 9 Augustus
% bladrol op 23 Augustus

6,2
6,8

5,2
5,4

10,1
11,8

3,2
3,2

De gegevens van de veldjes, welke op 26 Juli werden gemaaid, wijzen er op, dat
tussen 9Augustus en23Augustus vermoedelijk opdenieuwespruiten van deze veldjes
geen infectie heeft plaatsgevonden en vermoedelijk ook niet enige dagen vóór 9 Aug.,
omdat een infecteren der planten op b.v. 5Augustus ongetwijfeld nog een stijging van
het percentage virusziekten na 9 Augustus tot gevolg zou hebben gehad.
De sterke toeneming van het percentage bladrol tussen 2 en 16 Augustus in de
veldjes, welke op 19 Juli werden gemaaid, moet dus waarschijnlijk worden geweten
aan een infectie, welke vóór ± 5 Augustus is opgetreden (zie tabel 61).
Er zijn ook nog gegevens,welkeer op wijzen, dat enige tijd na het maaien op 19Juli
evenmin infectie is opgetreden. In de proef lag nl. een drietal veldjes, welke op 19Juli
werden gemaaid en met zwavelzuur 10% werden doodgesproeid. Ook hierin ontwikkelden zich na de bewerking vele nieuwe spruiten (hoewel in geringere mate dan
op de niet bespoten, gemaaide veldjes), welke echter op 27 Juli nogmaals werden
doodgesproeid. Op 2Augustus, dus 14dagen na de bewerking van 19Juli, waren de
bovengrondse stengeldelen en de hierop voordien ontwikkelde spruitjes geheel afgestorven. In deze veldjes is nu, zoals uit de cijfers van tabel 62 blijkt, in de tijd, dat
de spruitjes aanwezig waren, geen infectie opgetreden.
Tabel 62. Percentages bladrol in veldjes, welke zijn gemaaid en besproeid met 10% zwavelzuur

Gemaaid op 19 Juli en met
10% zwavelzuur gesproeid op
19 Juli en 27 Juli
% bladrol op 2 Augustus
% bladrol op 16 Augustus

Gemiddeld

Ie blok

2e blok

3e blok

2,6
2,4

0,6
0

1,9
1,3

5,3
5,9

Uit alle hier vermelde gegevens kan men besluiten, dat de infectie op de nieuwe
spruiten vermoedelijk tussen ± 27 Juli en 5Augustus heeft plaats gehad.
PROEF TE KERKWIJK IN 1952

Om het risico van het voorkomen van virushaarden te vermijden, werd in 1952 de
proef genomen in een perceel Bintje, waarin practisch geen secundair-viruszieke
planten aanwezigwarengeweest(klasseE).Bovendienwerden,voôr de proefnemingen
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begonnen, op 16Juli van alle planten van een aantal rijen in dwars- en lengterichting
van het perceel knollen verzameld en het volgendejaar uitgeplantin dezelfde volgorde
als waarin de planten op het veld hadden gestaan. Bij de beoordeling op virusziekten
in 1953weesnietser op,datinhetperceelvan 1952virushaarden aanwezigzijn geweest.
De vergelijking tussen looftrekken en maaien gevolgd door doodsproeien werd op
vier data gemaakt, nl. op 16,21,25 en 31Juli. De uitwerking van een infectie, zowel
voor als na de rooidatum, zou op deze wijze kunnen worden achterhaald.
Tabel 63. Percentages bladrol in de nateelt
Maaien en
doodsproeien
Bewerking op 16 Juli
Bewerking op 21 Juli
Bewerking op 25 Juli
Bewerking op 31 Juli
Bewerking op 5 Augustus . . .
Bewerking op 15 Augustus . . .

0,i
0,8
1,3
1,4

Looftrekken

0,8
1,3
1,3
1,7
1,9
2,5

Gemiddeld

0,8
1,1
1,3
1,6
1,9 ')
2,5 *)

x

) % van 9 veldjes van 72 planten (2 knollen per plant)

De gegevens van tabel 63hebben betrekking op het percentage bladrol in de nateelt
1953 van 9 veldjes van 72 planten, waarvan 4 knollen per plant werden verzameld.
Twee knollen per plant werden verzameld 5 dagen nadat de bewerkingen hadden
plaatsgevonden en nogmaals 2knollen 15dagen na dezedatum. Er was geen betrouwbaar verschil in percentage bladrol tussen op beide data verzamelde monsters, waardoor het vermelden van een gemiddelde waarde geoorloofd is.
Op geen der data van bewerking is er enig verschil tussen de gezondheidstoestand
van de loofgetrokken en de doodgesproeide veldjes. Een verschil van 0,5%, zoals op
21/7 ten nadele van het looftrekken werd geconstateerd, valt namelijk nog binnen de
foutengrens.
Er schijnt nu in de tijd van 16 Juli tot 31 Juli een zeer geringe toeneming van het
percentage bladrol te zijn opgetreden, hoewel ook deze verschillen binnen de foutengrens vallen. Alleen de verhoging, welke regelmatig met 0,2 of 0,3% toeneemt naarmate later wordt gerooid (tabel 63), doet vermoeden, dat ook regelmatig enig virus
naar de knollen werd afgevoerd.
Dat er vermoedelijk een infectie is geweest, blijkt uit de gegevens van de veldjes,
waarvan het loof werd afgesneden en niet doodgesproeid (tabel 64). Hoewel weinig
nagroei is opgetreden, blijkt dat deze waarschijnlijk toch tussen 25 Juli en 5 Augustus werd besmet. Van de op 21Juli gemaaide veldjes was nl. het percentage bladrol
op 25 Juli, dus toen juist de nieuwe spruitjes zich begonnen te ontwikkelen, 1,8%,
terwijl dit op 5Augustus bij dezelfde veldjes 2,9% bedroeg. Dezetoeneming van 1,1%
is bijna practisch betrouwbaar (93% zekerheid). Voor de gemaaide en gesproeide
veldjes, waarop geen nagroei is opgetreden en welke op dezelfde data werden bemonsterd, bedroeg dit verschil 0,4% en voor de loofgetrokken veldjes -0,2%. Deze verschillen vallen binnen de foutengrens.
Behalve door een nieuwe infectie op de planten na het maaien zou de verhoging in
percentage bladrol van 1,1% ook kunnen worden verklaard door een afvoer naar de
knollen van virus, dat nog in de groene delen van de plant na het maaien aanwezig
was. Gegevens over de mogelijkheid van een dergelijke afvoer naar de knollen na het
maaien en sproeien meent MÜNSTER (6) in een proef met Bintje te hebben kunnen
aantonen. Bij bemonstering 48 dagen na de bewerking van de loofgetrokken veldjes
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werd 0,7% bladrol gevonden, terwijl dit in de uitgegroeide veldjes en in de gemaaide
en daarna doodgesproeide veldjes resp. 4,8 en 5,0% bedroeg. In de laatstgenoemde
veldjes was volgens MÜNSTER practisch geen nagroei opgetreden.
In onze proef zou deze afvoer op de gemaaide en doodgesproeide veldjes dan niet
hebben plaats gevonden en ook niet in de loofgetrokken veldjes; wel echter indien
werd gemaaid en niet gespoten (tabel 64).
Tabel 64. Percentages bladrol in de nateelt
Maaien en
doodsproeien

Loofmaaien

Looftrekken

Aantal dagen na de bewerking,
waarop werd bemonsterd . . . .

5

15

5

15

5

15

Bewerking op 16Juli
Bewerking op 21Juli

1.1
1,8

0,6
2,9

0,8
1,4

0,9
1,2

1,2
0,6

0,5
1,0

Er zijn nu de volgende verklaringen mogelijk:
1. Er was op 16Juli geen besmetting in het loof, welke nog niet naar de knollen was
doorgedrongen. Tussen 16Juli en 21 Juli heeft een zeer geringe nieuwe besmetting
van het loof plaats gehad, welke op 21 Juli nog niet geheel naar de knollen was
doorgedrongen. Het virus dat zich op 21 Juli in de stengelstompen bevond, is
nadien nog langzaam naar de knollen afgevoerd en dit heeft de stijging van het
percentage bladrol van 1,1% tussen 26 Juli en 6 Augustus veroorzaakt.
2. Na 21 Juli zijn nog besmette luizen op de afgemaaide stengelstompen terecht
gekomen en hebben nog een lichte besmetting teweeg gebracht; dit kan geschied
zijn:
a. door prikken in de overgebleven groene bladeren of stengelstompen direct na
het maaien of later, maar in ieder geval vóór de verdorring, welke bij de afgemaaide veldjes eerder intrad dan bij de uitgegroeide veldjes;
b. door prikken in de zeer weinige nieuwe knoppen en spruitjes, welke zich nog
na het maaien hebben ontwikkeld. De nieuwe spruitgroei was echter geringer
dan op de veldjes, welke op 16 Juli werden gemaaid en indien de besmetting
op deze wijze zou hebben plaats gevonden, zou zeker ook in de nateelt van de
op 16Juli gemaaide veldjes een verhoging moeten kunnen worden vastgesteld.
Het laatste geldt echter ook voor de onder 2a genoemde verklaring. Op 21 Juli
waren destompen enhethieraan vastzittende blad vermoedelijk nogvoldoendelevenskrachtig om te kunnen worden geïnfecteerd.
Wanneer we echter verklaring 1alsjuist aannemen, kan hiernaast worden gesteld,
dat bij maaien en doodsproeien op dezelfde datum later geen significante verhoging
van het percentage bladrol is opgetreden. De afvoer vanuit de stengelstompen en het
resterende blad naar de knollen zou dan na de besproeiing niet en zonder besproeiing
wel doorgaan. Het direct na het maaien besproeien met de zeer snel in de levende
weefsels indringende olie zou dan het afvoeren van virushebben kunnen belemmeren.
Nemen we dus aan dat de infectie tot stand is gekomen tussen 16en 21Juli, dan is
vermoedelijk dezezelfde infectie verantwoordelijk geweest voor het toenemen van het
percentage bladrol na 21 Juli van 1,1% tot 2,5% tijdens de uitgroei van het niet
gestoorde gewas. Op 5 Augustus waren de planten reeds sterk aan het geelkleuren,
terwijl het gewas op 15Augustus geheel dood was. Het is vreemd, dat er tussen 5en
15 Augustus tijdens het afsterven nog een toeneming is geweest van het percentage
bladrol. Het verschil (0,6%) is echter te gering om deze conclusie te rechtvaardigen.
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PROEF TE ANNA-PAULOWNA IN 1952

]n deze proef, welke met medewerking van de N.A.K. Noord-Holland werd genomen op een vrij schraal ontwikkeld gewas Bintje, gekeurd in de E-klasse, op het
bedrijf van de heer Balen-Blankente Anna-Paulowna, werden de bewerkingen slechts
op één datum (A-datum) vergeleken.
Het gewas was na het afmaaien nog voldoende vitaal, zodat aan de planten, welke
werden gemaaid en niet doodgespoten, zeer veel knoppen, die zich op de stengelstompen in de oksels der bladeren bevonden, tot spruitjes uitgroeiden.
De resultaten der proef, welke in 4-voud werd genomen op veldjes (rijen) van 200
planten, zijn in tabel 65 vermeld.
Tabel 65. Aantal nieuwe spruitjes op 10 Augustus en aantallen bladrolplanten en Y-virusplanten in
de nateelt van 800 planten
Bewerking

Looftrekken
Kort maaien, loof verwijderen .
Halverhoogte maaien, loof niet
verwijderen

Datum
bewerking

Hoeveelh.
Shell A D

Datum I
besproeiing :

17/7
15/7

4001

15/7

15/7

4001

15/7
15/7
15/7
17/7
15/7

Niet maaien
Kort maaien, loof verwijderen

4001
15/7

Uitgroeien tot 10/8

4001

Aantal
spruiten
10/8

Aantal
bladrolplanten

Aantal
Y-virusplanten.

35
53

12
13 l)

1
01)

45

12

1

59

11

1

zeer
veel

16

4

-

26

1

x

) dit aantal heeft betrekking op 600 planten

De verschillentussen de bewerkingen liggen statistisch binnen de foutengrenzen.
Er konden dus geen verschillen in de gezondheidstoestand worden aangetoond
tussen looftrekken en doodsproeien, al of niet voorafgegaan door maaien. Ook de
ziektepercentages in de veldjes, waarop na maaien zeer veel nieuwe spruiten werden
gevormd, waren van dezelfde grootte-orde. Dit wijst er op, dat tijdens de groei van
deze spruitjes waarschijnlijk geen infectie door bladluizen is opgetreden en dit vermoeden wordt versterkt, doordat op het veld na de A-datum geen luizen werden
waargenomen, ook niet op de jonge spruitjes, welke dikwijls een goede indicator
vormen voor de aanwezigheid van bladluizen.
De veldjes, waarvan het loof niet werd vernietigd, maar welke tot de rijpheid zijn
uitgegroeid, hebben vermoedelijk enkele bladrolzieke planten meer bevat dan de
overigeveldjes. Ofditeengevolgisgeweestvan eenbesmetting, nadat de bewerkingen
hadden plaatsgevonden, dan wel voor deze datum, is uit de proefgegevens niet te
achterhalen.
NASCHRIFT

Hoewel in alle proeven de nateelt van perceeltjes, waarop het gewas tot rijpheid is
uitgegroeid, een iets hoger percentage bladrol laat zien dan die, waarvan op diverse
data het loof getrokken of doodgespoten is, zijn de verschillen te gering om een conclusieterechtvaardigen over hetalofnietmogelijk zijn vantransport vanvirusuit nog
levende stengelstompen naar de knollen, ook zonder dat nagroei en nieuwe infectie
hiervan zijn opgetreden. Indien aangenomen zou kunnen worden,dat dit niet het geval
is, dan zou een criterium zijn gevonden, waarvan bij de keuring van aardappelen gebruik kan worden gemaakt. Als na het doodsproeien geen nagroei optreedt, dan zou
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een perceel, waarvan het loof door klappen en spuiten is vernietigd, zonder risico
kunnen worden goedgekeurd.
Delageinfectiekansen inde streken, waar deproeven gedurende beidejaren werden
genomen, zijn oorzaak van de minder goede resultaten. Ongetwijfeld zou het nemen
van meer van deze zeer nauwkeurige proeven, onder verschillende omstandigheden,
reeds in 1951 gerechtvaardigd zijn geweest. De kans, dat thans gedocumenteerde
gegevens over dit onderwerp aanwezig zouden zijn, welke een uitsluitsel zouden kunnen geven op de onzekerheden, welke sterk zijn gestimuleerd na de publicatie van de
proeven van MÜNSTER (5) en welke de N.A.K. er thans van weerhouden het doodsproeien (al of niet voorafgegaan door klappen) algemeen toe te staan, zou dan aanzienlijk zijn vergroot.
Dat niet meer proeven werden aangelegd, is aan de volgende oorzaken te wijten:
a. in 1951 en 1952 werd in landbouwkringen het doodsproeien niet gezien als een
perspectief voor de oplossingvan het probleem. Hierdoor was het moeilijk de voor
het nemen van deze proeven benodigde credieten te verkrijgen;
b. deproeven eisengespecialiseerd personeelenveelarbeidskrachten ineen korte tijd ;
c. het risico is groot, dat een gewas na de proefneming in klasse wordt verlaagd.
Klasseverlaging ten gevolge van de proefneming kan grote financiële consequenties hebben.
In 1953,toen na voorlopige publicatie van de eerste gegevens (1) de aandrang van
de practijk tot het nemen van vele proeven was ontstaan, werd door de N.A.K. het
initiatief genomen tot aanleg van ± 200 proeven op practijkschaal. In deze proeven
werd een gedeelte van een perceel met de hand loofgetrokken, een ander deel na
klappen met een loofklapper met een loofdoodmiddel bespoten, terwijl een klein
gedeeltegelegenheid kreeguittegroeien.Het nemenvanmonstersvan 600-800 knollen
van de drie gedeelten op de datum van bewerking en 14dagen à 3weken nadien, zou
uitsluitsel kunnen geven over de eventuele toeneming van het percentage virusziekten
bij de drie wijzen van bewerking. De resultaten hiervan wachten nog op een beoordeling der nateelten.
In afwachting van dit grootscheepse onderzoek werden door ons in 1953 geen
proeven over dit onderwerp aangelegd.
The influenceof pullingpotato vinesby hand,as compared with mowing and
chemical spraying, on the attack by leaf roll
In three experiments with seedpotatoes of the variety Bintje, in which a comparison
was made between pulling of the vines by hand and destruction of the vines by
spraying with chemicals after rotobeating, there was no difference in the attack by
leaf roll.
However, in two of these experiments probably no infection by aphids shortly
before the treatments occurred. In thefieldexperiment at Kerkwijk in 1952there may
have occurred a slightinfection asthere wasagradual augmentation ofthe percentage
leaf roll in the comparisons of treatments on 16,21,25 and 31July: 0.8, 1.1, 1.3 and
1.6% respectively. Also in this experiment no reliable difference in leaf roll attack
with both methods of destruction could be shown.
If the living buds of the plants after treatment develop in the presence of infected
aphids a heavy attack of leaf roll is possible.
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ENIGE O P M E R K I N G E N OVER DE PENETRATIE VAN D N C IN D E PLANT
(PROJECT 266)
with summary
C . P O S T M A e n P . PvIEPMA K Z N

De penetratie van een stof in oplossing in de cel is in eerste benadering als een
diffusieproces te beschouwen, zodat de bekende wet van FICK kan worden toegepast.
Deze zegt, dat de diffusiesnelheid door een gegeven doorsnede evenredig is met het
concentratieverval in de punten van die doorsnede. Zij kan worden voorgesteld door
deformule:
%

-

*

•

<

*

%

waarbij:
dm
„ .,
— = de snelheid van penetratie;
m = hoeveelheid stof in grammoleculen ;
Q = het contactoppervlak (in de biologie is de eenheid van contactoppervlak l,w2);
t = de tijd van inwerking (eenheid van tijd is de sec);
D = de permeabiliteitsconstante, welke wordt uitgedrukt in Mol/sec.;
x = de dikte van de te passeren membraan ;
c = c0-Cj = het verschil in concentratie van de stof in oplossing buiten en binnen
de cel;
—- = het concentratieverval.
dx
Uit deze formule (1), die als uitgangspunt voor permeabiliteitsstudies kan worden
genomen, volgt, dat de permeabiliteitsconstante D het aantal grammoleculen van de
stof is, dat bij een eenheid van concentratieverval per tijdseenheid door de eenheid
van oppervlak passeert.
Het probleem is nu in hoeverre de algemene permeabiliteitsformule op bijzondere
vraagstukken, die bij de spuittechniek voorkomen, van toepassing is. In het hier
volgende wordt getracht een elementaire benadering te geven, die kan bijdragen tot
een oplossing van dit probleem.
We kiezen hiervoor allereerst het eenvoudigste geval. De cel, waarin een vreemde
stof binnendringt, wordt gedacht zowel een constant volume (V) als een constant
contactoppervlak (Q) te bezitten en blootgesteld te worden aan een zo groot volume
van een oplossing met een concentratie c0, dat de concentratievermindering door het
binnendringen van de stof te verwaarlozen is. Wanneer wordt aangenomen, dat de
membraan zeer dun is en overal een constante samenstelling bezit, dan is het concentratieverval op elk willekeurig tijdstip tussen de oplossing buiten de cel en de
oplossing binnen de cel = - .
x
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We kunnen dan schrijven:
dm
dt"
Daar c;

D.Q.

(Co-Ci)

(2)

m isenQenVconstanten zijn, wordt(2):
dt

x V{C°

(3)

CJ

Dit wordt naintegratie:
D-Q-t
~x^V~
Met behulp vandeze afleiding is te berekenen hoegroot de hoeveelheid gepenetreerde stof is na verloop vandetijd t, alsdeoverige grootheden bekend zijn. Deze
algemene behandeling brengt naar voren, datdepenetratiesnelheid o.m. afhankelijk
is vanQ/V, c0ent.
Een toepassing vandeze formule is niet alleen mogelijk voor éénenkele cel, maar
ook voor eenverzameling van cellenenzelfs voor kleinebladeren,wanneer het volume
vloeistof maar groot genoeg is. Zoisdeze wijze vanbehandeling ookvantoepassing
In

(4)

op immersieproeven met koolzaadbladeren (FOGG 1).

De toxiciteit van een middel kan op verschillende wijzen worden vastgesteld. In
immersieproeven gebeurde dit door het aantal cellen te bepalen, dat door DNC
gedood werd. Op grond van deze gegevens werd vastgesteld, dat et constant was
(FOGG 1).Indepractijk, bijhetspuiten inhetveld, wordt detoxiciteit van hetmiddel
beoordeeld naar het percentage gedode planten. Daarbij kon worden vastgesteld,
dat Qcconstant was(2);in tegenstelling totdeimmersieproeven konevenwel inde
practijk niet worden aangetoond, datet constant was(fig. 55).
Bij bespuitingenindepractijk worden nietenkelecellen blootgesteld aanveel water,
maar wordt eengroot aantal planten behandeld meteen geringe hoeveelheid spuitvloeistof,welkeDNCbevat.Inditgevalhangt dereactiedersoortenvolgens[2]afvan:
1. Dewaterhoeveelheid;
2. De druppelgrootte;
3. Deconcentratie vanhetmiddel;
4. Deinwerkingstijd t,diegelijk isaandetijd, waarin deophetblad gespoten druppelsverdampen. Deze tijd wordt bepaald door deweersomstandigheden, o.a.door
regenval en verzadigingsdeficit. Er mag worden aangenomen, dat t omgekeerd
evenredig ismet hetverzadigingsdeficit van delucht, d.w.z. met hetverschil tussen
de dampspanning aan het oppervlak van devloeistof- Verz.def.in gr/m3
8
druppel (F) en die van deatmosfeer (f):
r
(F- f) t = k
waarin:

(5)

F - f = verzadigingsdeficit in g/m3
k = constante.

::

/

;-

/

i-

Fig. 55. Verband tussenDNC-concentratie
enverzadigingsdeficit van
delucht(ingr/m3waterdamp) noodzakelijk voor 69%doding
van2cmhogeStellaria media(muur).Het verzadigingsdeficit
is omgekeerd evenredig metde inwerkingstijd
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Conc. DNC i n %
op 5 0 0I water
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Indien nu et constant zou zijn, dan zou dus ook ——constant moeten zijn. Uit
J
F-f
fig.55blijkt, dat dit niet het geval is en dus kan ook et onder de gemaakte veronderstellingen niet constant zijn. Een verklaring hiervoor hebben we gezocht in de verdamping van de vloeistof, die naast het binnendringen van het herbicide optreedt,
zodat het proces ingewikkelder is dan door de diffusieformule wordt weergegeven.
In het navolgende wordt getracht een elementaire bijdrage te leveren tot de analyse
van dit ingewikkelde proces.
Bij beschouwing van de penetratie van DNC in de plant, zoals deze in de practijk
plaatsvindt bij gebruik van weinig water, zijn de volgende opmerkingen te maken:
1. Het totale contactoppervlak Q, waarmee de spuitvloeistof in aanraking met het
bladoppervlak is, wordt bepaald door het gemiddelde contactoppervlak q van een
afzonderlijke druppel en het aantal druppels n op het blad, dus Q = n.q.
2. Voor elke druppel geldt, zoals eenvoudig aan de hand van fig. 56is af te leiden:
7T

16
sin*
R2
1-cos 6 " y (l-cos 0) (2+cos 0):

(6)

waarin:
0 = de contacthoek tussen druppel en blad;
R = de straal van de druppel kort voordat deze op het bladoppervlak terechtkomt
q in rr R

r in R

-3

Fig. 56. Schematische voorstelling van devorm
van een druppel op het bladoppervlak
Fig. 57. De relatie tussen contacthoek 6, die de druppel
op het blad maakt en:
I: de straal rvan de druppel op hetblad, uitgedrukt in R
II: het contactoppervlak 2q van de druppel met
het blad, uitgedrukt in7tR
R is straal van de druppel, voordat het bladoppervlak bereikt wordt

\

30

\

60

90

I20
I50
9 = contacthoek

Uit fig. 57blijkt, dat bij toenemende 0 en gelijkblijvende R decontactoppervlakte q
snel afneemt en daarmee dus het oppervlak, waardoor DNC kan penetreren. Het
contactoppervlak q wordt uiteraard gedurende het proces kleiner. Als eerste benadering nemen we deze in het vervolg als constant aan.
De inwerkingstijd t wordt, zoals reeds is opgemerkt, bepaald door allerlei factoren,
waarop hier niet nader wordt ingegaan.
In het volgende wordt steeds slechts één druppel beschouwd.
We voeren nu de volgende notatie in:
vt = hoeveelheid vloeistof op tijdstip t;
h t = hoeveelheid opgeloste stof op tijdstip t;
c t = concentratie op tijdstip t;
p = percentage vloeistof, die per tijdseenheid verdampt;
at = hoeveelheid binnengedrongen opgeloste stof in de tde tijdseenheid.
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Veronderstellen we a, evenredig met de concentratie, dan is: at = kct, dan volgt
hieruit:
ht = ht_!- at = ht j- k X de gemiddelde concentratie
of
ht = ht_!- | k (ct_, + ct)
(7)
waarbij aangenomen is, dat de hoeveelheid stof, die in de cel binnendringt, snel verloren gaat door omzettingen of door adsorptie aan celbestanddelen, zodat de concentratie in de cel steeds = 0 blijft.
Nu is:
n
t-i = ht_2 - ak (ct_2 + c,^)
en na substitutie in (7) verkrijgt men:
ht = ht_2 - ik (ct_2 + c t _0- Jk (ct_! + ct)
Op deze wijze voortgaande vindt men ten slotte:
h t + ikc t = h„- èkc0 - k ' s e;

(8)
i=l

Hierin komen de grootheden, die betrekking hebben op tijdstip t in het linker lid
voor, terwijl rechts de beginwaarden en grootheden met lagere indices staan. Hieruit
volgen successievelijk de waarden van het linker lid, waarin h t nu vervangen kan worden door ctvt.
uitgeeft:
ct (vt + *k) = h0 - i kc0 - k ' s c-,

(9)
i=l

Nu is: vt = (1-0,01-p)' v 0 , dus
t-1

h 0 - £ k c „ - k 2 C;
Ct =

(10)
v0(1-0,01-p)' ' - f i k
Met deze récurrente formule zijn de achtervolgende waarden van c t te berekenen,
te beginnen met c,. Steltmen echter, dat per tijdseenheid niet een constant percentage
maar een constante hoeveelheid vloeistof z verdampt, dan is:
vt = v0 - zt
en dus:
t-i

h0-£kc0 - k E q
Ct

= • v0-zt + i k ^

(11)

De berekening vande achtereenvolgende concentraties ctopgrond vande afgeleide
benaderingsformules (10) en (11) is bewerkelijk. Het is echter mogelijk door uit te
te gaan van verschillende aanvangsconcentraties en een bepaalde waarde van k de
verandering der concentraties te volgen en in grafiek te brengen.
Voor het veronderstelde geval, dat de concentratie in de cel steeds nul blijft, is de
totale ingedrongen hoeveelheid op elk willekeurig tijdstip vast te stellen door sommering van opeenvolgende hoeveelheden h ; .
De afgeleide benaderingsformules zijn niet zonder meer van toepassing op groeistoffen, daar de werking daarvan geheel anders verloopt.
Thepenetration of DNOC into plants
The penetration of DNOC into leaves occurs according to the diffusionformula.
In practice, however, some deviations of this formula were observed.
In connection withthese observations theinfluence of dropletsize and contact-angle
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is discussed. In the beginning more of the active substance penetrates into leaves than
later on. This relation can also be expressed in a formula.
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EEN PHOTOPERIODISCH ONGEVOELIG „JEUGD"-STADIUM BIJ TOPINAMBOUR
(PROJECT 271)
with summary
H . G . WlTTENROOD

Volgens VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1) is een plant, hoewel vegetatief, toch bloeirijp
als hij tot bloemvorming overgaat in de kortst mogelijke tijd na plaatsing in de adaequate daglengte. Dit is b.v. voor tarwe de lange dag en voor topinambour de korte.
Bestaat er echter direct na opkomst uit de knol ook bij deze laatste plant een aan de
bloeirijpheid voorafgaande phase, waarin de plant nog indifferent is voor daglengte,
zoals dat b.v. door EREMENKO (7) is aangetoond voor zomertarwe na opkomst uit het
zaad? Een ervaring in 1951 deed ons (VAN DE SANDE BAKHUYZEN en mij) zoiets vermoeden.
Ten einde dit na te gaan, werden van ons, gewoonlijk voor proeven gebruikte, late
ras „Reinders" (oorspronkelijk afkomstig uit de tuin van het laboratorium van
Prof. Dr E. REINDERS), in een plantverband van 50 X 60 cm op het veld staand, enige
zo gelijk mogelijke groepen van 4 planten uitgezocht. Achtereenvolgens werd aan
deze groepen elk gedurende een periode van 14 dagen een korte dag van 13 uur toegediend met een verduisteringshok van ± 1 m 2 oppervlakte en 45-55 cm hoog. O p
1 Mei 1952 begonnen, werd de 5e periode, de laatste, na 7 dagen afgebroken, o m d a t
de planten te hoog werden voor het hok plus onderstaand verlengstuk, dat 5 Juni was
aangebracht omdat de planten toen te hoog werden voor het enkele hok. Trouwens,
7 korte dagen zijn voor bloeirijpe planten voldoende om in bloei te komen, hoewel
12 dagen korte dag ongeveer het maximum aantal bloemen geeft. Ongeveer 2 weken
te voren, dus 16 April, waren de planten opgekomen. Vanaf de 3e groep werden o p
8 Mei tussen elke groep van 4 planten elk 3 knollen geplant van hetzelfde ras. Deze
knollen waren zolang in een tamelijk koele kelder in kistjes met vochtige aarde
bewaard en de planten hiervan verschenen ongeveer 15 Mei boven de grond.
Uit tabel 66 (pag. 137)blijkt, dat in beide gevallen op zijn vroegst na 3periodes van
14 dagen de planten op de daglengte gereageerd hebben. Waarschijnlijk hebben de
planten van groep V minder bloemen, omdat ze minder langonder de korte-daginvloed
waren en groep IV de meeste, omdat de planten de volle 14 dagen bloeirijp waren; d a t
groep III in aantal bloemen tussen IV en V staat, kan betekenen, dat de bloeirijpheid
ontstond tussen de Ie en 7e dag van de korte-dagperiode, dus tussen 29 Mei en 5 Juni.
De op 8 Mei geplante knollen gaven planten die ten slotte wel even lang waren als de
andere, maar spichtig. Aanvankelijk werden ze sterk overschaduwd, hetgeen bloei
tegenwerkt.
Enige nadere bijzonderheden kwamen voor de dag bij de volgende proef, die om
andere redenen was opgezet, maar gelijktijdig uitgevoerd werd. Hier is nl. onderzocht
of topinambour in zeer korte dag of zelfs geheel in het donker bloemen kan aanleggen,
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Tabel 66. De reactiesvan het ras „Reinders"op 5achtereenvolgende perioden korte dagvan 13uur
Thereactions of the variety„Reinders" upon 5consecutiveperiods ofshortdaysof 13hours
Geplant in de winter; opkomst i 16/4
Planted in winter; emergence about 16(4

Behandelingsperiode
Period of
treatment

Aantal
korte
dagen
Number
of short
days

Hoogte
van de
planten
Height
of plants
cm

I
II
III

1/5-15/5
15/5-29/5
29/5-12/6

14
14
14

15
40

IV

12/6-26/6

14

-

V

26/6- 3/7

7

100

Groep
Set

_

!
Geplant 8/5 ;
opkomst -+- 15/5
Planted 8/5;
emergence about 15(5

Bloemen + knoppen
Flowers and buds
21/8

0
0
topbloem open
terminal flower open
\ bloemknoppen
\ flower buds

4/9

0
0
11
15
6

vegetatief
vegetative
vegetatief
vegetative
2 van 3 planten met
bloemknoppen
2 of 3 plants with
flower buds

zoals dat bekend is van andere knolgewassen: aardappel (8) en Hyoscyamus (9).
Aangezien uit de reservestoffen in de knol suiker voor de jonge plant beschikbaar is
en de lichtfactor, zoals bekend, door suiker kan worden vervangen, stelde VAN DE
SANDE BAKHUYZEN zich voor dat bij knolgewassen in het algemeen bloemaanleg in
totale duisternis mogelijk zou zijn (2), zij het dan dat de knol nog reservevoedselmoet
kunnen bevatten op het ogenblik dat de plant bloeirijp is geworden. Ook bij aardappelen constateerden JONES en BORTHWICK (8) toch nog het ontstaan van minstens
21 knopen voordat in allerlei daglengten bloemaanleg ontstond; een getal dat in zéér
korte dag nog iets werd verhoogd. Ook gaven grote pootstukken (15-45 g) veel betere
resultaten dan kleine (5 g). H u n proeven duurden 40 dagen, waarna de planten op
aangelegde bloemen werden onderzocht.
Dit moet bij topinambour langer duren, want uit de voorgaande proef blijkt de
duur van de indifferente phase reeds 6 weken te zijn, waarna er nog voor een duidelijke
bloemaanleg zeker 10 à 12 dagen (4) nodig zijn, dus 52 à 54 dagen in het geheel, wat
ten tijde van de proef nog niet bekend kon zijn. Vanzelfsprekend werden de grootste
knollen hiervoor uitgezocht. Deze hadden in de kuilen op het veld reeds uitlopers
gemaakt, die echter nog niet of nauwelijks de oppervlakte bereikt hadden. Gebruikt
werden het gewone, late ras „Reinders" en het vroege, in Juli reeds bloeiende ras
Précoce commun en over 5verduisteringshokken verdeeld alsin tabel 67is aangegeven.
Tabel 67. Schema van de proef
Schemeof the experiment
No

Uren daglicht
Hours of daylight

Aantal knollen
Number of tubers

1
2
3
4
5

0
0
2
4
6

16R
16 Pc
8 R + 8 Pc
8 R + 8 Pc
8 R + 8 Pc

Behandeling Treatment

steeds dicht
ever closed
steeds dicht
ever closed
open: 7 - 9uur hours A.M.
open :9-13 uur hours A.M.
open:7-13 uur hours A.M.

R = „Reinders" late variety
Pc = Précoce commun early variety
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Alle knollen werden zo gezet, dat hun uitlopers even boven de grond staken en
speciaal voor de O-uurhokken werd er op gelet, dat exemplaren met nog volkomen
bleke stengeltoppen werden gebruikt.
Op 1Mei begonnen, werd de korte-dagbehandeling afgebroken op 26Juni, dus na
56 dagen, omdat de 2 uur licht planten en hiervan vooral de Précoces begonnen te
kwijnen en om tevallen.
Het uiterlijk der planten was zeer verschillend, maar voor elke behandeling en ras
onderling zeer eenvormig, zoals uit tabel 68 blijkt. Ter vergelijking werd van elk
ras nogeen plant van het veld genomen. De planten van 2,4en 6uur licht waren stug,
met merg dat tot bijna in de top toe doorliep en bij het opgraven bleken ze - vooral
de 4en 6uur licht- dichtewortelbossen tehebben, zeer waarschijnlijk doordat ook de
wortels korter waren. Op 11 Juni werd genoteerd dat de planten van 2-6 uur licht
stilstonden in hun groei. De moederknollen waren bij „Reinders" nog alle aanwezig
maar volkomen voos; bij Précoce waren nog slechts voze knollen bij de 4 en 6 uur
licht en normale dag, maar volkomen verdwenen bij de 2en 0 uur licht.
Tabel 68. Uiterlijk der planten op 26/6 na 56 dagen behandeling
Aspect of the plants on 26/6 after 56 days treatment
U r e n licht
Hours light

G e m . hoogte
Average height
era

Kleur
Colour

0

±100

R en Pcvolkomen geëtioleerde, dunne stengels en smalle bladschijven
R andPc totally etiolated, thin shootswith
narrow leaves

wit
white

2

17
30

R kruipend, kleiner dan Pc smallerthan Pc
Pc; Pc en R gedrongen stunted

geelachtig wit
yellowish white

4

30
16

R 1 planten gedrongen met korte wortels
Pc ) plantsstuntedwithshort roots

geelgroen
yellow green

6

35
31

R 1 planten gedrongen met korte wortels
Pc J plantsstuntedwithshort roots

geelachtig groen
yellowish green

R en Pc

groen green

Normale dag
Normal day

±100

Van elke groep werden 2 planten uitgegraven; Précoce met zijn samengestelde
knollen had meestal meer dan één stengel. Dezeplanten werden microscopisch onderzocht. De volgende daghadden de overigeplanten teveelvan dedroogte geleden door
het open blijven van de hokken sinds het afbreken van de proef. Daardoor isjammer
genoeg het in tabel 69 weergegeven materiaal het enige onderzochte.
Als men de lengte der planten vergelijkt met het totaal aantal bladeren, dat weinig
uiteenloopt, krijgt men een indruk van het gedrongen karakter der planten onder
2, 4en 6 uur licht en het gerekte van de geëtioleerde 0 uur licht planten tegenover de
lengte der normale dagplant van Précoce (waarvan „Reinders" niet veel verschilde),
welke laatste planten echter 2weken ouder zijn.
Merkwaardig is dat het aantal bladeren van alle planten van beide rassen, die
stadium 3 bereikt hebben, niet ver uiteenloopt: 33-38. Ze waren waarschijnlijk
van hetbegin afaan ietsvoor. Aan hetbegin van dit stadium 3wordt de knopremming
opgeheven, zodat de oksels van de 11-14 bovenste bladprimordia van de ene dag op
de andere alle een knop krijgen ; aan de top staan dan minstens 5 primordia in een
krans om het bolvormig gezwollen groeipunt (4). Voor Précoce in de normale dag
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Tabel 69. Aantal en stand der bladeren en resultaten van het microscopisch onderzoek
Number and position of leaves and results of microscopical investigation
Bladeren

Stengels
Ras
Variety

Uren
licht
Hours
light

Nr

Lengte
Lenqth cm

„Reinders"

Précoce

leaves

•Sfomj'

Bladprim.
zonder
okselknop
Leaf primordia
without
axial buds

Frimordia om
vegetatiepunt
Primordia
around
growing
point

Stadium 3)
Stage
1

Tegenoverstaand
Opposite

Verspreid
Cyclic

Totaal
Total

18

16

34

14

3

1

26/6

14/6

21/6

0

1

2

1
2

il
7,5

_
-

_
-

_
-

13
14

3
3

1
1

0

4

1
2

16,5
26,3

22
22

19
22

41
44

11
13

4
4

2
2

2

6

1
2

29,0
21,0

18
18

19
19

37C+11) 1 )
37

OC+ll)1)

11
3

3
2

; 1

13

1
2

81
74

28
26

0
0

28
26

12
12

2
2

2

1
2

19
30

26
26

0
12

26
38C+10) 1 )

oc+io)1)

12

2
10

0-1
3

(2)

4

1
2
3
4
5
6
7

10
7,52)
17,2
15,0
12,7
11,5
12,0

20
18
16
20

6
0
12
8
28
9

12
8
12
12
12
12
11

3
2
3
3
4
3
3

1
0
2
(2)
(2)
((2))
(2)

(2)

0
18

26
18
28
28
28
28
27

1
2

27,0
9,02)

18
18

15
0

33C+22) 1 ) OC+22) 1 )
18
10

22
2

3
0-1

1

92

22

12

34C+30) 1 ) 0C+30) 1 )

30

0

6
ND
16J-18

119

-

-

o :
0 |

2

3

>6

x

) Tussen haakjes de omwindselblaadjes (In brackets the involucral bracts)
) Zijstengel: later opgekomen {Lateral shoot: emerged later)
) Stadia (Stages)

2
3

Vegetatief 0 = 2 primordia aan de top (2primordia on top of growing point)
Vegetative
1 = minstens 3 primordia om vlakke driehoekige top (at least 3 primordia around
flat triangular top)
Generatief ((2)), (2) = zeer zwak - zwak bol (slightly convex)
Generative
2 = bol (convex)
3 = uitpuilend bol (protrudingly convex)
4 = aan de rand van de schijf verschijnen de eerste bloemprimordia (at margin
of disk first flower primordia appearing)
5 = schijf vol bloem primordia (disk covered with flower primordia)
6 = verschijnen van meeldraden (appearance of stamina)

moet dit op 7 of 8Juni gebeurd zijn. Met stadium 3is het definitieve aantal bladeren
bereikt, want in stadium 2 kunnen er nog 2à 3bladeren bij komen, zoals ons uit een
niet gepubliceerd onderzoek is gebleken. Bij het ras „Reinders" is dit voor de 4 uur
licht planten reeds 41-44, bij Précoce echter ongeveer 28 (behoudens enige kleine,
zeer achterlijke plantjes als 4 uur licht no 2 en 6 uur licht no 2, die hoogst waarschijnlijk pas later uit een zijoog van de zeer samengestelde knol zijn opgekomen).
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Een eigenlijk nu pas voor het eerst goed geconstateerd stadium is stadium 0, zo
genoemd omdat het voorafgaat aan stadium 1, het gewoonlijk waargenomen vegetatieve aspect van de groeitop met minstens 3primordia om een driehoekig vlakje (het
„vegetatiepunt"). Stadium 0 is vroeger slechts eenmaal onduidelijk gezien bij „Reinders" planten, die voortdurend 8 uur per dag licht kregen, nooit in bloei kwamen,
omdat op de duur de knolvorming de bloemontwikkeling onderdrukt (6) en knollen
vormden tot 75% van het totale drooggewicht (3). Reeds vroeger was opgevallen dat
bij opkomst „Reinders" en Précoce 16-22 bladeren tegenoverstaand vertonen en
daarna plotseling in de verspreide bladstand overgaan. Ook zijstengels hebben - althans aanvankelijk - een tegenovergestelde bladstand en stolonen en knollen (in
principe eveneens zijstengels!) ook. Wel zijn er uitzonderingen op die aanvankelijk
tegenoverstaande bladeren; in tabel 69 is Précoce 4 uur licht no 6 zo'n geval, maar
dezegedragen zich overigens niet anders dan de andere even oudeplanten. Deze bladstanden moeten iets met de bloeirijpheid te maken hebben. In 1951 hadden we nl.
een reeks planten in dit vroege, tegenovergesteldbladige stadium korte dag gegeven
zonder enig effect en 2 weken later nog eens met wisselende uitslag, toen de planten
in de overgang van tegenovergesteld naar verspreid waren. De planten waren toen zo
groot als aan het begin van periode III (tabel 66).
Om het algemeen voorkomen van deze overgang van tegenovergesteldbladig naar
verspreidbladig na te gaan, werden in 1953 van 246 uit zaailingen verkregen clonen
het aantal tegenovergestelde bladeren aan 2 of meer stengels geteld. Een enkele maal
kon slechts één stengel geteld worden. Het resultaat is weergegeven in tabel 70.
Tabel 70. Aantal tegenoverstaande bladeren per stengel van 246clonen Topinambour
Numbersof opposite leavesper stem of 246clones ofJerusalem artichoke
Bladeren Leaves
Stengels Stems

0 4 6
86 3 9

8
11

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
18 32 68 89 92 65 39 35 13 4

30 32
5 2

34
1

totaal
572

Afgezien van de nogal grote 0-groep suggereren de aantallen een toevalsverdeling
met een top bij 18tegenoverstaande bladeren. Bijhogeaantallen bladparen zijn echter
aanvankelijk dikwijls 3of 4in plaats van 2stengels per cloon geteld en evenzo bij het
voorkomen van verspreidbladigheid, hoewel deze bewerkingen later zijn nagelaten.
Daarom mogen strikt genomen op dit materiaal geen toevalsberekeningen toegepast
worden. Wel is nagegaan, welke aantallen tegenoverstaande bladeren in een cloon
samen voorkomen door het samennemen van het hoogste aantal met het andere of de
andere aantallen, telkensperpaar. In tabel 71 (pag. 141)is dit weergegeven. Als voorbeeld nemen we de 3paren met 32bladeren als hoogste getal, wat op 4 stengels van
één cloon met resp. 32, 30, 22 en 20 tegenoverstaande bladeren slaat. Uit deze tabel
blijkt ook, dat alleenverspreidbladigheid overal kan voorkomen, hoewelrelatief meer
inclonen meteenlaag aantal tegenoverstaande bladeren. Hadden we dus 10in plaats
van 2, 3 of 4 stengels per cloon geteld, dan zou er hoogstwaarschijnlijk geen enkel
stengelpaar met uitsluitend verspreide bladeren voorgekomen zijn, wat er dus op
wijst dat dit verschijnsel een storing van de normale ontwikkeling is. Overigens wijst
tabel 71 op een genetische variatie in het aantal bladparen, terwijl uit tabel70 blijkt,
dat b.v. 26 tegenoverstaande bladeren slechts in 13 op de 572 of 1op 44 stengels
voorkomt. Uit tabel 69 moge blijken, dat dit aantal zeer zeker op een invloed van
de photoperiode wijst.
De eindknop in dit vroege,tegenoverstaandbladige stadium isveelkleiner dan later
bij verspreidbladigheid, waarin ongeveer 25bladeren ofprimordia voorkomen, terwijl
in het vroege stadium de knop slechts ongeveer 1/3 van dit aantal bevat. De stolonen
van de plant zijn dan nog maar pas begonnen uit te groeien en schijnen gedurende dit
140

Tabel 71. Het grootste getal tegenovergestelde bladeren per stengel van elke cloon (abscis) uitgezet
tegen de gelijke of kleinere getallen (ordinaat)
The largest number of opposite leaves per stem (abscis) plotted against the same or smaller
numbers (ordinates)
grootste aantal van elke cloon largest number of each clone
som
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
sum
34
CS
cU
- 1
1
32
D. s~
1
1
•X ' 1 30
•Ü °- 28
2
5
c "5 26
1 2
> ÜJ
3
7
1 3
14
24
1
"c3 o 22
19
4 12
2
6 14
4
1
1
27
00 ^ 20
19 12
6
6
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18
1
1
1
1 4
14 17 10
46
16
M ^
1 2
10 10
37
1 1
14
t*- ^j
1
1
O 5ï
7 5
26
12
1
4 3
16
10
.S ^
4 2
8
9
'S
2 3
8
3
6
1
2
4
2
0 12
5 10 14 10
72
1 1 3

enkelen

*1

som i«m 12

1 1 3

9 37 55 70 44 31 33 13

1

329

12

gehele niet bloeirijpe stadium nog maar weinig te groeien. Het is mogelijk, dat op de
overgang van tegenoverstaand- naar verspreidbladigheid er ook, zoals later bij de
bloemaanleg op stadium 3, een soort vermindering van de apicale dominantie optreedt, opheffing van de knopremming dus. Ook impliceert een grotere eindknop (zie
boven) een vertraagde stengelstrekking (wat misschien ook de betekenis is van de op
11 Juni geconstateerde groeistilstand) en gezien het bestaan van een auxine-bloei
antagonisme, waarin ook wij en welbij topinambour enige ervaring hebben opgedaan
(5, 6), zou het ontstaan van de bloeirijpheid het gevolg kunnen zijn van een daling
in het auxine-niveau. Evenals bij tarwerassen (11) zal een gemakkelijker bloeiend
rasvóór debloemaanleg minder (bij topinambour verspreide) bladeren aanleggen dan
een trager bloeiend ras. Welnu, uit tabel 69 blijkt, dat Précoce na minstens 8 verspreide bladeren reeds verder is dan stadium 1, terwijl „Reinders" daarvoor op zijn
minst 19 bladeren nodig heeft. Ook bij de proeven van JONES en BORTHWICK met
aardappelen (8) is m.i. te zien, dat met toenemende kortheid van belichting het indifferente stadium enige bladeren langer duurt (toenemen van het aantal knopen zonder bloem). Bij „Reinders" isdit natuurlijk niet zo zeker, maar Précoce heeft bij 2 uur
licht al 26 tegenoverstaande bladeren, wat in continu duister zelfs tot 28 bladeren is
gestegen.
De 2 uur licht plant van Précoce (no 2) had zulke kleine okselknoppen in de oksels
der bovenste primordia, dat aanvankelijk dezeover hethoofd gezien warenen gedacht
werd aan de enige uitzondering op de regel: bij stadium 3 opheffing van de knopremming. Bij dit stadium begint de plant te „schieten", d.w.z. de uitrekking van het
bovendeel der plant en vorming van de steel van het bloemhoofdje vindt plaats. Deze
groei heeft waarschijnlijk de laatste krachten van deze geelbleke planten gevergd,
waardoor ze na 56 dagen na het begin van de proef gingen kwijnen en omvallen.
Dit isjuist de termijn, die uit de eerste proef later berekend is. Dat een plant met zulk
eentekort aan assimilaten nog bloemen kan aanleggen, pleitmeer voor een hormoonwerking dan voor b.v. een mogelijjce invloed van de C/N-verhouding in de assimi141

laten, die wel geheel zullen ontbreken. Ook bij 4 en 6 uur licht kan nog moeilijk aan
een assimilatie-overschot gedacht worden, hoewel hierin zelfs nog knollen worden
gevormd, ten minste bij Précoce; het ras „Reinders" produceert ze slechts bij 6 uur
lichten dan nog in een veel geringer aantal (tabel 72).
Tabel 72. Knollen en stolonen op 26 Juni
Tubers and stolons on June 26
,Reind ers"

U r e n licht
Hours light

0
2
4
6
16J- 18

Hoogte ptanten
Height of pi mts

119
17
30
35
91

Précoce

Stolonen
stolons
gem. lengte
mean length

0
0
0
0
10,9 (13)

Gewicht
knollen
Weight of tubers

Hoogte
planten
Height oj plants

g

cm

Stolonen
stolons
gem. lengte
mean length

81
30-19
16
31
92

0
0
0
0
7,4 (16)

0
0
0
2(1)
0

Gewicht
knollen
Weight of tubers
g

0
0
5(5)
83 (22)
6(3)

Tussen haakjes het aantal stolonen of knollen {In brackets number of stolons or tubers)

In het licht van een auxine-bloei (5, 6) en een auxine-knolvormingantagonisme (5,6)
zouden we in Précoce dus in het algemeen een lager auxineniveau veronderstellen dan
in „Reinders". Het verschijnsel, dat de planten van „Reinders" steeds - onder welke
proefomstandigheden dan ook - forser d.w.z. niet langer maar grover van stengel en
blad waren dan die van Précoce, wijst ook in dezelfde richting.
Slechts in volkomen duisternis kan een hoog auxineniveau tegenover een totaal
gebrek aan assimilaten staan. Hierin kwam nergens bloemaanleg voor (tabel 69) en
bij de aardappels van JONES en BORTHWICK slechts weinig en alleen bij de grotere
pootstukken (8), terwijl bij de topinambour de knollen dan reeds geheel uitgeput
(„Reinders") of verdwenen waren (Précoce).
In de zeer korte photoperioden van 2, 4 en 6 uur echter is hoogstwaarschijnlijk niet
alleen het auxineniveau maar ook de assimilatie verlaagd. Zou het dan niet mogelijk
zijn dat op een lager niveau zich hetzelfde afspeelt als bij de normale dagplanten op
een hoger, nl. een val in de auxineproductie op de overgang van jeugdstadium naar
bloeirijpheid (stilstand in groei sinds 11 Juni)? Het aannemen van een specifieke
„jeugdstof" (10) zou dan nog niet nodig zijn. Overigens wordt dit photoperiodisch
indifferente „jeugdstadium", blijkens het grotere aantal tegenoverstaande bladeren
bij 2 uur licht en het grootste aantal bij totale duisternis in het ras Précoce (tabel 69),
door zeer korte dag of in het geheel geen licht dus eerder verlengd dan verkort, wat
ook bij aardappels is geconstateerd (8).
A photoperiodically

indifferent juvenile stage in Jerusalem

artichoke

Periods of 14short days of 13hours daylight consecutively applied to sets of 4 plants
in the field revealed that out variety „Reinders" of Jerusalem artichoke is indifferent
to short day treatment for a period of at least six weeks from emergence (tabel 66).
Some more details were revealed by a second experiment simultaneously performed
to see whether Jerusalem artichokes (being plants possessing tubers) would also be
able to initiate flowers in total darkness (2) similar as potatoes (8) and Hyoscyamus (9)
or at least in very short photoperiods (8). In view of the indifferent period the largest
tubers were chosen and besides the variety „Reinders", which is late, the early one
Précoce is also used (table 67). The stunted appearance of the plants under very short
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photoperiods (table 68)suggests a lowauxin level, which, however,isnot in accordance with a presumably existing auxin-flowering antagonism (5, 6).For, it appeared
that regardless ofthe length ofphotoperiod theplants initiated flowers at almostthe
same time after the six weeks period of indifference had been passed through. In
general theplants started with opposite leaves butit never occurred that plants with
only opposite leaves initiated flowers. As noticed in previous years these opposite
leaves mainly amounted to 16-22after which the later leaves areinaspread position.
The height then attained corresponds with that reached by theplants in period III
(table 66)inthe first experiment.An enumeration ofnumbers ofopposite leaves made
from stemsof246clonesreared from seedlings(table70)revealed thatthe phenomenon
is general inJerusalem artichokes whereas cases with noopposite leavesatallare due
to some disturbance ofthe normal character which also apparently varies genetically
(table 71). Opposite leaves correspond with stage0inwhich the terminal budismuch
smaller, consisting ofabout one third ofthe number ofleavestobefound later which
then isabout 25leavestoleaf primordia. Accordingly inthe later stage (of ripenessto
flower) the stretching of theinternodes is somewhat reduced. Stagnation in growth
noticed June 11th intheshort photoperiod plants thus maybeduetothe beginning
of the second stage: ofripeness to flower. From previous experience itisknown that
after afortnight from the beginning ofphoto-induction stage 3is reached. This period
in addition with thesixweeks period of indifference makes 56days:just the total
number of days thetreatment lasted! From stage 3ontheplants begin to elongate
(to „shoot") which caused the Précoce plants ofthe 2hours photoperiod to consume
their last reserves and thus, to collapse, which actually wasthereason to stop the
treatment. Atthat time theoldtubers appeared tobespongy oreven absent (Précoce
in 2and 0hours oflight). There must exist large differences inshortage ofassimilates.
Nevertheless tubers were produced andmore andina still shorter photoperiod in the
rather tiny variety Précoce than in therobust variety „Reinders" (table 72). Flower
initiation in „Reinders" also started after a larger number ofspread leaves (19) as in
Précoce (8) (table 69)a similar difference asfound inwheats differing inreadiness to
flower (11). Exceptional plants with noopposite leaves atall (see table 69, Précocein
4 hours nr6), however, donotdiffer from theothers in flower initiation. The„juvenile" stage rather appears tolast longer (more opposite leaves) theshorter thephotoperiod (especially inPrécoce).Itremains undecided whether this stage must bedueto
some „juvenile" hormon (10)or to an high auxin level for which, however, theevidence seems rather confficting asit appears that thestunted plants exhibit no appreciable difference inlength ofjuvenile stage.
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VERSLAG VAN ENIGE PROEVEN MET INSECTICIDEN IN VERBAND MET DE
CONSUMPTIEKWALITEIT VAN AARDAPPELEN (PROJECT 211)
with summary
JANNY A. BAKHUIS

Dit verslag betreft een drietal veldproeven met aardappelen van de Plantenziektenkundige Dienst in 1953 en wel de volgende:
a. teBeekbergen op zandgrond, ras Eigenheimer;12objecten, waaronder éénblanco;
b. te Rotterdam op zeeklei,ras Eigenheimer; 12objecten, dezelfde alste Beekbergen;
c. te Randwijk op rivierklei, rassen Eigenheimer, Bintje en Meerlander; 19 objecten,
waarvan 12dezelfde als te Beekbergen en Rotterdam.
Proef c(Cl 1507)bevond zich op het terrein van deProefboerderij van het C.I.L.O.
en was het resultaat van een prettige en goed verlopende samenwerking tussen de
Plantenziektenkundige Dienst en de onderafd. Voedingsonderzoek van het C.I.L.O.
Bij deze proeven werden enkele insecticiden tegen o.a. de Coloradokever en ritnaalden toegepast. Ons doel was om na te gaan, welkeinvloed deze insecticiden op de
consumptiewaarde van het geoogste product uitoefenden.
Bij de drie bovengenoemde proeven lagen alle objecten in drievoud.
De behandeling met insecticiden was per object als volgt: (zie tab. blz. 145)
De dosis Lindaan van object no 15komt in gram gamma-isomeer overeen met de
hoeveelheid, welke voor 1953 bij een zaadbehandeling voor granen tegen ritnaalden
werd aanbevolen (5 gram Lindaan 20% per kg zaaizaad à 130kg/ha).
De dosis Lindaan van object no 16 komt in gram gamma-isomeer overeen met de
hoeveelheid, welke in 1953 bij een zaadbehandeling voor bieten werd aanbevolen
(10 gLindaan 20% per kg zaaizaad à 20 kg/ha).
De hoeveelheid van 3,9 kg HCH 2 5 % spuitpoeder van object no 19komt overeen
met de dosis van 30 g/kg zaaizaad aan granen à 130 kg/ha, welke voorheen werd
aanbevolen.
De doses van de objecten no 17 en 18 zijn de gebruikelijke hoeveelheden voor de
ritnaaldenbestrijding als grondbehandeling.
Om de proeven in overeenstemming te brengen met de practijk zou het wenselijk
geweestzijn,datmenbij deobjectenno 15,16en 19(hoeveelheden insecticide overeenkomende met de z.g. zaadbehandeling bij granen en bieten) de invloed op de consumptiekwaliteit van aardappelen had nagegaan bij eenopvolgend gewas aardappelen,
m.a.w. bij het gewasin 1954.
Erwerdevenweldezegedachtengang gevolgd: mocht bij genoemde objecten in 1953
al geen sprake blijken tezijn van enige ongunstigeinvloed (in het bijzonder wat betreft
de smaak en geur), dan kon men gevoegelijk aannemen, dat een dergelijke invloed
zichin 1954zeer zeker niet meer zou doen gelden; en daar bij dergelijke zaadbehandelingen de hoeveelheden aangewende stof per ha gering zijn, was het verantwoord
eerst op deze minder tijdrovende wijze de beproeving uit te voeren.
Ook dient het volgende in aanmerking te worden genomen: de behandelingen bij
de objecten 15 t/m 19 te Randwijk hebben dus plaatsgevonden op 24 April 1953,
d.w.z. drietot vier weken na poten (pootdatum 31Maart). Hoewel het hier gaat om de
toegediende hoeveelheid van het middel, mag men, om nauwkeurig te zijn, toch niet
geheel uitgesloten achten, dat deze, van de practijk afwijkende wijze van handelen op
zichzelf nog een invloed op de consumptiekwaliteit zou kunnen uitoefenen.
Vooruitlopendeopdeplannenvandeonderafd. Voedingsonderzoekvanhet C.I.L.O.
kan in dit verband worden opgemerkt, dat in de proeven voor 1954 objecten met
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Object

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
x

Middel

Chloordaan
vloeibaar 70%
Indaanderivaat*)
vloeibaar 60%
Indaanderivaat
stuifpoeder 10%
Aldrin
vloeibaar 24,6%
Dieldrin
vloeibaar 18,7%
HCH
mengolie 50%
Lindaan vloeibaar
10% Y-isomeer
Lindaan vloeibaar
20% y-isomeer
Lindaan vloeibaar
10% Y-isomeer
Lindaan spuitpoeder
H % Y-'Someer
Lindaan vloeibaar
20% Y-isomeer
Onbehandeld
Dieldrin
1% stuifpoeder
Aldrin
2 J % stuifpoeder
Lindaan stuifpoeder
0,7% Y-isomeer
Lindaan stuifpoeder
0,7% Y-isomeer
Lindaan stuifpoeder
0,7% Y-someer
Lindaan stuifpoeder
0,7% Y - i s o m e e r
HCH
spuitpoeder 25%

) Het Inda anderivaat is aan Chloordaan v

Toegepaste
hoeveelheid in
g/ha/behandeling
4050
4725
42000
1800
1200
3000
2160
1080
2160
6000

Bestrijding tegen Coloradokever
d.m.v. spuiten of stuiven.
Hoeveelheid staat ongeveer gelijk met 1 | X denormaal gebruikelijke.
Uitgevoerd te Beekbergen op:
19/6, 30/6 en 21/7;
te Rotterdam op:
1/7, 15/7 en 4/8;
te Randwijk op:
27/6, 8/7 en 24/7.

1080

-

37500
37500
18600
5700
100000
50000

Alsgrondbehandelinguitgevoerd
op 24 April 1953. De middelen
werden met zand vermengd en
na uitstrooien op de betrokken
veldjes licht ingeharkt.

3900
erwant.

grondbehandelingen zijn opgenomen, waarbij het middel vóór het poten zal worden
toegediend. De objecten met zaadbehandelingen zullen in 1954 door de gewassen
zomertarwe, mais en bieten worden ingenomen enin 1955zal een gewas aardappelen
daarvan op consumptiekwaliteit worden onderzocht.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat het proefveld te Beekbergen tegen
Phytophthora tweemaal met koperoxychloride werd bespoten en wel:
op 22 Juni met 8 kg/ha
op 21 Juli met 10kg/ha (op basis van 1000 l/ha).
Te Rotterdam werd voor hetzelfde doel vijfmaal koperoxychloride aangewend en
wel op:
13Juni
7 kg/ha
24 Juni
7 kg/ha
3 Juli
8 kg/ha
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18Juli
10 kg/ha
3 Aug
11 kg/ha (op basis van 100 l/ha)
Tegen Phytophthora werden te Randwijk de veldjes met het ras Bintje vijfmaal
bespoten met Bordeauxse pap (3 kopersulfaat tegen 2 verse sproeikalk) en wel:
10Juni
19Juni
30 Juni
16Juli
2 Aug

15kg/ha kopersulfaat
18 kg/ha
20 kg/ha
22,5 kg/ha
22,5 kg/ha
„
(op basisvan 1000l/ha).

Te Randwijk ontvingen de veldjes met Eigenheimer tweemaal een bespuiting met
koperoxychloride, nl. op 8Juli en 24Juli en de veldjes met het ras Meerlander alleen
op 24 Juli; de sterkte van de spuitvloeistof bedroeg 1% (10 kg koperoxychloride/
1000l/ha).
BEOORDELING NAAR CONSUMPTIEKWALITEIT

Algemeen
Op de onderafd. Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. werden de monsters van de
diverse veldjes van de drie bovengenoemde proeven in ontvangst genomen met
opgave van het objectnummer en de type-aanduiding van het toegepaste middel, nl.
als volgt:
object no 1t/m 3
„Chloordaanproduct"
„ no 4 en 14
„Aldrinproduct"
„ no 5en 13
„Dieldrinproduct"
„ no 6 en 19
,HCH-product"
„ no 7 t/m 11 )
, .„
T. ,
„ no 15 t/m 18 )
„Lindaanproduct
„ no 12
„Blanco"
Zoals het behoort, ontbraken alle nadere gegevens en werden deze ons pas na de
beoordeling en vastlegging der resultaten ter hand gesteld. Voor de niet-ingewijden in
onze methoden van onderzoek dient te worden opgemerkt, dat deze handelwijze is
toegepast om elke schijn van subjectiviteit bij de beoordeling te voorkomen. Tevens
dient in dit verband te worden vermeld, dat tot en met het moment van beoordelen
het de onderzoekster(s) niet bekend is welke monsters (ook wat betreft de typeaanduiding)voor haar (hun) staan.
Men kanzichafvragen ofdan welbovenstaande type-aanduiding der objecten nodig
is; deze is inderdaad gewenst, immers 19 monsters kunnen niet alle tegelijk worden
gekookt en beoordeeld, een zekere indeling in (zo groot mogelijke) groepen vóór het
koken isnoodzakelijk; op zijn minst moet het blanco-monster bekend zijn om deze in
elke groep te kunnen vertegenwoordigen; bovendien is het vaak wenselijk bepaalde
objecten binnen één groep aan een vergelijking te kunnen onderwerpen.
Deze laatste opmerking doet ogenblikkelijk de vraag rijzen of de beoordeling op
consumptiekwaliteit op verschillende dagen uiteenloopt; het is hier niet de plaats om
daarop uitvoerig in te gaan, maar reeds kan worden opgemerkt, dat deze kwestie in
1953 onder de loupe is genomen bij de uitvoering en wiskundige verwerking van de
proef Cl 1506 van de onderafd. Voedingsonderzoek, waarbij naar voren kwam, dat
niveauverschillen in de cijfers voor smaak en geur bij keuring op verschillende dagen
geheel te verwaarlozen zijn.
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Beoordeling vanhet rauwe product
Tussen de resultaten van de beoordeling van het rauwe product en de behandeling
der objecten bleek generlei verband te bestaan, zodat we hier ook omtrent hetgeen er
verder nog over valt op te merken willen zwijgen.
Beoordeling vanhet gekookte product
Volgens de wijze, waarop tot nu toe op de onderafd. Voedingsonderzoek van het
CLL.O. werd gewerkt, worden de op het gekookte product betrekking hebbende
eigenschappen in cijfers uitgedrukt (zie o.a. Mededeling no 29 van de Landbouwvoorlichtingsdienst).
De schaal van de cijfers voor elke eigenschap ligt van 1tot en met 10; 10 betekent
de hoogste graad, 1de laagste. Daar bij enkele eigenschappen de hoogste graad niet
steeds de beste is, worden bij de hieronder volgende puntenschaal de cijfers van de
meest gewenste graden aangegeven (Med. no 29 L.V.D.).
Voor structuur wordt meestal geen cijfer toegekend, maar zo nodig een opmerking
geplaatst.
Eigenschappen

Heelblijven
. . . .
Bloemigheid . . . .
Kleur
Zuiverheid van kleur
Smaak
Geur .

Meest gewenste graden

7 tot 9
5 tot8
5 tot 8
10
(bij goede kwaliteit niet beneden i
10
10

Bijdevaststellingvan demeestgewenstegraden isrekeninggehouden metde smaak
van het grootste deel der Nederlandse consumenten.
Bij dezeproeven zijn de meest essentiëlecijfers dievoor de aromatische eigenschappen, in casu smaak en geur.
Gemiddeld over de drie parallellen van elk object in iedere proef luiden ze als vermeld in tabel 73,blz. 148 (de objecten zijn volgens deze cijfers in afnemende zin over
resp. 12, 14 en 19 stuks gerangschikt):
ENIGE ALGEMENE OPMERKINGEN OMTRENT DE DRIE PROEFVELDEN

Beekbergen
Voor een zandaardappel was de kookkwaliteit van deze Eigenheimer op de betere
objecten goed te noemen;het optreden van kringerigheid maakte evenwel het onderzoek naar het verband tussen de smaak en geur en de invloed van de bestrijdingsmiddelen moeilijk.
Door de slechts geringe bespuiting tegen Phytophthora (blz. 145) was van deze
zijde nauwelijks enige storende invloed op de smaak en geur te verwachten.
Rotterdam
De Eigenheimer van dit proefveld had een goede tot zeer goede kwaliteit!
Daar één blanco-monster een buitengewoon duidelijk afwijkende geur en smaak
bezat (zeer waarschijnlijk t.g.v. bestrijdingsmiddelen) en hier het HCH-object in vergelijking met de andere twee proefvelden opvallend gunstig naar voren kwam, heerst
er bij deze proef enige onzekerheid omtrent de betrouwbaarheid ;dit vermoeden kan
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Tabel 73. Waardering van de aromatische eigenschappen
ROTTERDAM

BEEKBERGEN

Eigenheimer

Eigenheimer
Blanco
Chloordaan 1
Aldrin 4
Lindaan 9
Lindaan 7
Lindaan 11
Dieldrin 5
Chloordaan 3
Lindaan 8
Chloordaan 2
Lindaan 10
HCH 6

74

2
7+
)
x
7
)
3 2
7
) )
3
7
)
2
7
)
7 -77 - 7 - 3) 2)
7 - 7 - 3)*)
3
6-1-7)
6+-6| V )

6-

3

) i)

Blanco
Chloordaan 1
Chloordaan 2
Dieldrin 5
HCH 6
Lindaan 9
Lindaan 10
Chloordaan 3
Aldrin 4
Lindaan 8
Lindaan 7
Lindaan 11

8 -8+
8 8+
8
8 -874-874-8-

71
7+-74
7+-717+
7 -7+
7 -7+

3

)

3
3

)
)

3 2

) 2)

)
!)
)
!)
!)
2

RANDWIJK
Eigenheimer
Blanco
Dieldrin 5
Dieldrin 13
Chloordaan 2
Chloordaan 3
Aldrin 4
Lindaan 11
Chloordaan 1
Lindaan 10
Aldrin 14
Lindaan 7
Lindaan 9
Lindaan 8
HCH 6
Blanco
Dieldrin 5
Dieldrin 13
Chloordaan 2
Chloordaan 3
Aldrin 4
Lindaan 11
Lindaan 16
Chloordaan 1
Lindaan 10
Aldrin 14
Lindaan 17
Lindaan 7
Lindaan 9
Lindaan 15
Lindaan 18
Lindaan 8
H C H 19
HCH 6

Meerlander

Bintje
74-87|

2

)

74

7+-7|
7+
7+
7 -7+
77-

2
)
2
)
2
)
2

)
V)x
)
6+-6J xx)
6 -6+
)
x
6 -6+
)
x
6 -6)
x
5 -5)
a

2
)
2
)
2
)
2
)
2
)
2

74-87|

74

7+-7J
7+
7 -7+
7 -7+
7
776+-6J
6+-6J
6 -6+
6 -6+
6 -6+
6
6 -65+
5 -5-

)

2

a

)
V)x
)
x
)
x
)
X
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)

Blanco
Dieldrin 5
Chloordaan1
Lindaan 11
Dieldrin 13
Chloordaan2
Chloordaan3
Aldrin 14
Aldrin 4
Lindaan 10
Lindaan 7
Lindaan 8
Lindaan 9
HCH 6
Lindaan 16
Blanco
Dieldrin 5
Chloordaan1
Lindaan 11
Dieldrin 13
Chloordaan2
Chloordaan 3
Aldrin 14
Aldrin 4
Lindaan 15
Lindaan 10
Lindaan 7
HCH 19
Lindaan 8
Lindaan 17
Lindaan 9
HCH 6
Lindaan 18

6+-6J
6 -6+
6 -6+
6
6 -66 -66 -6651-6-

54

5 -5+
5
4J-54|

64

6+-6J
6 -6+
6 -6+
6
6 -66 -66 -665i-654-654
5 -5+
5 -5+
5
5
44-544

4

x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
X
)
x
)
x
)
x
)
x
x
2

)
)

)

x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x

)

Chloordaan1
Aldrin 14
Chloordaan3
Blanco
Dieldrin 5
Chloordaan2
Aldrin 4
Dieldrin 13
Lindaan 10
Lindaan 8
Lindaan 7
Lindaan 9
HCH 6
Lindaan 11
Chloordaan1
Lindaan 15
Lindaan 16
Aldrin 14
Chloordaan3
Blanco
Dieldrin 5
Chloordaan2
Aldrin 4
Dieldrin 13
Lindaan 10
Lindaan 8
Lindaan 7
Lindaan 9
Lindaan 18
H C H 19
HCH 6
Lindaan 17
Lindaan 11

6+-64
6 -6+
6
6 -66 -6654-654-6"

54
(5+)-54
(5+)-54
5+-(54)
5 -544-56+-6|
6+-64
6+
6 -6+
6
6 -66 -6654-654-6"

54
(5+)-54
(5+)-54
5+-(54)
5 -5+
5
5 -5541-5-

*) De smaak en/of geur werden bij een meerderheid der parallelmonsters als duidelijk afwijkend van
normaal ondervonden (het meest waarschijnlijk t.g.v. bestrijdingsmiddel); anders gezegd de aard
van de smaak en/of geur hoort niet bij de ons als normaal voorkomende van de aardappel.
2
) Idem, bij een enkel veldje.
3
) „Groen", „kringerigheid" of onrijpheid kunnen hier het cijfer gedrukt hebben.

148

x
)
x
)
2
)
2
)
x
)
x
)
x
)
2
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x
)
x

)

x
)
x
)
2
)
x
)
2
)
2
)
x
)
x
)
x
)
2
)
x
)
x
)
x
)
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ongegrond zijn, daar we hier b.v. te maken hebben met een andere grondsoort; dat
verschil in grondsoort evenwel een dergelijke invloed gehad zou hebben, is niet waarschijnlijk.
Randwijk
Eigenheimer
Bij de betere objecten was de Eigenheimer hier goed van kwaliteit. Door de geringe
bespuiting tegen Phytophthora is van deze zijde nauwelijks enige storende invloed op
smaak en geur te verwachten.
Het aantal duidelijke afwijkingen (waarschijnlijk t.g.v. de objectbespuiting) is hier
opvallend hoger dan te Beekbergen en te Rotterdam.
Helaas waren ook hier een paar blanco-monsters enigszins, hoewel duidelijk, afwijkend, zeer waarschijnlijk t.g.v. bestrijdingsmiddelen, b.v. door overwaaien tijdens
het bespuiten.
Bintje
Deze aardappel had voor Bintje een gemiddelde tot tamelijk goede kwaliteit.
Nagenoeg alle kookmonsters vertoonden een duidelijk afwijkende geur en/of smaak
t.g.v. bestrijdingsmiddelen; de aard van de afwijking en de regelmaat, waarbij deze
steeds in elk object waren te bespeuren, deden ons denken in de richting van invloed
door fungiciden. Zeer waarschijnlijk is de vijfmalige bespuiting met Bordeauxse pap
niet zonder uitwerking geweest.
Toch kan deze bespuiting niet de enige oorzaak geweest zijn; dit concluderen we
uit de voorlopige resultaten van een ander proefveld te Randwijk (Cl 1506), waarin
o.a. de invloed op de consumptiekwaliteit van enige fungiciden onderling werd vergelekenenwaarbij naarvorenkwam,datBordeauxsepapeerder eenminder ongunstige
invloed uitoefent op smaak en geur dan koperoxychloride (beide vijfmaal verspoten). Laatstgenoemd middel werd evenwel toegepast te Rotterdam, waar geen sprake
was van een dergelijke storende invloed.
Er kan dus nog een andere reden aanwezig geacht worden waarom te Randwijk
de Bintje-monsters een systematisch afwijkende geur en/of smaak tonen. Behalve de
nog nader te onderzoeken mogelijkheid, dat vernevelen (te Rotterdam) en spuiten
(teRandwijk) eenverschillendewerkinghebben opdesmaak engeur,ishet ons bovendien al gebleken uit de resultaten van enige proefvelden en uit de klachten, die ons
uit de practijk ter ore kwamen, dat juist het ras Bintje wel zeer gevoelig geacht kan
worden voor een invloed op smaak en geur door een fungicide-bespuiting.
Meerlander
De Meerlander van de betere objecten was gemiddeld van kwaliteit.
Het aantal duidelijk waargenomen afwijkingen (waarschijnlijk t.g.v. bestrijdingsmiddelen) is hier hoog te noemen;de geringe bespuiting tegen Phytophthora kan op
zichzelf geen storende invloed hebben uitgeoefend.
Helaas waren bij dit ras ook enige blanco-monsters aanwezig, die duidelijk afwijkend waren in smaak en geur, hetgeen door een herhaling van het kookonderzoek
werd bevestigd.
In dit verband dient vermeld te worden, dat bij het middelen der cijfers van de
blanco-objecten van alle proeven de zeer afwijkende daarbuiten zijn gehouden. Door
het grote aantal blanco-monsters was een dergelijke handelwijze toelaatbaar (we
ontvingen de blanco-objecten in zesvoud, de behandelde objecten in drievoud).
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VERGELIJKING DER CIJFERS VOOR SMAAK EN GEUR

Voor de vergelijking der gemiddelde cijfers voor de eigenschappen smaak en geur
verwijzen we naar tabel 73waarbij, zoals reeds is vermeld, voor 12en 14objecten en
voor deproef te Randwijk bovendien nog voor 19objecten derangorde is vastgesteld.
Bekijken we de resultaten over 12objecten van de drie proeven, dan zien we in de
eerste plaats, dat de blanco-objecten steeds bovenaan staan (behalve bij Meerlander).
Bespuiting met insecticiden, zoals in deze 12 objecten is geschied, werkt dus in de
een of andere mate ongunstig.
Zoals reeds is opgemerkt, vormen de resultaten bij het ras Meerlander hierop een
uitzondering; wewijten dit aan devaak watsterke, eigen smaak en geur van de Meerlander zelf,diedoor deinvloed van bespuitingen wat teruggedrongen (geneutraliseerd)
kan worden, zodat die invloed dus eerder een vooruitgang dan een achteruitgang in
kwaliteit kan betekenen; bij een ras, dat die karakteristieke smaak en geur niet bezit
en verder een goede kwaliteit heeft, kan een dergelijke neutraliserende invloed gelijk
staan met het achterwege blijven van juist dat fijne aroma, dat die aardappel tot een
goede stempelde, zodat dan meer van een achteruitgang in kwaliteit sprake is.
Gezien over het geheel, blijken onder de omstandigheden van deze proeven de
producten van het type: Chloordaan, Aldrin en Dieldrin gemiddeld gunstiger resultaten af te werpen dan de Lindaan- en HCH-producten. Uitzonderingen op deze
regel zijn nogal eens aanwezig in Beekbergen, waar kringerigheid soms parten speelt
en te Rotterdam; te Randwijk neemt Chloordaan 1bij Eigenheimer een nogal uitzonderlijk lage plaats in, daar één van de drie herhalingen van dit object t.g.v. een
zekere onrijpheid slecht van kwaliteit was en zo het gemiddelde drukte.
Uit eerstgenoemde groep geven
Chloordaan 1 (uitz. dus bij Eigenheimer te Randwijk)
Dieldrin 5
(uitz. te Beekbergen)
en Chloordaan 2 (uitz. te Beekbergen, waarschijnlijk t.g.v. inwendige gebreken)
de beste indruk.
Dieldrin geeft gemiddeld over al deze proeven een betere indruk dan Aldrin. Betrekken we de objecten 13en 14in een beschouwing, dan blijkt stuiven in plaats van
spuiten voor Aldrin en Dieldrin gemiddeld in deze proeven geen essentieel verschil
voor de kwaliteit uit te maken.
Uit de tweede groep zijn de Lindaan-producten gemiddeld te verkiezen boven die
van HCH (uitzondering te Rotterdam), terwijl op de objecten 6 ongeveer evenveel
y-isomeer terecht is gekomen (630 g/ha) als op de Lindaan-objecten (630-648 g).
Van de objecten Lindaan (no 7t/m 11) maken no 10en no 11nog debeste indruk,
hoewel de cijfers van Lindaan 11zeer variëren met het proefveld. Een verklaring kan
hierover verder niet gegeven worden.
Bekijken we de resultaten van alle 19 objecten te Randwijk verder, danligtook de
groep Chloordaan-Aldrin-Dieldrin gemiddeld hoger dan de Lindaan-HCH-groep.
Een onderlinge vergelijking van de resultaten van de objecten 15, 16, 17, 18 en 19
(grondbehandeling) laat zien, dat de objecten, waarbij de kleinste hoeveelheid
y-isomeer in de grond is gekomen, inderdaad gemiddeld de beste cijfers hebben opgeleverd (objecten no 15en 16).
Bij gebruik van HCH, waarvan op no 19 eigenlijk een fractie minder y-isomeer in
de grond terechtkwam dan op no 15, waar Lindaan is aangewend, blijkt de invloed
op de consumptiekwaliteit zeer ongunstig te zijn.
Hoeveelheden y-isomeer, zoalszijn toegepast bij deobjecten no 17enrio 18, blijken
allesbehalve gunstig te werken; merkwaardig is, dat de resultaten eerder omgekeerd
evenredig zijn met de gebruikte hoeveelheid y-isomeer (behalve bij Meerlander, hoewel weinig verschil).
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Betrekken wede objecten 6t/m 11en 15t/m 19in één beschouwing, dan vergelijken
we daarmee dus een driemalige behandeling bovengronds op de plant met een éénmalige grondbehandeling en verschillende hoeveelheden y-isomeer/ha (zie voor omrekenen op deze hoeveelheden de gegevens op blz. 145).
Een hoeveelheid van 131 g y-isomeer/ha (object no 15) op de grond blijkt soms
ongunstiger te werken (Eigenheimer en Bintje) dan 648 g/ha bovengronds opde plant
aangewend in het meest gunstige geval (object no 11).
Een hoeveelheid van 40 g y-isomeer/ha (object no 16) staat gelijk met of werkt
minder ongunstig dan 648gbovengronds aangewend (we kunnen welzeggen, dat deze
hoeveelheid altijd minder ongunstig werkt, daar één herhaling bij object 16 Eigenheimer een abnormaal slecht cijfer te zien gaf, dat het gemiddelde drukte).
De hoeveelheid van 350 g y-isomeer/ha in de grond aangewend (object no 18) is
gemiddeld veel ongunstiger dan alle vormen Lindaan à 648 gy-isomeer bovengronds.
De hoeveelheid 117gy-isomeer/ha in de vorm van HCH (object no 19)staat ongeveer gelijk of werkt iets minder ongunstig op de kwaliteit dan de hoeveelheid van
630 g bovengronds aangewend (object no 6).
Indien dus de hoeveelheid y-isomeer per ha in de grond gebracht in werking op de
kwaliteit gelijk wil staan met 648 g y-isomeer/ha driemaal bovengronds op de plant
gebracht (object no 11),dan blijkt onder de omstandigheden van deproef te Randwijk
deze hoeveelheid niet groter te moeten zijn en weinig kleiner dan een vijfde gedeelte
van laatstgenoemde.
Wat betreft het niveau der cijfers voor smaak en geur bij de diverse objecten verwijzen we naar de cijfers van tabel 73.Bekijken we ook derangorde dezer cijfers, dan
zegt ons deze evenwel nog niets over de achteruitgang in smaak en geur, die we t.g.v.
een bestrijdingsmiddel nog toelaatbaar mogen achten.
Men zou eigenlijk de norm aan moeten leggen,datnagenoeggeenachteruitgangin
kwaliteit door eenbestrijdingsmiddel zou mogen plaats vinden.
Degrens,diemen in dit opzicht kan trekken, hangt nogenigszins samen met andere
factoren; in de eerste plaats met het ras, waarvan we zijn uitgegaan; zoals we reeds
zagen, kunnen bepaalde bespuitingen voor Meerlander invergelijking meteen blancomonster eerder eenvooruitgang dan een achteruitgang betekenen;in de tweede plaats
is relatief bekeken f punt achteruitgang in kwaliteit voor een zeer goede aardappel,
die voor smaak en geur b.v. op een 8^staat, minder ingrijpend dan een achteruitgang
van driekwart punt bij een aardappel, die daarbij van een 6+ op een 5^ komt. De
laatste overgang spreekt ook meer tot de waarneming.
Wanneer men dus al een niet te beste kwaliteit aardappel van zijn grond teelt, moet
men terdege opletten bij de keuze der bestrijdingsmiddelen.
M.i.mag eenbestrijdingsmiddel bij dehuidige stand van zaken het gemiddelde voor
smaak en geur niet meer dan een halve punt doen achteruitgaan en blijft het gewenst
te streven naar middelen, die zonder enige ongunstige invloed zijn; dit is een zuiver
persoonlijke mening.
Volledigheidshalve is ook het verband nagegaan tussen de invloed van bestrijdingsmiddelen en deoverigekookeigenschappen als: heelblijven, bloemigheid, geelkleuring,
zuiverheid van kleur en structuur. Van enige systematische invloed is weinig te bespeuren; hoogstens kan opgemerkt worden, dat bij de eigenschap „zuiverheid van
kleur" de blanco-objecten wel steeds bovenaan staan.
Influence of insecticides on the consumption-quality of potatoes
With the help of three trials, in which insecticides were applied to the plant and to
the soil, the influence of these pesticides was determined on the consumptionquality of one or more varieties of potatoes.
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There was no relation between the quality of the raw product and the kind of
application of the pesticides to the object.
When thecooked potatoesweretested (especially ontasteand flavour) the following
results were obtained :the blank plots were on an average of a better quality than all
others (except Meerlander); applying of an insecticidealways had somebad influence.
The group of Chloordane, Aldrin and Dieldrin gave better results than the group
of HCH and Lindane. Dieldrin showed on an average better results than Aldrin.
The Lindane-products were preferred to those of HCH.
Quantities of Lindane applied to the soil, recommanded for fighting wire-worms,
showed bad results;production ofafter effects maybeexpectedinthefollowingyear(s).
The unfavourable influence on taste and flavour in consequence of the use of
pesticides, which we can permit, is discussed.
The other characteristics of the cooking quality such as „remaining whole",
„flouriness", „yellow colouring", „purity ofcolour" and „structure" were not or only
hardly connected with the kind of insecticides on the plots. At the utmost we can
remark that in general the blank plots of all varieties showed relative high marks for
„purity of colour".

AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
ALGEMENE GEGEVENS
W. B. DEUS

Hieronder volgt een overzicht van de analyses, welkezijn verricht in deperiode van
1 Mei 1952 t/m 30 April 1953.
Vocht (droge stof)
20013
Ruw eiwit
5957
Verteerbaar ruw eiwit (peps.-HCl)
477
Ruwecelstof
1728
Aa en zand
3999
Asbestanddelen (K, Na, Ca, Mg, P0 4 , Cl, S0 4 , N0 3 ) . 3801
Ammoniak en org. zuren in silages
431
pH in silages en grond
296
Suiker, zetmeel, vet, werkelijk eiwit, caroteen . . . .
470
Haemoglobine in runderbloed
222
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Mn, Fe, B)
768
Diverse bepalingen
348
Totaal

38510

Het totale aantal analyses isveelkleiner dan in vorigejaren, daar na 1 Januari 1952
op het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek geen monsters meer
werden onderzocht, dieafkomstig waren van interprovinciale proefvelden, van proefvelden van Rijkslandbouwconsulenten en van particulieren en veevoederbureau's.
Vergeleken bij de periode van 1Mei 1951 t/m 30 April 1952 (totaal aantal analyses
69211) is om bovengenoemde reden het monsteronderzoek sterk afgenomen.
Na 1 Januari 1952werdenvrijwel uitsluitend monstersgeanalyseerd tenbehoevevan
de onderzoekingen, diedoor het CLL.O.worden verricht. Daarvoorwerden30647bepalingen gevraagd indeperiode van 1 Mei 1952t/m 31October 1952;inhettijdvak van
1Mei 1953t/m 31October 1953wasditaantal bepalingen weer watgroter, nl. 35953.
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ENKELE GEGEVENS OVER HET NITRAATGEHALTE VAN RUWVOEDERMIDDELEN
with summary
W. B. DEUS

In dejaren 1948-1953 werd een vrij groot aantal nitraatbepalingen verricht in ruwvoedermiddelen, voornamelijk in versgras,voorts in enige monsters hooi, geënsileerd
gras en kunstmatig gedroogd gras. Het gehalte aan nitraat werd bepaald volgens de
xylenol-methode (Methods of Analysis, A.O.A.C., 7th edition, Washington 1950,
p. 361). Demonsters waren afkomstig van diverse bedrijven. In de tabellen 74 t/m 77
worden de resultaten samengevat. De cijfers voor een sterk geïntensiveerd bedrijf
werden afzonderlijk verwerkt. Op dit bedrijf wordt perjaar meer dan 300 kg zuivere
stikstof per ha aangewend. Onder de overigebedrijven komen ook wel geïntensiveerde
bedrijven voor, maar perjaar wordt toch niet meer dan 200kg zuivere stikstof per ha
gegeven.
Tabel 74. Vers gras. K N 0 3 en ruw eiwit in % van de droge stof
Fresh grass. KN03 and crude protein in % of the dry matter
Diver e bedrijven
Various farms

Sterk geïntensiveerd bedrijf
Very intensive farm

KN03
aantal monsters
number of samples

0,00-0,19
0,20-0,39
0,40-0,59
0,60-0,79
0,80-0,99
1,00-1,19
1,20-1,39
1,40-1,59
1,60-1,79
1,80-1,99
<1,99
Totaal Total

. . . .

Ruw eiwit
Crude protein
KNOs

% v. h. totale aantal
'% of the total number ,

21
17
10
5
8

33,3
27,0
15,9
7,9
12,7

o1

1,6

-

0
0
1
0

-

1,6

-

63

100,0

aantal monsters
number of samples

% v. h. totale aantal
% of the total number

3
6
6
5
5
2
3
2
2
3
3

7,5
15,0
15,0
12,5
12,5
5,0
7,5
5,0
5,0
7,5
7,5

40

100,0

Gemiddeld
Average

Max.

Min.

Gemiddeld
Average

Max.

• Min.

20,2

31,4

11,8

22,5

30,2

^ 13,3

0,40

1,30

0,02

0,95

2,58

; 0,16

Tabel 75. Hooi Hay

Aantal monsters Number of samples
Ruw eiwit Crude protein
Gemiddeld Average
Max
Min
KN03
Gemiddeld Average
Max
Min

Diverse bedrijven
Variousf arms

Sterk geïntensiveerd bedrijf
Very intensive farm

11

30

14,7
21,8

20,8
27,3
16,0

0,29
1,32
0,05

1,02
1,68
0,27
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Tabel 76. Geënsileerd gras Ensilated grass
Diverse bedrijven
Various/arms
Aantal monsters Number of samples

Sterk geïntensiveerd bedrijf
Very intensivef arm
10

Ruw eiwit Crude protein
Gemiddeld Average
Max
Min

15,0
17,9
12,5

17,4
20,8
12,6

KN03
Gemiddeld Average
Max
Min

0,19
0,40
0,04

0,56
1,58
0,10

Tabel 77. Kunstmatig gedroogd gras Artificially dried grass
Diverse bedrijven
Various/arms
Aantal monsters Number of samples

Sterk geïntensiveerd bedrijf
Very intensive/arm

11

Ruw eiwit Crude protein
Gemiddeld Average
Max
Min

18,0
24,3
11,3

21,1
22,4
19,7

KN03
Gemiddeld Average
Max
Min

0,47
1,83
0,10

1,52
2,52
0,72

Uit de tabellen 74t/m 77volgt, dat de gehalten aan ruw eiwit gemiddeld hoger zijn
op het sterk geïntensiveerde bedrijf. De monsters van dit bedrijf hadden een duidelijk
hoger gehalte aan nitraatstikstof.
Some data on the contents of nitrate inroughages
The results, concerning the contents of crude protein and nitrate (expressed as
KN0 3 ) of samples from practice analysed in theyears 1948-1953arementioned in the
tables. On the very intensive farm in a year more than 300 kgpure N per hectare was
applied. Among the various other farms there are some intensive farms, but in a year
no more than 200 kg pure N per hectare was applied. The contents of crude protein
and especially of nitrate are higher in the samples from the very intensive farm.
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DE BEPALING VAN D E VERTEERBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN M E T
BEHULP VAN PLANTAARDIGE G E K L E U R D E VERBINDINGEN, DIE IN HET
VOER VOORKOMEN (PROJECT 142)
I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN COLORIMETRIE
with summary
W . B. D E U S en

M A R I A S. M . B O S M A N

1. INLEIDING

In 1950en 1952publiceerden REID C.S. (3,4) een methode voor de bepaling van de
schijnbare verteringscoëfficiënten van voedingstoffen met behulp van gekleurde verbindingen, dievan nature in hetvoer voorkomen. Op grond van deresultaten van hun
onderzoekingen namen zij aan, dat dezekleurstoffen („chromogenen") door runderen
in het geheel niet verteerd worden en dus onveranderd in de faeces terecht komen.
Deze chromogenen konden langs eenvoudige weg colorimetrisch worden bepaald.
Zowel uit het voer als uit de faeces werden de chromogenen geëxtraheerd met aceton
(85%). De lichtabsorpties der verkregen oplossingen bij 406 mpi namen REID C.S. als
maat voor de concentratie aan chromogenen. Het is betrekkelijk eenvoudig de verteringscoëfficiënten van diversecomponenten van het voer te berekenen, wanneer men
beschikt over de analyses van voer en mest terwijl tevens de chromogeengehalten
bekend zijn. Het is dan niet nodig de totale hoeveelheden opgenomen voer en geproduceerde mest te kennen. Wanneer b.v. het voer a eenheden en de mest b eenheden
chromogeen per kg droge stof bevat, dan vindt men voor de schijnbare verteringscoëfficiënt van de droge stof van het voer:
fa, = 100 - 100 5
Zijn de gehalten aan ruw eiwit in het voer en in de mest resp. p en q % van de droge
stof, dan is de verteringscoëfficiënt van het ruwe eiwit:
f« = 100- 100%X ^
b
p
Bij r % org. stof in het voer en s % org. stof in de mest (berekend op de droge stof)
geldt:
fos = 100- 100\ x b
r
Op deze wijze kan men de verteerbaarheid van allerlei componenten van het voer
berekenen, wanneer men aanneemt, dat aan de hoofdvoorwaarde wordt voldaan, nl.
dat de plantaardige chromogenen het dierlijk lichaam onveranderd met de faeces verlaten. De door REID c.s. (3,4) aldus gevonden verteringscoëfficiënten kwamen zeer
goed overeenmet deresultaten, dieverkregen werdenvolgensde„klassieke" methode,
waarbij de totale hoeveelheden opgenomen voer en geproduceerde mest nauwkeurig
worden gewogen en geanalyseerd.
In het weide-seizoen 1953hebben wij op enige bedrijven proeven genomen, waarbij
de methode volgens REID c.s. werd toegepast. Aanvankelijk werden zoveel mogelijk
dagelijks monsters gras genomen van percelen, waarin runderen graasden, terwijl
tevens mestmonsters werden verzameld. Later werden ook runderen op stal met vers
gras gevoerd. Elke proef duurde ongeveer één week; bij de proeven op stal ging aan
de eigenlijke proef een periode vooraf van een week, gedurende welke de dieren reeds
met het te onderzoeken gras werden gevoerd. De gevonden verteringscoëfficiënten
voor het ruwe eiwit vergeleken wij met de berekende waarden. De berekening van het
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verteerbare ruwe eiwit uit het gehalte aan ruw eiwit in het gras geschiedde volgens
N . D . DIJKSTRA (1). Een a f d o e n d e toetsing van de chromogeenmethode is alleen
mogelijk metde bovengenoemde klassieke methode, die echter op onsinstituut niet
kan worden toegepast.
In alle gevallen vonden wij volgens demethode REID een hogere verteringscoëfficiënt
d a n uit de berekening op basis van het gehalte aanruw eiwit van het gras. Bij twee
proeven o p stal vonden wij de verteringscoëfficiënten 78,1en 74,0,terwijl berekend
werd 75,9 en 69,8.Bij zeven proeven met grazende koeien waren deze verschillen
soms groter envarieerden van 1tot7eenheden. Degrote verschillen bij laatstgenoemde
proeven kunnen althans ten dele daaraan worden toegeschreven, datde dieren waarschijnlijk jonger en beter verteerbaar materiaal hebben gegeten dan door ons werd
bemonsterd en geanalyseerd.
Toen het onderzoek in dit stadium verkeerde, bleek onsbijeen bespreking metde
wetenschappelijke staf van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn, dat tegen de
chromogeenmethode volgens REID ernstige bezwaren kunnen worden ingebracht.
Voor de opbouwende kritiek en de vruchtbare discussies over dit onderwerp zijn wij
de deskundigen vanditproefstation zeer erkentelijk. Bijvoortgezet onderzoek konden
wij onsvolledig aansluiten bijde wetenschappelijk gegronde kritiek, diein 1953o o k
d o o r IRVIN, WISEMAN, S H A W en M O O R E (2) werd geleverd op het werk van R E I D c.s.

2. KRITIEK OP DE CHROMOGEENMETHODE VOLGENS REID C.S.

IRVIN C.S. (2)namen in 1952 proeven metkoeien, die gevoederd werden metlucernehooi. Zij onderzochten de pigmenten, die door verdunde aethanol geëxtraheerd
werden, zowel uit het voer als uit de faeces. Het voornaamste pigment dat uit de
faeces en het hooi na een chromatographische scheiding aan C a H P 0 4 . 2 H 2 0 werd
verkregen, bleek het phaeophytine te zijn. Deze verbinding was reeds in 1907 beschreven door WILLSTÄTTER en HOCHEDER (5); zij ontstaat uit chlorophyl onder
inwerking van verdunde zuren, waarbij het Mg-atoom wordt vervangen door twee
H-atomen ;uitchlorophyl-a ontstaat phaeophytine-a,uitchlorophyl-bphaeophytine-b.
IRVIN c.s. nemen aan,dathetchlorophyl vanhethooi bijde adsorptie aan C a H P 0 4 .
2 H 2 0 eveneens volledig wasomgezet in phaeophytine. Naast deze stof vonden zijin
hooi en mest nogenige andere gekleurde verbindingen, zij hetin veel geringere concentraties. Hetphaeophytine overheerste zodanig, dateenabsorptie-spectrum van het
mengsel der kleurstoffen, verkregen uit hooi of mest, een sterke overeenkomst vertoonde metdatvanphaeophytine. O o kwerd gevonden, datgemiddeld 9 7 , 4 % van dit
mengsel vankleurstoffen indefaeces werd teruggevonden, zodat deze pigmenten vrijwel alsonverteerbaar kunnen worden beschouwd. Deconcentratie aandeze gekleurde
verbindingen, opgelost in benzeen, werd spectrophotometrisch gemeten bij 415 m/j,.
IRVIN c.s. zijn vanmening, dat niet éénenkele plantenkleurstof kanworden gebruikt
als indicator bij de bepaling van de verteerbaarheid van voedercomponenten, maar
dat hetmisschien mogelijk ishetvolledige mengsel vanafbraakproducten vanchlorophyl daarvoor te benutten. Zij stellen voor bij een dergelijk onderzoek het mengsel
van chlorophylpigmenten door behandeling met zuur of alkali in een meer stabiele
toestand te brengen. Het zou mogelijk zijn met oxaalzuur het gewenste resultaat te
bereiken, zulks o p grond vande onderzoekingen van WILLSTÄTTER, dievond, datmet
oxaalzuur chlorophyl gemakkelijk kan worden omgezet in phaeophytine. IRVIN c.s.
zijn door de resultaten vanhun onderzoek van mening, dat eendergelijke werkwijze
verre devoorkeur verdient boven demethode volgens REID, die degekleurde extracten
uit voer en mest alszodanig gebruikt ; zij zien danookeenmeting van dergelijke oplossingen bij406m/i ontbloot vanelke wetenschappelijke achtergrond.
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3. EIGEN ONDERZOEK

Na de bestudering van de publicaties van IRVIN C.S. kwam ons de door hen op het
werkvan REID C.S.geleverdekritiekvolkomenreëelvoor.Wij haddenreeds opgemerkt,
dat een extract van vers gras in aceton 85% helder groen was(chlorophyl), terwijl een
extract van de faeces van koeien, die dit gras hadden gegeten, overwegend geel gekleurd was. Het chlorophyl als zodanig kon dus nooit een bruikbare stof zijn als
onverteerbare indicator bij verteringsproeven. Uit vroegere onderzoekingen was
overigens reeds bekend geworden, dat het chlorophyl bij de spijsvertering voor een
aanzienlijk gedeelte wordt omgezet in andere verbindingen. Dit bracht ons er toe de
gekleurde extracten uit voedermiddelen en faeces aan een nader onderzoek te onderwerpen.
De door ons onderzochte oplossingen waren extracten in aceton (85%), waarmede
ook REID C.S. werkten. De bereiding van deze extracten week echter af van de door
REID gepubliceerde methode. Wij pasten daarbij de volgende werkwijze toe.
Voorbewerking. Eenmonsterversgraswordt gehakseldtot eenlengtevan2-4 cm,daarna gemalen
door een vleesmolen en goed gemengd. Een mestmonster wordt met een hoornen lepel grondig
gemengd.
De extractie. Van het goed gemengde monster wordt ongeveer 3 gram nauwkeurig afgewogen en
overgebracht in een porseleinen mortier. Daarna wordt ongeveer een afgestreken theelepel scherp
duinzand enwataceton (85vol.%)toegevoegd. Hetmengselwordtfijngewreven,waarna devloeistof
zo goed mogelijk wordt gedecanteerd in eenfles,die op een schudmachine past. Het residu, dat zich
in de mortier bevindt, wordt wederom met aceton 85%flinkaangewreven, gedecanteerd enz., totdat
de gehele massa goed fijn is en overgespoeld is in de schudfles (totale duui van deze bewerking
ca 15min.).De hoeveelheid aceton 85%, dievoor aanwrijven en overspoelen wordt gebruikt en dus
in deschudfles aanwezig is,bedraagt 400ml. Defleswordt gesloten met een kurk, diemet staniol is
omwikkeld. Het schudden heeft plaats inhet donker en duurt ongeveer 12uren.
De colorimetrie. Na het schudden wordt een gedeelte van het extract helder afgefiltreerd. Vóór
demeting wordt het extract van vers gras verdund met eengelijk volume, het extract van faeces met
4 volumina aceton 85%.De kleurintensiteit wordt daarna gemeten in een cuvette van 1 cm met een
BECKMAN-DU-spectrophotometer.
De intensiteit van de kleur, gemeten bij een bepaalde golflengte, wordt aangeduid als de optische
dichtheid, veroorzaakt door 1gram droge stof, geëxtraheerd met 1000ml aceton 85%.

a. Het extract van versgras
Van eenmonster vers graswerd volgens bovenstaande methode eenextract gemaakt
in aceton 85%. Met een BECKMANO per g of dry substance in IOOO ml
DU-spectrophotometer werd het abD per g droge stof in IOOO rol
sorptie-spectrum gemeten bij golfmet oxaalzuur
1433
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with oxalic acid
lengten tussen 360en700m/i. Tevens
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gelijke resultaten werden verkregen
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O per g of dry substance in IOOO ml
D per g droge stof in IOOO ml
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den wij vrijwel identieke spectra, wanneer aceton 85% werd gebruikt, die
0,01; 0,02; 0,03; 0,04 of 0,06 mol.
oxaalzuur bevatte. Voor de optische
dichtheden werd bij 412 m/nrespectievelijk gevonden: 1,172; 1,154; 1,177;
1,157 en 1,157. Wel merkten wij op,
dat bij het gebruik van concentraties
'aan oxaalzuur van 0,03 mol. en hoger
het extractreedsbij hetaanwrijven geel
werd, terwijl met 0,01 mol. oxaalzuur
pas tijdens hetschuddendezegelekleur
optrad.
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b. Het absorptie-spectrum van phaeophytine, opgelost inaceton 85%
Een preparaat van phaeophytine(a-f- b) werd geheel volgens het voor-
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schrift van WILLSTÄTTER en STOLL (6)

Fig. 59. Absorptie-spectrum van phaeophytine-(a +
b) opgelost in aceton 8 5 % (0,03 molair
oxaalzuur)
Absorption spectrum of pheophytin-(a + b)
in acetone 85% (0,03 m oxalic acid)

toont drie duidelijke maxima, ni. bij 412, 435
trum niet veranderde door de toevoeD per g
ging van oxaalzuur.
D per g
1,6.

c. Het absorptie-spectrum van extracten vanfaeces
Extracten van faeces inaceton 85%
vertonen scherpe maxima bij 414 en
665 m/A. Door toevoeging van oxaalzuur (0,03 mol.) vóór de extractie
wordt het maximum bij 414m/u, enigszinsverhoogd; ditheeft echter geeninvloed van betekenis op het karakter
van het spectrum.Infig.60ishet spec- 0,9
trum van een extract van faeces tussen
390 en 500 m/u weergegeven. Bij vijf
monstersfaeces bleekdeoptischedichtheid bij het maximum 414 m/u door
toevoeging van oxaalzuur gemiddeld
met8% toetenemen. Met0,01 en0,03,
mol. oxaalzuur werden dezelfde resultaten verkregen.

bereid uit kunstmatig gedroogd gras.
Het absorptiespectrum van een oplossingvan phaeophytine in aceton 85%
(0,03 molair aan oxaalzuur) is weergegeven in fig. 59. Dit spectrum veren 666 m//,. Het bleek, dat het specof dry substance in lOOOml
droge stof in IOOO ml
414

l

~

-

met oxaalzuur
with oxalic acid
zonder oxaalzuur
without oxalic acid

1.0

0,8
0,7
0,6

o,5
0,4
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0,2
Fig. 60. Absorptie-spectra van eenextract van
faeces (met en zonder oxaalzuur)
Absorption spectra of an extract from
feces (with and without oxalic acid)
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d. Extracten van geënsileerd gras, hooi en kunstmatig gedroogd gras
Van monsters geënsileerd g r a s (A.I.V.-kuil en melasse-kuil) verkregen wij
extracten inaceton 85%, dieduidelijke maxima vertoonden bij 412m/j,. De toevoeging
van oxaalzuur vóór de extractie had slechts zeer weinig invloed op het absorptiespectrum. Deze producten bevatten nog
D per g of dry substance in IOOO ml
slechtsweinig onveranderd chlorophyl, dat
D per g droge stof in IOOO ml
met oxaalzuur
door oxaalzuur in phaeophytine kan wor0,4
with oxalic acid
den omgezet.
zonder oxaalzuur
0,3
Deextracten vanhooi zijn steeds slechts
without oxalic acid
weinig gekleurd. De absorptie-spectra van
0,2extracten in aceton 85% zonder oxaalzuur
vertonen geen uitgesproken maxima. In
O.l
het gebied van 390 tot 450 m// worden de
optische dichtheden door de toevoeging
390 4 0 0 4IO 4 2 0 4 3 0 4 4 0 4 5 0 4 6 0
van oxaalzuur verhoogd. Bij duidelijk
groen gekleurd hooi vonden wij bij een
Fig. 61. Absorptie-spectra van extracten van
een monster hooi in aceton 85% (met
extract met aceton -+-oxaalzuur een maxien zonder oxaalzuur)
mum bij 414m/x(ziefig.61).
Absorption spectra of extracts from a
hay sample in acetone 85% (with and

Van k u n s t m a t i g g e d r o o g d gras onwithout oxalic acid)
derzochten wij slechts twee monsters.
Extracten in aceton en in aceton + oxaalzuur vertoonden maxima bij 412 m/j,.Door
het gebruik van oxaalzuur nam ook hier de optische dichtheid bij ditmaximum duidelijk toe (6 à 10%).
4 . CONCLUSIE

Geconstateerd wordt een vrij goede overeenkomst tussen de absorptie-spectra van
extracten vanfaecesenvanversgras,wanneer,vooralinhetlaatstegeval,het materiaal
wordt geëxtraheerd met aceton 85%, waaraan oxaalzuur istoegevoegd (fig. 58en 60).
Geheel anders is het spectrum van een extract van vers gras, wanneer geen oxaalzuur
wordt gebruikt (fig. 58). Uit een vergelijking van de figuren 58en 59blijkt, dat in het
extract van vers gras (met oxaalzuur) wel andere gekleurde verbindingen voorkomen
dan uitsluitend phaeophytine. Dit is geenszins anders te verwachten. Toch valt de
sterke analogie op, zodat wel mag worden aangenomen, dat het phaeophytine het
voornaamste kleurende bestanddeel in dit extract is. Bij een nadere beschouwing van
fig. 59 kan worden geconcludeerd, dat, overeenkomstig de mededeling van IRVIN C.S.
(2), het phaeophytine ook het belangrijkste deel zal uitmaken van het extract van de
faeces.
Wanneer oxaalzuur bij de extractie wordt toegevoegd, blijken de absorptie-spectra
van geënsileerd gras enkunstmatig gedroogd gras,althansin dedoor ons onderzochte
gevallen, veel overeenkomst te vertonen met dat van phaeophytine. Het scherpe
maximum van phaeophytine (412m/f) wordt teruggevonden bij deze extracten. Bij de
extracten van hooi en van faeces blijkt dit maximum een weinig verschoven te zijn
(414 m/i).
Op grond van bovenstaande resultaten zijn wij evenals IRVIN c.s. van mening, dat
geen reële betekenis kan worden toegekend aan metingen van extracten in aceton
85% bij 406 m/n,zoals door REID c.s. wordt aanbevolen. Wanneer men wil trachten
de gezamenlijke plantenchromogenen te gebruiken voor de bepaling van verteringscoëfficiënten, dan verdient het aanbeveling deextractie, zowelvan voer alsvan faeces,
uit te voeren onder toevoeging van oxaalzuur en dient men de concentraties der kleur159

Stoffen te baseren op metingen bij 412-415 mp,. Uit een vergelijking van een aantal
absorptie-spectra vanverschillende voedermiddelen metdievanfaeces volgt, dat genoemde concentraties ook kunnen worden gemeten bij een wat grotere golflengte
(tot ca 420 m/u). In het gebied tussen 415 m/i en 420 mp, vertoont hetverloop van
de diverse spectra zeer veel overeenkomst. Bijgolflengten beneden 412m/ukunnen
grote afwijkingen voorkomen. Daar verloopt hetspectrum van eenextract van faeces
duidelijk anders dan dat van extracten van vers gras, geënsileerd gras, hooi of
kunstmatig gedroogd gras.
The useofnatural occurringplant pigments asindicatorsfor the
determination of digestibility offeed. I
In order to criticize the use of natural occurring plant pigments as indicators in
digestion trialwork spectrophotometric determinations werecarried outwith extracts
in acetone 85% from feces and roughages as fresh grass, ensiled grass, hayand
artificially dried grass.Inagreement with theresults, recently published by IRVINc.s.
(2), pheophytin wasfound to be the major constituent of the pigments in feces. It
appeared tobeincorrect toextract thepigments from feces andfrom roughages with
acetone 85% without acid and to determine the concentration at 406m/uaccording
to REID c.s. (3, 4). It is preferable to perform the extraction with acetone85%,
containing 0,03mol. oxalic acid. Thechlorophyll pigments are directed then inone
direction, both infeces andinthefeed. Thecolorimetricdetermination ofthe pigments
can becarried outat415m/u,oratasomewhat higher wave-length (upto420 m^).
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D E BEPALING VAND E VERTEERBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN M E T
BEHULP VAN PLANTAARDIGE G E K L E U R D E VERBINDINGEN, D I E I N H E T
VOER VOORKOMEN (PROJECT 142)
II. TOEPASSINGEN
with summary
W. B. DEUS en MARIA S. M. BOSMAN

In deel I (p.155)gaven wijenkele beschouwingen over demogelijkheid om plantaardige gekleurde verbindingen, dieinhetvoer van nature aanwezig zijn, tegebruiken
voor de bepaling vanverteringscoëfficiënten vanverschillende componenten vanhet
voer. Wij onderkenden daarbij de mogelijkheid, dat extracten vanvoer en faeces in
aceton 85% (0,03molair oxaalzuur) bruikbaar kunnen zijn bijhetonderzoek naar de
verteerbaarheid vanvoedingsstoffen. Deze conclusie werd gebaseerd opeen publicatie
van IRVIN c.s. (2) en op eigen onderzoek. In het hieronder volgende verslag zullen
enigeresultaten worden medegedeeld, dieverkregen werden bij detoepassingvan deze
methode.
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1. PROEVEN, DIE OP STAL WERDEN GENOMEN MET EEN RANTSOEN, BESTAANDE UIT
GEËNSILEERD GRAS, HOOI EN KUNSTMATIG GEDROOGD GRAS
Proef I. Van 23 November tot 3 December 1953 werden op de proefboerderij
Bosma Zathe I te Selmien vier melkgevende koeien op stal gevoerd met een rantsoen,
dat bestond uit hooi, melasse-kuilen gedroogd gras.In dezeperiode werden driemaal
monsters van het voer genomen ; de faeces werd bemonsterd op 26, 30 November en
3 December. De mest van twee koeien werd daarbij onderzocht en geanalyseerd.
Methode van onderzoek. Vandevoedermiddelenendefaeces werdenbepaald: 1. hetgehalte
aan droge stof, 2.het gehalte aan gekleurde verbindingen, geëxtraheerd met aceton 85% (0,03
molair oxaalzuur)gemeten bij414m/i (ziedeelI,p. 157), 3.het gehalteaan ruweiwit, 4.hetkopergehalte. Allegehalten werden berekend op dezandvrije drogestof.Dekleurstoffen enhetruweeiwit
werden bepaald inhetverse materiaal, zand enkoper inhet gedroogde monster.
Het voederrantsoen bestond indeperiode van onderzoek uit8kghooi, 3kggedroogd grasen
15kgmelasse-kuil.
De gemiddelde samenstelling van het voer was alsvolgt:

Hooi
Gedroogd gras
Melasse-kuil

ds (%)

Kleurstoffen *)

Ruw eiwit(%)

Cu (mg/kg)

81,5
84,0
25,4

0,154
1,070
0,868

12,9
23,5
18,9

6,9
6,7
14,1

*) Uitgedrukt alsoptische dichtheid pergzandvrije drogestof in 1000mlaceton 85%(ziep. 157).
Uit bovenstaande gegevens werd berekend, dat het rantsoen bevatte: 16,8%ruweiwit, 0,620
eenheden chromogeen pergzandvrije drogestof en9,0mgCu/kg.
D e g e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n de fa

Koeien no 1en 2 (gemengd) .
Koeien no 3en4 (gemengd) .

eces (zandvrije droge stof)was:

ds (%)

Kleurstoffen

Ruw eiwit(%)

Cu (mg/kg)

13,3
13,3

2,057
2,114

20,9
20,7

26,1
27,4

ProefII. Van 3tot 12December werd deproef voortgezet met dekoeien 3en4.Dekoeien 1en 2
gingen indie tijd geleidelijk over van melassekuil opA.I.V.-kuil.
Het voederrantsoen bestonduit4,8kghooi,4kgkunstmatiggedroogd grasen21kgmelassekuil.Indezeperiodewerdendevoedermiddelen driemaal geanalyseerd.
G e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n de v o e d e r m i d d e l e n :

Hooi
Melasse-kuil

ds (%)

Kleurstoffen

Ruw eiwit (%)

Cu (mg/kg)

81,3
83,4
24,7

0,186
1,240
0,888

12,7
23,4
18,8

6,2
6,7
14,6

De gemiddelde samenstelling vanhetrantsoen was: kleurstoffen: 0,760, ruweiwit: 18,1 %,Cu:
9,9 mg/kg.
De gemiddelde samenstelling van de faeces vandekoeien 3en4(monsters genomenop
7, 10en 14December) was:kleurstoffen: 2,800,ruw eiwit: 21,3%, Cu:30,7mg/kg.
Proeflila. Voor dekoeien 1en2bestond het rantsoen inde periode van 13tot28Decemberuit
4,3 kghooi,4kgkunstmatig gedroogd gras en24 kgA.I.V.-kuil. Vandeze voedermiddelen werden
in genoemde periode drie monsters onderzocht.
G e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g van de voed e r m i d d e l e n :

Gedroogd gras
A.I.V.-kuil . . .

ds (%)

Kleurstoffen

Ruw eiwit (%)

Cu (mg/kg)

80,7
83,5
19,5

0,186
1,236
1,171

12,3
23,3
21,9

6,0
6,6
11,9
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De gemiddelde samenstelling van het rantsoen was: kleurstoffen: 0,893, ruw eiwit: 19,4%, C u '
8,6 mg/kg.
D e g e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n de f a e c e s van de koeien 1en 2 (monsters genomen op
17, 21 en 28 December) was: kleurstoffen: 3,334, ruw eiwit: 22,0%, Cu: 26,7 mg/kg.
Proef Illb. Voor de koeien 3 en 4 bestond het rantsoen in de periode van 13 tot 28 December uit
4.3 kg hooi, 4 kg kunstmatig gedroogd gras en 21 kg melasse-kuil.
G e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n de v o e d e r m i d d e l e n . Voor de samenstelling van het hooi
en het gedroogde gras verwijzen wij naar proef lila. Drie monsters van de melasse-kuil, genomen in
deze periode, bevatten gemiddeld: droge stof: 25,0%, kleurstoffen: 1,005, ruw eiwit: 18,7%, C u :
13,3 mg/kg.
De gemiddelde samenstelling van het rantsoen was: kleurstoffen: 0,835, ruw eiwit: 18,1%, Cu:
9.4 mg/kg.
D e g e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n de f a e c e s van de koeien 3 en 4 (monsters genomen op
14, 17, 21 en 28 December) was: kleurstoffen: 3,124, ruw eiwit: 22,0%, Cu: 29,6 mg/kg.

In principe kan met behulp van de „chromogeen-methode" ook worden berekend
hoeveel koper door de dieren schijnbaar in het lichaam wordt vastgelegd. Dit is,
uitgedrukt in procenten van het met het voer opgenomen koper:
100 - 100 ~ X £
b
a
waarbij a = gehalte aan kleurstoffen in het voer, b = gehalte aan kleurstoffen in de
mest, a = gehalte aan Cu in het voer en ß = gehalte aan Cu in de faeces (alles uitgedrukt inde droge stof).Wij hebben dezeberekening toegepast, al zijn wij er wel van
overtuigd, dat aan de uitkomstengrotefouten kunnen kleven, Iedaar het koper slechts
voor een klein gedeelte wordt vastgelegd, 2e daar hoge eisen worden gesteld aan
monsterneming en analyse en 3edaar het vooral nog de vraag is, of de „chromogeenmethode" wel volkomen betrouwbare resultaten geeft.
In tabel 78worden deresultaten van deproeven It/m III samengevat. De gevonden
verteringscoëfficiënten voor het ruwe eiwit worden vergeleken met de berekende
waarden voor het totale rantsoen. Deze werden verkregen door van elk der voedermiddelen de verteringscoëfficiënt voor het ruwe eiwit te berekenen volgens DIJKSTRA
(1) en te middelen in verhouding met de hoeveelheden droge stof, die van elk der
voedermiddelen in het rantsoen voorkomen.
De schijnbare vastlegging van koper wordt uitgedrukt in mg per kg droge stof van
het opgenomen voer.
Tabel 78. Voederproeven op stal met rantsoenen, bestaande uit geënsileerd gras, hooi en kunstmatig
gedroogd gras.
Barn-feeding with rations, consisting of ensiled grass, hay and artificially dried grass
i

• !
Periode Period

II

i
26Nov -3Dec.

Illb

Ilia

3-12Dec. 1 13-28 Dec. 13-28Dec.
i

1-2

3-4

3-4

1-2

Vert, coëff. ruw eiwit, gevonden . . .
Dig. coeff.of crude protein, found . . .

62,6

63,9

68,1

69,6

67,6

Vert, coëff. ruw eiwit, berekend (1) . .
Dig. coeff. of crudeprotein, calculated(1)

63,8

63,8

67,3

68,2

67,5

Kopergehalte in het rantsoen (mg/kg ds)
Coppercontent inration (mg/kg dry matter)

9,0

9,0

9,9

8,6

9,4

Vastgelegd koper (mg/kg ds)
Resorption of copper (mgjkg dry matter)

1,1

1,0

1,5

1,4

1,5
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Aan de cijfers voor het vastgelegde koper willen wij geenszins een te grote absolute
betekenis toekennen. Wel valt het op, dat bij alle proeven vastlegging van koper werd
gevonden. Vermeldenswaard isin dit opzicht de stijging van het kopergehalte van het
bloedserum van alle bij de proef betrokken koeien gedurende de periode van 16 November tot 28 December.
Tabel 79. Kopergehalte van het bloedserum (mg/liter)
Copper content of blood serum {mgy'litre)
No van de koe
Cow no

1
2
3
4

Datum Date
16 Nov

28 Dec.

0,71
0,74
0,74
0,72

0,80
0,82
0,90
1,17

Bij de koeien 3 en 4, die steeds met melasse-kuil werden gevoerd, was de stijging
van het kopergehalte in het bloed groter dan bij de koeien 1 en 2, die na 3 December
A.I.V.-kuil in het rantsoen kregen (zie tabel 79).
2. PROEVEN MET VERS GRAS

In het eerste gedeelte van dezepublicatie deelden wij reeds mede, dat gedurende het
weideseizoen 1953een aantal proeven werd genomen, waarbij het voer uitsluitend uit
versgrasbestond. Wij pasten demethode volgens REID C.S.(3,4)toe,waarbij de kleurstoffen worden geëxtraheerd met aceton 85% en gemeten bij 406 m/*. Naderhand
vonden wij, dat deze werkwijze niet logisch is en dat het de voorkeur verdient het
gras en de faeces te extraheren met oxaalzuur bevattende aceton 85% en de metingen
te verrichten bij 414 mfi. Wij hebben de resultaten volgens REID C.S. ZOgoed mogelijk
achteraf gecorrigeerd door bij een aantal monsters vers gras en faeces na te gaan hoeveel hoger de optische dichtheid bij 414 mfi van een extract in oxaalzuur houdende
aceton 85% is dan de optische dichtheid bij 406 m// van een extract in aceton 85%
zonder oxaalzuur. Wij vonden de volgende factoren voor de correctie:
Bij vers gras: 1,46; 1,56; 1,56. Gemiddeld: 1,53.
Bij faeces:
1,32; 1,37; 1,38; 1,34. Gemiddeld: 1,35.
De optische dichtheden voor vers gras, gevonden volgens REID C.S., werden dus
vermenigvuldigd met 1,53, de optische dichtheden voor mest met 1,35.
In de tabellen 80 en 81 is deze correctie in rekening gebracht. Wij constateerden,
dat de gevonden verteringscoëfficiënten van het ruwe eiwit daardoor ongeveer 3 eenheden lager werden.
a. Proeven, waarbijversgras op stal werdgevoerd
Proef IV. Tussen 26 September en 2 October 1953 werd op de proefboerderij te
Randwijk een proef genomen, waarbij op stal twee koeien (no's 5 en 6) gevoerd
werden met dagelijks geoogst vers gras van een bepaald perceel van genoemd bedrijf.
Gedurende één week voor deaanvang van deproef waren de koeien reeds met dit gras
gevoerd. Op verschillende dagen werden in totaal vier monsters gras genomen en
geanalyseerd. Van koe nr 5 werden vijf monsters mest genomen, van koe nr 6, die
tijdens de proef afkalfde, kwamen drie monsters mest voor de proef in aanmerking.
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Proef V. Van 24-31 October namen wijeenproef opdeproefboerderij te Randwijk,
waarbij twee koeien (no's7en8)werden gevoerd metgras, datomdetwee dagen in
versetoestandwerdaangevoerdvaneenperceelopzandgrond.De vóór-periode duurde
wederom eenweek. Indeproefperiode werden zesmonsters gras envanelke koevijf
monsters mest onderzocht.
De resultaten vandeproeven IVenVzijn samengevat intabel80.
Tabel 80. Proeven op stal met vers gras
Barn-feeding withfresh grass
Proef no Expt no
Periode Period .

IV
26 Sept.-2Oct.

V
24-31Oct.

Gemiddelde samenstelling van het gras
(in de zandvrije droge stof)
Average composition of the grass (inthe
soil-free dry substance)
21,0
23,0
11,3
15,0

Ruwe celstof Crude fibre
Koper Copper mg/kg

No van de koeien Cowno
Vert, coëff. ruweiwit, gevonden . . . .
Dig. coeff.of crude protein, found . . .
Dig. coeff. of crude protein, calculated .
Vastgelegd koper (mg/kg ds)
Resorption of copper {mg/kg dry matter)

16,0
26,5
10,2
11,0

5

6

7

8

75,4

75,0

72,8

68,0

75,9

75,9

69,8

69,8

1,0

1,1

3,2

3,4

b. Proeven indeweide
In 1953werden ookenige proeven genomen metgrazende koeien. De grasmonsters
werden daarbij steeds zodanig genomen, datzijvolgens persoonlijke inzichten zoveel
mogelijk overeenkwamen methetgewas, dat door de dieren werd gegeten. Dezebeoordeling isuiteraard moeilijk; hetiszeer welmogelijk, datinbepaalde gevallenhet
door ons genomen monster wat grover materiaal bevatte. Op verschillende dagen
werden monsters gras en monsters mest genomen. Steeds werd per keer een mengmonster samengesteld van de mest vaneen aantal van te voren uitgezochte koeien.
De resultaten worden medegedeeld intabel 81 (blz.165).
De proeven VI,VIIenVIIIwerden indeperioden 4-15 Mei, 15-22Meien 8-17Juli
genomen opverschillende percelen grasland vandeproefboerderij te Randwijk.
De proeven IXenXwerden resp. indeperioden 17-27 Juli en 7-11 Augustusgenomen opdeproefboerderij vanhetI.V.R.O.
De proeven XIenXII namen wijvan31Augustustot5September optwee percelen
van hetbedrijf van deheer A. VALK te Marum (Gr.).
3. SAMENVATTING

Bij deproeven It/mIII, waarbij opstalgevoerd werd met een rantsoen, waarvande
hoeveelheden endesamenstelling derverschillende componenten nauwkeurig bekend
waren, kwamen de gevonden waarden voor de verteringscoëfficiënt van het ruwe
eiwit goed overeen metdeberekende waarden. In deze proeven werd eenvastlegging
van koper geconstateerd, hetgeen overeenkomt metde stijging vanhet kopergehalte
in hetbloed vandekoeien (zie detabellen 78en 79).
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Tabel 81. Proeven metgrazende koeien
Experimentswith grazing cows

Aantal monsters mest
Number offeces samples
Gemiddeldesamenstellingvanhet gras
(in dezandvrije droge stof)
Average composition of the grass (in
the soil-free dry substance)
Ruw eiwit Crude protein . . . .
Ruwe celstof Crude fibre . . . .
Koper Copper mg/kg
Vert, coëff. ruw eiwit, gevonden . .
Dig. coeff.of crude protein, found . .
Vert, coëff. ruw eiwit, berekend . .
Dig. coeff.of crude protein, calculated
Vastgelegd koper (mg/kg ds) . . . .
Resorption ofcopper(mg/kg dry matter)

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8

8

8

10

10

4

4

3

3

5

8

3

4

4

3

3

5

7

3

4

4

24,1
17,6
9,9
17,2

19,8
19,0
8,6
13,3

15,2
28,4
10,4
10,8

13,8
28,0
9,0
8,4

14,8
9,3

21,6
23,5
9,9
8,8

19,2
24,0
8,4
6,7

79

80

74

73

74

78

80

81

77

72

70

71

79

77

-2,1

+ 1,9

-1,0

-4,0

-0,7

-1,8

-2,5

In tabel 80zijn deresultaten samengevat vandeproeven IVenV,waarbij koeien
op stalmetversgraswerden gevoerd. Ook hierisde overeenkomst tussen de gevonden
en de berekende verteringscoëfficiënt vanhetruwe eiwit goed.
Opverschillendebedrijvenwerdenproevengenomen metgrazendekoeien(tabel 81).
Bij deze proeven washetdegrote moeilijkheid hetmonster gras zóte nemen, datde
samenstelling overeenkwam met dievanhetdoor dekoeien opgenomen voer. Meestal
werd eenverteringscoëfficiënt gevonden, diehoger was dandevoor demonsters gras
berekende waarden (maximaal 3eenheden).
Wat de hoeveelheden vastgelegd koper betreft, willen wijer nogmaals op wijzen,
dat aan degevonden getallen eenniettegrotenauwkeurigheid magworden toegekend,
gezien develemoeilijkheden, diezichbij debepaling daarvan voordoen. Opmerkelijk
ishetwel,datbij dekoppels grazende koeien (proeven VIt/mXII)inhet weideseizoen
1953zovaak eennegatieve vastlegging, duseenafgifte vankoper door hetdier, werd
geconstateerd.
The useof natural occurringplant pigments asindicatorsfor the
determination of digestibility offeed. II
According to the method given in part I of this report some experiments were
carried out using natural occurring plant pigments'in digestion trial work. In the
experiments I, II and III cows were fed with a ration consisting of ensiled grass,
hay and artificially dried grass. Theresults are mentioned in table 78.There wasa
good agreement betweentheestimated digestibility ofthecrude protein and the values
calculated oncrude protein base.Inthese experiments wenoted apositive resorption
of copper from thefeed;this isconfirmed bythe increase ofthe copper content in the
blood (table79).
In theexperiments IVandVcows were fedinthebarn with fresh grass. Heretoo
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the agreement between digestibility found and calculated was rather good (table 80).
On different farms some experiments were carried out with grazing cows. In these
experiments it was difficult to sample the grass having a composition equal to that
of the grass eaten by the cows. In most cases the digestion coefficients found were
somewhat higher than the calculated values (at most 3 units, see table 81). The data
for the copper resorption cannot be very exact, as there are large difficulties in
determining these figures. Nevertheless it is worth noticing that in many cases we
found a negative copper resorption in these experiments with grazing cows.
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ADEMHALING VAN A F G E S N E D E N WITTE KLAVER E N GRAS (PROJECT 153)
with summary
CATHARINA L. HARBERTS

Om een indruk teverkrijgen van de verliezen aan koolhydraten, die bij witte klaver
kunnen optreden tijdens het bewaren en het transport, werd enige malen de ademhalingsintensiteit van een monster klaver bepaald. Daar de mogelijkheid bestaat, dat
bij klaver de verschillen in ademhalingsintensiteit tussen blad en stengel groter zullen
zijn dan dit bij gras het geval is, werden ook enkele malen de bladeren en de stengels
afzonderlijk onderzocht (het materiaal werd zo min mogelijk gekneusd tijdens de
bewerking; de stengels werden zó hoog afgeknipt, dat de blaadjes nogjuist verbonden
bleven). Door de gewichtsverhoudingen blad : stengel te bepalen, evenals het drogestofgehalte van elk der beide objecten, is het mogelijk te berekenen hoe groot de
ademhalingsintensiteit van het ongesplitste product zou zijn, aangenomen dat de
verandering van de ademhalingsintensiteit door de verwonding verwaarloosd mag
worden.
De ademhaling van witte klaver, in vergelijking met die van gras, is weergegeven
in tabel 82, blz. 167, waarin de hoeveelheden opgenomen zuurstof en de hoeveelheden afgegeven koolzuur, beide uitgedrukt in ml (0 °C, 760 mm Hg) per uur per
gram droge stof, zijn vermeld, evenalsdeademhalingsquotiënten (R.Q.). De proeven
zijn hierbij gerangschikt volgens de oogstdata der monsters, zonder acht te slaan op
het oogstjaar.
Men ziet uit tabel 82dat, hoewel er vrij grote verschillen kunnen bestaan tussen de
diverse monsters, toch in het algemeen gezegd kan worden, dat de ademhalingsintensiteit van witte klaver veel groter is dan die van gras, zodat het bij dit product
nog belangrijker zal zijn de ademhalingsintensiteit tijdens het transport te remmen,
b.v.door toevoeging van chloroform (zie VerslagCLL.O. over1952,p. 175)en vooral
in het begin van het droogproces te zorgen voor een voldoend hoge temperatuur van
de lucht in de droogstoof. Uitgaande van de gemiddelde C0 2 -ontwikkeling per uur
per gram droge stof kan men berekenen, dat verse witte klaver bij 25°C per 24 uur
bijna 6% van de droge stof (suikers) door de ademhaling kan verliezen, terwijl dit
voor het gras bij de in tabel 82 vermelde proeven gemiddeld ruim 3,5% bedraagt.
Bij vroegere proeven werd voor gras echter een enkele keer ruim 5% gevonden (zie
Verslag C.I.L.O. over 1949,p. 131).
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Tabel 82. Ademhaling van witte klaver en gras
Respiration of white dover andgrass
Witte kl iver
Proef no
Expt no

Oogstdatum
Dale cut

75
96
112
101
105
76
145+146 1 )
147+148 x )
128
134
138
150+ 151l)
152+153 1 )

5- 6-1950
11- 6-1951
18- 6-1952
20- 6-1951
25- 6-1951
7- 7-1950
16- 7-1953
22- 7-1953
24- 9-1952
1-10-1952
8-10-1952
12-10 1953
19-10-1953

Gemiddeld . Average . .

m l 0 4 / h / g ds
ml O^jhlg dm
0° C, 760 m m
Hg

Gras Grass

While dover

ml COjf/h/g ds
ml C0,\lhlg dm
0° C, 760 m m
Hg

R.Q.

2,03

1,82

0,90

1,79
2,24

1,53
1,79

0,85
0,80

2,46
2,18

2,21
2,00

0,90
0,92

2,14

1,87

0,87

ml 0,1/h/g ds
ml O^jhjg dm
0° C, 760 m m
Hg

m l C O , t / h / g ds
ml COtflhlg dm
0° C, 760 m m
Hg

R.Q.

1,33
1,00
1,50
1,83

1,05
0,88
1,14
1,37

0,79
0,88
0,76
0,76

1,58

1,34

0,85

1,30
1,66
1,50

0,94
1,34
1,31

0,72
0,81
0,88

1,46

1,17

0,81

*) Ademhaling van het ongesplitste product, berekend uit de ademhaling van stengel en blad afzonderlijk
Respiration of theunseparatedmaterial, calculatedfrom therespiration of theseparatedstems and
leaves

Uittabel83volgt,datdeademhalingsintensiteit, uitgedrukt alsmlC 0 2(0°C,760mm
Hg), ontwikkeld per uur per gram droge stof, van de stengels van witte klaver slechts
weinig minder was dan van het blad. Bij deze proeven hadden de stengels een drooggewichtvan 40tot 48 % van hettotale drooggewicht van het monster.
Tabel 83. Ademhaling van blad en stengel van witte klaver
Respiration of leave andstemof white dover
Blad

Leaf

Proef no
Expt no

Oogstdatum
Date cut

m l 0 2 | / h / g ds
ml O^jhjg dm
0° G, 760 m m
Hg

ml GO,t/hg/&
ml COï\h\g\dm
0° C, 760 m m
Hg

145+ 146
147+ 148
1 5 0 + 151
1 5 2 + 153

16- 7-1953
22- 7-1953
12-10-1953
19-10-1953

1,85
2,57
2,93
2,57
2,48

Gemiddeld / verage . .

Stengel

Stem

R.Q.

m l 0 4 / h / g ds
ml O^jhjg dm
0° G, 760 m m
Hg

ml C O , t / h / g *
ml COMh'g dm
0° C, 760 m m
Hg

R.Q.

1,51
1,98
2,58
2,34

0,82
0,77
0,88
0,91

1,71
1,76
1,89
1,77

1,55
1,50
1,76
1,64

0,91
0,85
0,93
0,93

2,10

0,85

1,78

1,61

0,91

Respiration of cut white cloverand grass
The respiration activity of some samples of white clover was determined. In some
cases the experiments were carried out with the separated leaves and stems. The leafstem ration and the dry matter content of each being known, it was possible to calculate the 0 2 absorption and C 0 2 output of the unseparated material, assuming that
the change in intensity caused by the injury may be neglected. From these data one
can calculate for white clover a loss by respiration at 25°C of nearly 6% of the dry
matter (carbohydrates) per 24 hours, whereas this loss for grass was a good 3.5%.
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VERGELIJKING VAN TWEE METHODEN VOOR DE BEPALING VAN
CHLOROPHYL-a ENCHLOROPHYL-b
with summary
CATHARINA L. HARBERTS en H. J. IMMINK

De opzet van dit onderzoek was niet een diepgaande studie temaken van éénof
meer methoden ter bepaling van chlorophyl-a enchlorophyl-b, doch uitsluitendde
uitkomsten, verkregen met de methode volgens ARNON (1), te toetsen aan die, verkregen met demethode volgens KOSKI(2); tweemethoden, dieinvrij recente literatuur
genoemd worden.
Bij de methode volgens ARNON wordt een chloroplastsuspensie geschud met water
en aceton in zodanige hoeveelheden, datdeeindconcentratie aan aceton 80%is.
Vervolgens wordtvan hetnitraatvan desuspensiebijdegolflengten 645,663en 652m//
met de BECKMAN-spectrophotometer de optische dichtheid bepaald. Met behulp van
dedoor MAC KINNEY(3)bepaaldespecifieke absorptie-coëfficiënten voor chlorophyl-a
en -bkan men dan de concentraties aan chlorophyl-a ( = Ca)en chlorophyl-b ( = C b ),
alsmede de concentratie aan chlorophyl-a + chlorophyl-b ( = C a + b ) berekenen uit de
volgende vergelijkingen:
I. C a
II. C b

= (0.0127 D 663- 0.00269 D645) X1000 mg/l
= (0.0229 De45- 0.00468 D663) X1000 mg/l

m. c, + ^^^> m g / 1
Men heeft dus eenmethode om het totale gehalte aan chlorophyl globaal te toetsen,
waarbij menechter welin aanmerking moet nemen, dat de som van C aen Cb, bepaald
met behulp van de vergelijkingen I en II, nauwkeuriger zal zijn dan C a + b uit vergelijking III, aangezien 645en 663m/u de gunstigste golflengten zijn.
De methode volgens ARNON werd door ons iets gewijzigd uitgevoerd. Wij wreven
het te onderzoeken materiaal in een mortier aan met 2,6 g zand ( = 1ml) enwat
aceton 80%,waaraan, in afwijking van het voorschrift van ARNON, 1 % hydrochinon
wastoegevoegd ter voorkoming van oxydatie aan delucht. Telkens werd, na bezinken
van het zand, het bovenstaande extract in een maatkolf van 100ml gespoeld, waarna
het zand en de achtergebleven, chlorophyl bevattende partikeltjes weer flink gewreven
werden. Dit opnieuw aanwrijven geschiedde aanvankelijk zonder acetontoevoeging,
daarna werd wat aceton toegevoegd en nog enige tijd gewreven. Deze bewerkingen
werden herhaald, totdat tenslotte degeheleinhoud van het mortier kwantitatief in het
maatkolfje overgebracht was. Hierna werd met aceton tot de streep aangevuld en de
vloeistof goed gemengd, waarna dezegedurende één uur in het donker weggezet werd.
Vervolgens werd de massa nog één maal doorgeschud en dan door een droog filter
gefiltreerd, eventueel nog een tweede maal door hetzelfde filter. Het aldus verkregen
fikraat A werd als zodanig, of zo nodig verdund, gebruikt voor de bepaling volgens
ARNON.
KOSKI meet deoptische dichtheid van het chlorophyl opgelost in aether.Wij
hebben, voor de uitvoering van de bepaling volgens KOSKI, 50 ml. van het filtraat A
gepipetteerd in scheitrechters, dieeenlaag water bevatten, waarboven ca 30 ml
aether. Terwijl de scheitrechters met zwart papier omwikkeld waren, werd de aceton
(en hydrochinon) uitgewassen door er 1liter water door telaten druppelen. Na het
aftappen van dewaterlaagwerd deaetherlaaglangsdebovenkant van de scheitrechter
uitgeschonken ineen maatkolfje van 50 ml. De scheitrechter werd enige malen na-
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gespoeld metaether en ten slotte werd de oplossing in het maatkolfje met aether tot
50ml aangevuld. Na het filtreren, waarbij de laatste sporen water verwijderd worden,
kan men het nitraat Bgebruiken voor de bepaling.
De concentraties aan chlorophyl-a en -b kunnen berekend worden uit de volgende
vergelijkingen:
IV.
V.

Ca
Cb

(0.01069
(-0.0028

Dfi
0.0009432 x D, 644- 0.00003895 X D«624) X 1000 mg/l
1000 mg/l
D 663 + 0.01773 X D, 644 0.0005234 X D( '624)
X

Bij beide methoden moet een correctie aangebracht worden voor het volume van
het zand, waarmee werd aangewreven. Men kan in dit geval de correctie het eenvoudigst aanbrengen, door van de gevonden optische dichtheid 1 % af te trekken (de
afgewogen hoeveelheid bladmateriaal was niet in 100 ml opgelost, doch in 99, aangezien 1ml zand aanwezig was).
Met gedroogde hopperups werd onderzocht, of het nog verschil maakte of uitgegaan werd van 0,25 g, van 0,50 gof van 1g; de extracten, verkregen uit 1g uitgangsmateriaal, werden verdund (1 + 1),terwijl ditbijeendeelderextracten, uitgaande van
0,50 g, eveneens geschiedde. Bovendien werd in een aantal gevallen de duur van de
extractie na het aanwrijven op één uur gehouden, bij de overige op drie uur. Er
bleken geen significante verschillen in de uitkomsten gevonden te worden.
De methoden ARNON en KOSKI werden getoetst zowel met bietenblad als met gras
en gedroogde hopperups. De resultaten van dezeproeven zijn samengevat in tabel 84.
Tabel 84. De bepaling van chlorophyl in vers bietenblad, vers gras en gedroogde hopperups. De
gehalten zijn uitgedrukt inmg/g droge stof
The determinationof chlorophyll infresh beet leaves, fresh grass and dried black medic
(Medicago lupulina). Thecontentsaregiveninmg/gdrymatter

Materiaal

Material

Bepaling
no
Determination
no

Chlorophyl-a
Chlorophyll-a

Chlorophyl-b
Chlorophyll-b

Ca + b
bepaald
Ca + b
determined

Ca + b
berekend
Ca + b
calculated

ARNON

KOSKI

ARNON

KOSKI

ARNON

ARNON

KOSKI

Bietenblad A Beet leaves A .

I
II

7,8
7,6

7,6
7,5

2,3
2,2

2,1
2,0

9,8
9,4

10,1
9,8

9,7
9,5

Bietenblad B Beet leaves B .

III
IV

6,2
6,3

6,1

1,8
1,9

1,6

8,0

8,1

1,7

8,2

7,7
7,9

8,2

3,0

11,8

12,2

1,2

4,7

4,8

3,1

12,1

12,3

3,0

11,4

11,7

0,8

3,3

3,3

6,2
Gras I Grass I

9,5

Gras II Grass II

3,7

Gras III Grass III

9,5

Gras IV Grass IV

8,8

Gedroogde hopperupsklaver

2,5

2,7
10,1
3,9
10,4
9,6
2,4

1,1
2,8
2,9
0,8

13,1
5,1
13,5
12,6
3,2

Gras II was chlorotisch ten gevolge van een te zware bemesting met kopersulfaat;
de andere monsters gras warenjong en zeer groen.
Volgens A.O.A.C. Methods 1950 p. 112, moet voor de chlorophylbepaling bij het
aanwrijven van het materiaal met zand en aceton iets calciumcarbonaat toegevoegd
worden, om ontleding van chlorophyl door zuur tegen te gaan. Dit werd nagegaan
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bij gras. Een monster werd in vier delen verdeeld, waarna het chlorophylgehalte
bepaald werd volgens de methode ARNON. Bij twee porties werd aangewreven zonder
toevoeging van CaC0 3 en bij de andere twee monsters werd 0,1 g CaC0 3 toegevoegd
aan 1 g gras vóór met de aanwrijving met zand en aceton begonnen werd. Uit de
gevonden gehalten aan chlorophyl bleek, dat het voor dit monster gras niets uitmaakte
of CaC0 3 werd toegevoegd bij het aanwrijven of niet. In het algemeen verdient het
echter wel aanbeveling het CaC0 3 steeds toe te voegen.
Conclusie: De uitkomsten van de bepaling van chlorophyl-a en -b volgens de
methode van ARNON komen goed overeen met die verkregen volgens de methode van
KOSKI. Aangezien de methode van ARNON eenvoudiger in uitvoering is, wordt hieraan
de voorkeur gegeven.
Comparison of two methodsfor the determination of
chlorophyll-a andchlorophyll-b
The results of the determination of chlorophyll-a and -b according to the method
of ARNON agree well with those obtained by the method of KOSKI. The method of
ARNON, being simpler in execution, is preferred.
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EEN O N D E R Z O E K NAAR D E OPNAME VAN COBALT EN KOPER DOOR ENGELS
RAAIGRAS UIT ENIGE HANDELSMONSTERS KOPERSLAKKENBLOEM (PROJECT 270)
with summary
W. DIJKSHOORN
1. DOEL EN WERKWIJZE

Wij stelden ons tot doel door middel van potproeven na te gaan in welke mate het
in koperslakkenbloem aanwezige cobalt en koper door Engels raaigras kan worden
opgenomen. Hiertoe gingen wij uit van monsters koperslakkenbloem, welke van
tevoren werden onderzocht op het cobalt- en kopergehalte. Door toevoegen van
berekende hoeveelheden daarvan aan een zandgrond werden bekende verhogingen
in het cobalt- en het kopergehalte van de grond aangebracht. Met deze bemeste gronden werden potproeven verricht en het verkregen gewas op cobalt- en kopergehalte
onderzocht. Uit de bij verschillende bemestingen verkregen resultaten werd afgeleid,
welke verhoging in het gehalte van het gewas veroorzaakt wordt door een verhoging
van het gehalte van de grond met 1mg per kg. Deze uitkomst werd als criterium gebruikt voor de mate waarin het cobalt en het koper van de meststof opneembaar zijn
voor de plant. De uitkomsten werden vergeleken met gelijksoortige proeven, waarbij
de toevoeging plaats vond als cobaltnitraat en kopersulfaat. Na de proeven werd de
grond van de meeste objecten onderzocht op azijnzuur-oplosbaar en totaal cobalt,
ten einde een indruk te krijgen van demate van oplosbaarheid van het in de bemestingen gegeven cobalt.
Wij bespreken achtereenvolgens: de wijze van uitvoering der proeven, het gehalte
en de oplosbaarheid van het cobalt in koperslakkenbloem en in de onbemeste en
bemeste grond, de opname van cobalt en koper door het gewas en de daaruit af te
170

leiden verwachtingen aangaande het resultaat van een bemesting met koperslakkenbloem en met oplosbare cobalt- en koperzouten.
2. BESCHRIJVING VAN DE PROEVEN

De van tevoren gedroogde, gezeefde en goed gemengdezandgrond (5,5% humus)
had een totaal cobaltgehalte van 0,68 mg Co/kg, het in 2 | % azijnzuur oplosbare
cobaltgehalte was 0,09 mg Co/kg.
Gebruikt werden geëmailleerde cultuurpotten, voorzien van een grintlaag van 4 cm
en een laagje glaswol. Per object werden twee potten gevuld met een grondmengsel
van de volgende samenstelling:
10.000 - a g droge grond
a g mengsel van grond en koperslakkenbloem
5 g calciumcarbonaat
2 g monocalciumphosphaat 1 aq.
1600 ml water, bevattende:
4 g ammoniumnitraat
4 g kaliumsulfaat
2 g magnesiumsulfaat 7 aq.
x ml cobaltnitraat-oplossing
y ml kopersulfaat-oplossing
Door variatie van a, x en y werden series potten samengesteld volgens de werkwijzen:
A: stijgende toevoegingen van alleen cobaltnitraat;
B: stijgende toevoegingen van cobalt en koper als koperslakkenbloem;
C : stijgende toevoegingen van cobaltnitraat en kopersulfaat in een gewichtsverhouding Cu/Co = 10, zoals deze ongeveer voorkomt in koperslakkenbloem.
Iedere pot bevatte dus 5kg droge grond, de grondvulling was ongeveer 14cm hoog.
In de grintlaag bevond zich dicht boven de bodem een aeratie-opening in de wand
van de pot. De potten werden beplant met goed ontwikkelde planten van Engels
raaigras (weidetype),welkeineenkasopgelijksoortige gronduitzaadwaren gekweekt.
Drie dagen na het inplanten werd het gras afgeknipt en daarmede de proef als begonnen beschouwd. De planten stonden in een zonnige kas. De potten werden dagelijks op het uitgangsgewicht teruggebracht door toevoegen van gedestilleerd water.
De grond nam steeds al het toegevoegde water op. Waterverlies door de aeratieopening, hetgeen verlies van meststoffen zou betekenen, werd nooit waargenomen.
Twee opeenvolgende oogsten, ieder met een groeiperiode van veertien dagen,
werden afzonderlijk onderzocht op het gehalte aan cobalt en koper. Het verkregen
materiaal bevond zich in het vegetatieve stadium en het was,medein verband met de
korte groeiperiode, zeer eiwitrijk (25-30% ruw eiwit) en van een hoog kaligehalte.
De opbrengst, die van proef tot proef merkbaar kon variëren (10-15 g droge stof
per pot), vertoonde voor de verschillende objecten binnen één proef geen verschil van
enige betekenis, hetgeen voor de interpretatie van de uitkomsten als een voordeel
beschouwd kan worden. Na de proef bleek de inhoud der potten geheel doorworteld
te zijn. De pH bedroeg met een kleine variatie 5,5 (5,4-5, 6).
Tijdens het verzorgen der planten en het oogsten werd verontreiniging van het
gewas met grond of stof zoveel mogelijk voorkomen, om een invloed daarvan op het
analyseresultaat zoveel mogelijk uit te sluiten. Een invloed van sporen cobalt in het
gietwater is uiteraard eveneens denkbaar eniseen van deredenen geweest,waarom de
relatief korte groeiperiode en een tweede oogst gehandhaafd werden. Wij hebben een
171

mogelijke invloed van een verontreiniging van het analysemonster en van sporen
cobalt in het gedestilleerd water bij het verwerken van de gegevens overwogen. Wij
volstaan hier met te vermelden, dat het vastgestelde zandgehalte van het gewas, het
cobaltgehalte van stof uit de omgeving en het verschil in cobaltgehalte van eerste en
tweede oogst (in het bijzonder bij de niet bemeste potten) voldoende aanwijzingen
gaven, dat deze factoren buiten beschouwing kunnen blijven.
3. HET COBALTGEHALTE VAN ENIGE MONSTERS KOPERSLAKKENBLOEM

Voor het onderzoek hadden wij de beschikking over enige monsters koperslakkenbloem, welke onderling sterk verschilden in cobaltgehalte. Voor het berekenen van
de toegepaste bemesting gingen wij uit van het totaal-cobaltgehalte. Deze waarde
werd verkregen door de meststof op te lossen in koningswater en een geschikte hoeveelheid van de oplossing na toevoegen van
°/oCo sol.acet. acid
zwavelzuur in te dampen en onder toevoegen
az. opl.
van salpeterzuur te destrueren. Het cobalt0,5
gehalte werd vastgesteld volgens de colorimetrische methode van GALLEGO, DEUS en
0,4 FELDMEYER (1).
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Fig. 62. Resultaten van analyses van zes
monsters koperslakkenbloem op
totaalenazijnzuur-oplosbaar cobalt
Analyticaldataobtainedonsixsamplesofcopperslagflour.Totalcobalt
(solublein aqua regia) and cobalt
soluble in2\ % acetic acid

Tevens onderzochten we van verschillende
monsters het gehalte aan cobalt, oplosbaar in
2j% azijnzuur. Hiertoe werd 1 gvandemeststof gedurende 17 uur in een roterende fles
met 400 ml 2\% azijnzuur geëxtraheerd en
het verkregen extract na destructie met zwavelzuur-salpeterzuur op het cobaltgehalte onderzocht. Het resultaat van het onderzoek
naar beide vormen van cobalt geven wij grafischweer in figuur 62.
Van het totaal-cobaltgehalte der onderzochte monsters blijkt 66% oplosbaar te zijn
in2i°/ c azijnzuur.
4. HET COBALTGEHALTE VAN DE GROND

Na de laatste gewasoogst werd de grond
aan de lucht gedroogd en werden de plantenresten met een zeef verwijderd. De grond
van de twee potten van ieder object werd bijeengevoegd, gemengd enbemonsterd. De
grondmonsters werden onderzocht op totaal-cobaltgehalte (nadestructie metzwavelzuur-salpeterzuur) en gehalte aan azijnzuur-oplosbaar cobalt volgens de methode,
beschreven door GALLEGO, DEUS en FELDMEYER (1).
Wij stelden ons hierbij tot doel na te gaan welke gedeelte van het als bemesting
toegevoegde totaal cobalt na de proef in azijnzuur oplosbaar is.
Alle uitkomsten, verkregen van de met koperslakkenbloem bemeste grond, zijn
ondergebracht in figuur 63a, terwijl in figuur 63b de resultaten verwerkt zijn van de
grond, bemest met cobaltnitfaat, met en zonder toevoeging van kopersulfaat.
Aangegeven is het verband tussen totaal-cobaltgehalte en gehalte aan azijnzuuroplosbaar cobalt. De lijnen geven de berekende regressie aan van het azijnzuuroplosbaar cobalt ten opzichte van het gevonden totaal-cobaltgehalte.
De onbemeste grond bevat 0,09 mgazijnzuur-oplosbaar Co en0,68 mgtotaal cobalt
per kg drooggewicht. De verhouding van azijnzuuroplosbaar cobalt en totaal cobalt
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Fig. 63 a en b. Na de proeven vastgesteld totaal en azijnzuur-oplosbaar cobaltgehalte in mg Co per
kg grond. a. uitkomsten van met koperslakkenbloem bemeste grond, b. van met cobaltnitraat bemeste grond
Cobalt content of soil samples of the unmanured and manured soils, after the experiments
a. experiments with copper slag flour, b. experiments with cobalt nitrate. Data are given on
the total cobalt content (after destruction with sulfuric acid-nitric acid) and the corresponding
cobalt content, soluble in 2\ % acetic acid, inp.p.m. Co on dry basis

in de toevoeging ( ± 0,65), welke wordt aangegeven door de helling van de lijn, verschilt veel van diein de onbemeste grond. In verband hiermee gaan delijnen niet door
de oorsprong, maar door het punt, dat de samenstelling van de onbemeste grond
aangeeft (fig. 63b).In figuur 63a is dit laatste in verband met de grotere spreiding van
de uitkomsten slechts bij benadering het geval. De spreiding van de waarnemingspunten is voor het geval van de met koperslakkenbloem bemeste grond (r = + 0,87
± 0,05) aanmerkelijk groter dan de spreiding voor cobaltnitraat (r = 0,97 ± 0,01).
Het verschil inregressie (byx = + 0 , 6 1 resp. + 0,76) voor beide gevallen kan mede in
verband hiermee nietalsreëelbeschouwd worden. De oplosbaarheid in 2 | % azijnzuur
van het aan de grond toegevoegde cobalt in de met koperslakkenbloem bemeste
gronden stemt in orde van grootte overeen met de oplosbaarheid van het totaal cobalt
der meststof, zoals deze in paragraaf 3beschreven is. Ten aanzien van de met cobaltnitraat bemeste gronden geldt, dat ook hier slechtseen gedeelte (omstreeks 0,7) van de
toevoeging oplosbaar is in 2\ % azijnzuur.
Het is echter niet mogelijk uit te maken of er een reëel verschil bestaat in de oplosbaarheid van het cobalt van de met cobaltnitraat en met koperslakkenbloem bemeste
gronden.
De uit de droge-stofopbrengst en het cobaltgehalte daarvan berekende onttrekking
bleek in alle gevallen slechts ten hoogste enkele procenten te bedragen van het in de
grond aanwezige cobalt. De na de proef vastgestelde cobaltgehalten van de grond
zouden derhalve in overeenstemming moeten zijn met het oorspronkelijke gehalte van
de grond, vermeerderd met detoevoeging. De verwachte waarden bleken in de meeste
gevallen 5 tot 10% te verschillen van de gevonden gehalten. Deze waren echter niet
systematisch hoger of lager dan de berekende gehalten, zodat fouten in monstername
en bepaling de oorzaak kunnen zijn van deze afwijkingen. Wij merken hierbij tevens
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op, datde toevoeging berekend werd opde luchtdroge grond, terwijl de analyseresultaten zijn omgerekend opdedroge grond. Hetvochtgehalte van de luchtdroge
grond was omstreeks 3%.
5. DE OPNAME VAN COBALT EN KOPER DOOR HETGEWAS NA BEMESTING MET KOPERSLAKKENBLOEM EN MET C O B A L T N I T R A A T / K O P E R S U L F A A T

Het gewas werd naeengroeiperiode vanveertien dagen geoogst door afknippen
opeenhoogtevan 3cmboven degrond. Hetverkregen materiaal werd direct gedroogd
bij 105°C,de opbrengst per pot vastgesteld en de opbrengsten van de twee potten van
ieder object verenigd tot één monster per object. Het droge materiaal werd fijngeknipt
met een schaar, dus niet gemalen, omeen mogelijke verontreiniging ineen molente
vermijden. Na een tweede groeiperiode van veertien dagen werd op dezelfde wijze een
tweede oogst gewonnen. Beide oogsten werden afzonderlijk onderzocht op cobaltgehalte volgens GALLEGO, DEUS en FELDMEYER (1). Hetkopergehalte werd colorimetrisch bepaald met behulp van diaethyldithiocarbaminaat (2).
Zoals uit het volgende blijken zal, zijn de aangetroffen cobaltgehalten inhet gewas
hoger dan voor de gezondheid vanhetveenodig wordt geacht. Eengehaltevan
0,1-0,4 mg/kg droge stof wordt indepractijk alsvoldoende beschouwd, terwijl de
bemeste objecten in onze proeven het tienvoudige vandeze hoeveelheden kunnen
bevatten.
Wij hebben omtwee redenen gemeend de voorkeur temoeten geven aande ruime
bemesting in de potproeven. Inde eerste plaats wordt het resultaat bij lagere gehalten
in toenemende mate beïnvloed door de aanwezigheid van mogelijke verontreinigingen
van het gewasmonster en door debepalingsfout. Indetweedeplaats bleek na deeerste
proeven hetverband tussen gegeven cobaltbemesting engevonden gehaltein hetgewas
practisch lineair te zijn, zodat door een extrapolatie ook voldoende zekerheid omtrent
het effect van de bemesting bij lage gehalten teverkrijgen is.
Proef I
Experiment I

Proef n
Experiment n

mg Co/kg dm
ds

mg Co/kg dm
ds
oogst
cut

oogst
cut

I
2
mg Co/kg soil
grond

mg Co/kg soil
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Fig. 64. Cobaltgehalte van hetgewas vantwee opeenvolgende oogsten inmgCoperkg droge stof
en in de bemesting toegevoegd cobalt inmgCoperkgdroge grond. Twee afzonderlijke
proeven met cobaltnitraat
Cobalt content inp.p.m. Coof dry matter intwosuccessive cuts of two experiments, using
cobalt nitrate asafertilizer. Abscissa: p.p.m. Coadded tothesoil on dry basis
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Fig. 65. Cobaltgehalten vantweeopeenvolgende oogsten entoegevoegd cobalt inmgCoperkg grond
als koperslakkenbloem (punten) en als cobaltnitraat en kopersulfaatoplossing (cirkeltjes)
Cobalt content of two successive cuts and p.p.m. Co added to the soil, using copper slag
flour (blackened circles) and cobalt nitrate-copper sulfate solution (circles)

Als voorbeeld vanenige resultaten van bemestingsproeven metcobalt geven wein
figuur 64 de uitkomsten weer van twee proeven met cobaltnitraat-toevoegingen
(werkwijze A,paragraaf 2). In figuur 65zijn deresultaten verwerkt vaneenproef met
een bemesting met koperslakkenbloem (werkwijze B),waarbij tevens enige objecten
met cobaltnitraat en kopersulfaat waren opgenomen (werkwijze C).
Uit de resultaten blijkt, dat cobaltnitraat het gehalte van het gewas drie tot vier
maal meer verhoogt dan eenzelfde cobaltbemesting, uitgevoerd met koperslakkenbloem. Wevinden bij gebruik vancobaltnitraat voor eentoename van de bemesting
van 1 mgCoper kgdroge grond eenverhoging inhet gehalte vanhet gewas van 1,5
tot 2 mg Co per kg droge stof. De verhoging bij gebruik van koperslakkenbloem
bedraagt omstreeks 0,5mgCoper kgdroge stof.
Voor de overige proeven hebben we vier monsters koperslakkenbloem gebruikt,
welke blijkens deanalyse-uitkomsten deintabel 85vermelde cobalt-en kopergehalten
hadden.
Tabel 85. Cobalt- en kopergehalten der in de potproeven gebruikte monsters koperslakkenbloem
Cobalt and copper content of the samples copper slag flour, used in thepot experiments
Monster nr
Sample nr

%Cu

%Co

1,93
1,7
1,49
0,88

0,18
0,10
0,38
0,025

Cobaltgehalte
Cobalt content
middelmatig
middelmatig
hoog
laag

medium
medium
high
low
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Bedoeld is het totaal-cobaltgehalte van de meststof (zie paragraaf 3), dat steeds als
basis diende voor het berekenen van de bemesting. De proeven werden niet gelijktijdig uitgevoerd, de periode waarin zij plaats vonden strekte zich uit van Maart tot
eind Juli,hetgeeneen gedurigeveranderingindeomstandigheden eneen ouder worden
van de proefplanten met zich mede bracht. Waarschijnlijk is het grotendeels hieraan
toe te schrijven, dat ook de steeds op dezelfde wijze uitgevoerde cobaltnitraatkopersulfaat-proeven geen onderling overeenstemmende resultaten opleverden. Nu
bevatten allebemestingsproeven met koperslakkenbloem steeds twee objecten, bemest
met cobaltnitraat en kopersulfaat.
Een vergelijking van de koper- en cobaltgehalten bij een bemesting met koperslakkenbloem en metcobalt- en koperzout isdus voor iedere proef afzonderlijk mogelijk. Het op deze wijze weergeven van de resultaten is echter omslachtig. Voor het
gestelde doel is het beter, deze op een geschikte wijze te combineren, uitgaande van
de opneembaarheid van het cobalt der gebruikte meststof. Cobaltnitraat was in alle
gevallen veel werkzamer dan koperslakkenbloem. De koperslakkenbloemmonsters
3 en 4(tabel 85)waren minder werkzaam dan 1 en 2.
In verband hiermee hebben wederesultaten van hetcobaltonderzoek inde volgende
drie groepen verdeeld:
a. resultaten van de potproeven met koperslakkenbloem van middelmatig cobaltgehalte (monsters 1en 2 van tabel 85);
b. resultaten van de proeven met koperslakkenbloem van hoog en van laag cobaltgehalte (monsters 3en 4 van tabel 85);
c. resultaten van alle proeven met cobaltnitraat, uitgevoerd volgens de werkwijzen
A en C van paragraaf 2.
Voor iedere groep hebben wij de correlatie berekend tussen het gevonden gehalte
in het gewas en in de toevoeging, berekend als Co. Als maatstaf voor de opneembaarheid werd berekend de regressiecoëfficiënt van het gehalte van het gewas (mg Co/kg
droge stof) ten opzichte van de berekende toevoeging (mg Co/kg droge grond). De
regressiecoëfficiënt geeft dus aan de toename van het gehalte in het gewas, welke zal
optreden wanneer het gehalte van de grond met 1mg Co per kg droge grond wordt
verhoogd. De resultaten van de groepsgewijze verwerking van de uitkomsten zijn
weergegeven in tabel 86 en figuur 66, de lijnen geven de berekende regressie aan.
Tabel 86. Gevondenverband tussencobalt-enkopergehalte inhetgewasendeberekende toevoeging
aan de grond, in mg per kg. KSB = koperslakkenbloem
Correlationand regressioncoefficientsbetween cobalt and copper content of grassand
calculatedadditions to thesoilData inp.p.m. ondry weight. KSB = copper slag flour
Meststof Manure

Bestanddeel
Component

r

1

byx

1

KSB1 en2
KSB 3en4
Co(No,),
KSB1,2,3,4
CuS0 4

Co
Co
Co
Cu
Cu

!
!
i
!

+ 0,83
+0,61
+ 0,88
+ 0,88
+ 0,89

± 0,06
±0,12
± 0,04
± 0,03
± 0,05

1
1

+ 0,65
+0.19
+ 2,51
+ 0,17
+ 0,35

De resultaten van het onderzoek naar het kopergehaite van het gewas zijn weergegeven in figuur 67 (p. 178).
Zoals uit deliggingvan de punten blijkt, is het verband tussen kopergehalte van het
gewas en toevoeging aan de grond niet rechtlijnig. De afzonderlijke proeven geven
een gebogen lijn, welke aangeeft, dat boven een bepaalde toevoeging het gehalte van
het gewas vrijwel niet meer toeneemt. Om het bemestingsresultaat op een eenvoudige
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wijze te karakteriseren hebben
we de uitkomsten, verkregen
met bemestingen van meer dan
35 mg Cu per kg grond, weggelaten. Dit gebied van hogere kopergehalten in het gewas heeft
practisch weinig betekenis. Het
voordeel is nu dat wehet gevonden verband bij benadering als
rechtlijnig kunnen beschouwen.
Een verdere indeling van het
aangegeven bemestingstraject is
mqgelijk, maar heeft voor onze
conclusies geen bijzonder voordeel. Alle proeven met koperslakkenbloem zijn gezamenlijk
verwerkt in figuur 67a, die met
kopersulfaat in figuur 67b. De
berekendecoëfficiënten zijn vermeld in tabel 86.
Ten aanzien van de opneembaarheid van cobalt en koper
uit koperslakkenbloem komen
we opgrond van de gewasanalysen dus tot de volgende conclusie.
De toegepaste zouten geven
een aanmerkelijk sterkere verhoging van het gehalte van het
gewas aan cobalt en koper dan
die, welke werd vastgesteld bij
het gebruik van koperslakkenbloem. Wanneer we de koperslakkenbloemmonstersvanmid-

Fig. 66 a,benc.
Gegevens omtrent het cobaltgehalte
van het gewas in mg Coperkg droge
stof en de daarbij behorende bemesting in mg Co per kg droge grond.
a. proeven met koperslakkenbloem
van middelmatig cobaltgehalte, b.
proeven met koperslakkenbloem van
hoogenlaagcobaltgehalte,c.proeven
met cobaltnitraat
Record of data on cobalt content of
grassinp.p.m. of dry matter and corresponding additions to the soil in
p.p.m. of drysoil.a. experiments with
copper slag flour of medium cobalt
content, b. experiments withcopper
slagflourof highandlow cobaltcontent,c.experimentswithcobaltnitrate
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Fig. 67 a en 6. Kopergehalten van het gewas in mg Cu per kg droge stof en de bijbehorende toevoegingen in mg Cu per kg droge grond. a. proeven met koperslakkenbloem, b. proeven
met kopersulfaat
Record of data on the copper content of grass in Cup.p.m. of dry matter and corresponding
copper additions to the soil inp.p.m. of dry soil. a. experiments with copper slag flour, b.
experiments with copper sulfate

delmatig cobaltgehalte als representatief beschouwen, dan bedraagt de opneembaarheid van het cobalt omstreeks een vierde van de opneembaarheid van het cobalt,
toegepast als nitraat.
Blijkens de proeven met koperslakkenbloem van hoog en laag gehalte kan de opneembaarheid nog geringer zijn;ze bedroeg in deze gevallen slechts een tiende van de
opneembaarheid, welke gevonden werd voor cobaltnitraat.
De opneembaarheid van het koper in koperslakkenbloem bedraagt ongeveer de
helft van die van het koper in kopersulfaat.
De gevonden verhogingen in het gehalte van het gewas door de onderzochte meststoffen zijn aangegeven in tabel 86 als de berekende regressiecoèfficiènten (b^) van
het gehalte van het gewas in mg per kg droge stof ten opzichte van de berekende toevoeging aan de grond in mg per kgdroge grond. Iedere verhoging van de bemestingstoestand met 1 mg Co of Cu per kg grond zal het gehalte van het gewas met deze
waarde doen toenemen.
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6. VERWACHTINGEN OMTRENT EEN COBALT- EN KOPERBEMESTING MET KOPERSLAKKENBLOEM

Uitgaande van de verkregen resultaten zou men de verhoging van het cobalt- en
kopergehalte van het gewas, veroorzaakt door een gegeven bemesting, van tevoren
kunnen berekenen. Wij moeten hierbij echter uitdrukkelijk vooropstellen, dat een
algemene geldigheid der gevonden regels uiteraard niet verwacht kan worden. De
proeven zijn uitgevoerd met één grondsoort en één grassoort onder van de practijk
zeer afwijkende omstandigheden. Bovendien zijn slechts vier monsters koperslakkenbloem onderzocht, welke ten aanzien van het cobalt reeds in twee groepen onderscheiden konden worden.
Veronderstellen wij nu het geval van een practijkbemesting, waarbij het resultaat
der potproeven als richtlijn gebruikt kan worden. Voor het berekenen van hetgezochte verband tussen cobaltgehalte van het gewas en bemesting gaan weuit vande
resultaten, verkregen met de koperslakkenbloemmonsters 1 en 2 van middelmatig
cobaltgehalte. Wevergelijken de verwachte invloed van koperslakkenbloem metdie
vancobalt- enkoperzout, rekening houdende metdeintabel 86aangegeven regressiecoëfficiënten. Eenbemesting opgrasland van200kgkoperslakkenbloem met 1 %Cu
en 0,1% Cozoueentoename in het gehalte vandegrond veroorzaken van2mgCu
en van0,2mgCoperkggrond (1 ha = 106kggrond).
Volgensdepotproeven zoumeneentoename inhetgehalte vanhetgewas verwachten van0,34mgCuperkgdroge stof envan0,13mgCoper kgdroge stof.
Zou hetonbemeste perceel eengewas opleveren met 10mgCuperkgdroge stof en
0,1 mgCo per kg droge stof, dan zalde toename in het kopergehalte vanhet gewas
slechts 3 tot 4 % van het oorspronkelijke gehalte bedragen. De verhoging van het
cobaltgehalte zal ruim 100% bedragen.
Het bemestingsresultaat is dus voor koper niet betrouwbaar vast te stellen. Voor
cobalt zalditin hetalgemeen welhet geval zijn. Ookwanneer het gewasmonster een
verontreiniging met grond vertoont, zal het gevonden gehalte niet direct als geheel
onbetrouwbaar beschouwd moeten worden. Veronderstellen wij b.v. een werkelijk
zandgehalte vanhetgewasmonster van6%, afkomstig vangrond met 1 mgCoperkg
als totaal cobaltgehalte, dan zal een gewasgehalte van 0,2 mgCo per kg droge stof
24% vandeze waarde hoger gevonden worden tengevolgevandeverontreinigingmet
grond. Uiteraard wordtditmoeilijker wanneer menhetbemestingsresultaat zouwillen
vaststellen opgronden, welkerijker zijn aantotaal cobalt.
Anderzijds kanmenzichookafvragen, welkebemestingen toegepast moeten worden
om eenbepaalde verhoging in het gehalte vanhet gewas tot stand te brengen. Eenvoudigheidshalve nemen wij aan, dat de gevonden regressie ook voor dit geval van
toepassing is.Een verhoging van 0,1 mg Co per kg droge stof in het gewas zoueen
bemesting verlangen van0,15mgCoperkggrond of0,15kgCo/ha, waarin voorzien
kan worden met 150kg koperslakkenbloem met 0,1% cobalt. Met cobaltzout zou
men kunnen volstaan meteenbemesting van0,04mgCo per kg grond, dus0,04kg
Co per ha, overeenkomende meteenbemesting van0,16kg CoCl 2 6H 2 0 perha.
Voor eenverhoging vanhetkopergehalte vanhetgewas met 1 mgCuperkg droge
stof zou men het gehalte van de grond moeten verhogen met 6 mg Cu als koperslakkenbloem of 3mgCu alskopersulfaat per kggrond. Hierin zou kunnen worden
voorzien meteenbemestingvan600kgperhakoperslakkenbloem van 1%Cu, terwijl
hetzelfde bereikt zou kunnen worden met 12kgCuS0 4 5H 2 0 perha.
Uit hetvoorgaande laat zich afleiden, datvoor eengecombineerde koper-encobaltbemesting eenslak met2 % Cuen0,05% Covoor grasland eenevenwichtige samenstelling heeft. Een bemesting van 300kgper ha zou het kopergehalte van het gewas
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verhogen met 1mg Cu per kg droge stof en het cobaltgehalte met 0,1 mg Co per kg
droge stof. Dit zijn verhogingen, welke een gunstige verhouding hebben.
Experiments on the uptake of cobalt and copperby perennial ryegrass from
soil manured with copper slagflour
Pot experiments with perennial ryegrass were performed, using a sandy soil of low
cobalt content. The soilwas manured with calculated quantities ofcopper and cobalt,
using copper slag flour of known cobalt and copper content. Identical experiments
with the addition of known quantities of cobalt nitrate and copper sulfate were performed simultaneously.
Enamelled culture vesselswereused, each containing 5kgdry soilplus the moisture
and nutrients given.The prepared soilswere provided with full grown plants of perennial ryegrass, which were cut off after three days. This first cut was discarded.
Two successive cuts each with a growing period of two weeks were analyzed on
copper and cobalt content. The data on cobalt obtained were divided into three
groups, according to the kind of fertilizer used:
a. results ofexperiments on copper slag flour of medium cobalt content (cf. table 85);
b. results of experiments on copper slag flour of high and low cobalt content (cf.
table 85);
c. results of experiments on cobalt nitrate.
The data of each group of experiments were used to calculate the regression of the
cobalt content of the grass on the calculated addition to the soil,each value expressed
in p.p.m. of dry weight. The calculated regression coefficients are shown in table 86,
the corresponding plots in figure 66.
Assuming a more general value of the data obtained in the experiments on copper
slag flour of medium cobalt content, the regressions found seem to indicate, that the
availability to the plant of the cobalt in copper slag flour is about one quarter of the
availability in cobalt nitrate.
The data on the copper content of the grass and the calculated regression suggest
an availability ofcopper incopper slagflourbeingonehalf oftheavailability ofcopper
in copper sulfate (cf. table 86 and figure 67).
From the data obtained we made a tentative estimate of the influence of an application of copper slag flour and of cobalt and copper salts as a manure on grassland
on the cobalt and copper content of the herbage. We are evidently not justified to
express our results in terms of agricultural practice sincesomany factors are involved,
which undoubtedly willinterfere in the informations supplied by the pot experiments.
However, theinformation gained perhaps represents crudely a main feature important
to the rationalization of trace element fertilizing in grassland.
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AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
DE FIJNHEIDSANALYSE VAN GRAS- EN GROENVOEDERMEEL (PROJECT 291)
with summary
J. J. I. SPRENGER

Kennis van degrootte van de deeltjes waaruit voedermeelsoorten zijn samengesteld,
zowel als van de onderlinge verhouding der verschillende fracties waarin zij kunnen
worden gesplitst, is om diverse redenen voor het wetenschappelijk onderzoek van belang.
De fracties afzonderlijk lenen zich, door de minder uiteenlopende afmetingen der
partikels, beter voor microscopisch onderzoek dan het oorspronkelijke meel. Verder
kan de verhouding van de gescheiden fracties een aanwijzing geven omtrent de aard
van hetgedroogde gewas.
Vervolgens geeft de fijnheidsanalyse inzicht in de werking van het maalwerktuig
(hamermolen). Het isnl. gewenst, dat op zodanige wijze wordt vermalen, dat de dichtheid van het verkregen meel groot is;men heeft dan een minimum aan verpakkingsmateriaal (papieren zakken) nodig.
Ten slotte wordt door omwonenden van grasdrogerijen menigmaal geklaagd over
stofoverlast, door diedrogerijen veroorzaakt. Deafgewerkte lucht en hetmeel worden
daar in speciale apparaten (cyclonen) van elkaar gescheiden en deze scheiding zal zo
intensief moeten zijn, dat het medegevoerde stof niet meer hinderlijk is.Een goed ontwerpvoor zulkecyclonen isslechtsmogelijk wanneer de samenstelling van hette separeren stofbekendis.
ZEEFANALYSE

Men kan poedervormige stoffen in fracties scheiden door middel van een stel zeven.
Zulksisechter slechtsmogelijk tot een maaswijdte van ongeveer 50//.En bij dergelijke
fijnezevenzijn nogbijzondere voorzorgen nodig(zoalslangdurigmachinaal schudden)
omtebereiken, datalledeeltjes, kleinerdan demaaswijdte, dezeefinderdaad passeren.
Het zeefvlak der grovere zeven wordt van geperforeerde metaalplaat gemaakt;voor
defijneregebruikt men metaalgaas. Defijnste,practischbruikbare,zeefbezit90mazen
per cm2 bij een draaddikte van 45/^ en een maaswijdte, groot 66//. Het is doelmatig
gebleken het stelzevenzodanigte kiezen, dat deverhouding dermaaswijdten van twee
op elkander volgende zeven V2 = 1,414 bedraagt. Het zeefresultaat kan doelmatig
worden weergegeven in de vorm van een grafiek, waarin verticaal zijn uitgezet die gewichtspercentages van het uitgangsmateriaal, welke een bepaalde zeef niet kunnen
passeren, en horizontaal de logarithme van de desbetreffende maaswijdte. Bij de constante verhouding (V2) worden deverschillen der opeenvolgende abscissen gelijk. Gebruikt men een vast stelzeven dan geeft de gemiddelde diagramhoogte een bruikbare
maatstaf voor defijnheidvan het onderzochte meel.
Fig.68 (blz. 182)geeft eendergelijk zeefdiagram weer.
Windzeven
Eenverdere scheidingvan defijnstedeeltjes ismogelijk gebleken door zemet behulp
van een luchtstroom te persen door neteldoek van variërende weefselfijnheid. Deze
analysemethode- uitAmerikaafkomstig - heeft inEuropa weinignavolging gevonden
in verband met de moeilijkheid het hiervoor nodige, uiterst gelijkmatige, weefsel te
vervaardigen.
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Windscheiding
De oplossing van dit probleem
wordt meer gezocht inde richting
van het scheiden van de verschillende fracties op basis van hun
valsnelheid in lucht, dus op analoge wijze als men gronddeeltjes
uitslibt in een waterstroom. Voor
de windscheiding zijn tal van apparaten in gebruik, waarvan wij
uitsluitend dat volgens GONELL
zullen beschrijven, omdat hiervan
een exemplaar op het Droogtechnisch Laboratorium aanwezig is.
Stelt men zich voor, dat een
3ÜO# zeer klein bolletje van een of ander materiaal vrij valt, dan werkt
Fig. 68. Zeefkrommen van rode-klavermeel en van het
stof ervan, opgevangen in de stofzak van het
daarop de zwaartekracht. In de
Droogtechnisch Laboratorium
regel zal het soortelijk gewicht y
Sieving curves of red clover meal and of its airborne
van dat materiaal wel 1,0 of meer
dust collected in the laboratory dust sack
g/cm3bedragen,terwijl dat van de
lucht van de orde van 0,0012 is. Men maakt dus slechts een kleine fout door de opwaartse druk volgens de wet van Archimedes te verwaarlozen (hetgeen bij de slibanalyseniettoelaatbaar is).De nederwaartse kracht (het gewicht) wordt dan: volume
X s.g., of voor een bol met de straal r:
G = -7try
Zou er op dat bolletje geen remmende kracht werken, dan moet het eenparig versneld (dus vrij) vallen. Evenwel zal van de aanvang af een bepaalde luchtweerstand
dezevrijeval tegenwerken.
STOKES heeft theoretisch afgeleid, dat de bedoelde luchtweerstand W evenredig
met de ogenblikkelijke snelheid zal moeten verlopen volgens de formule:
W = Ó7ur7]V

(r = straal bolletje, v = valsnelheid, 7) = dynamische wrijvingscoëfficiënt van de
lucht).
Met toenemende snelheid zal dus ook W aangroeien. Vast staat, dat de snelheid
moet toenemen zo lang G > W . Uit deze redenering volgt, dat zich op den duur een
toestand moet instellen, waarbij G = W. Het deeltje daalt dan verder eenparig (met
gelijkblijvende snelheid).
De merkwaardigheid van dit bewegingsproces is, dat het, zuiver theoretisch mathematisch beschouwd, oneindig lang moet duren, alvorens de beschreven evenwichtstoestand bereikt zal zijn. Gaat men echter becijferen, welke tijd er voor nodig is om,
van de rusttoestand uitgaande, een snelheid te verkrijgen, welke b.v. 5 % of 1 % of
zelfs 0,01 % kleiner isdan deconstante eindsnelheid, dan blijkt hiervoor bij degrootteordevan dedeeltjes zoalswijdiezullenbeschouwen slechtseengeringefractie van een
seconde nodig te zijn. Dit betekent, dat vooralle practische berekeningen de beweging
vanhet beginafaanalsconstantmagworden beschouwd.
Nog zij opgemerkt, dat de wet van STOKES geldig is voor deeltjes met een diameter
van 3-100/i,terwijl de analyse slechts betrekking heeft op afmetingen van 10-66fi. De
constante valsnelheid volgtuitW = G:
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De waarde van -q wordt slechts weinig door de temperatuur beïnvloed (ongeveer
0,27 % vandiewaarde per °C)enmagbij 15-25"Cinhetc.g.s.-stelselop 182.10"6dyne
182
sec./cm2 = x^-plO-6gsec./cm2worden gesteld.
ÓTCryjv :

Schrijft men verder in plaats van d (in cm) de diameter Sin /u's, dan resulteert de
gemakkelijk te onthouden formule:
0,3y

(M

Met S= 66eny = 1,5blijkt v= 19,6cm/sec.te zijn
Met S= 10eny = 1,0blijkt v = 0,30cm/sec.te zijn
Ditzijn degrenzender snelheden,waarmedeinhetbedoelde toestelwordt gewerkt.
Het beginselvan hettoestel volgens GONELLis,dat menineenverticale, cylindrische
buis eenzeerconstante omhoog gerichteluchtstroom toepast. Onder indebuis plaatst
men in een glazen bakje het te onderzoeken meel, dat sterk geroerd wordt. Deeltjes,
waarvan de valsnelheid kleiner is dan die van de luchtstroom, worden meegevoerd en
door wegingbepaaltmen hun percentage. Door nu achtereenvolgens met verschillende
luchtsnelheden te werken, toenemend van klein naar groot, doch steeds binnen het
laminaire stromingsgebied blijvend, verkrijgt men een sortering in die fracties, welke
men wenst.
Het apparaat heeft drie zwaar vernikkelde en gepolijste buizen van verschillende
diameters; zij zijn van electrische kloppertjes voorzien. De luchthoeveelheid is regelbaar tussen 30 en 400 cm3/sec. Men kan
op deze wijze luchtsnelheden opwekken,
variërende van 0,20-42,8 cm/sec. Bij een
s.g.der deeltjes van ongeveer 1,1 kan men
tot ca 8n scheiden.
Fig.69toont de opstelling van het apparaat.
De aan de berekening ten grondslag
liggende formule is gebaseerd op de veronderstelling, dat de deeltjes zuiver bolvormig zouden zijn. In de practijk is aan
deze voorwaarde geenszins voldaan. Gemakkelijk kan worden ingezien, dat een
blad een geheel andere valsnelheid moet
bezitten dan een bolletje van hetzelfde
materiaal en van gelijk gewicht. Hierbij
komt nog de complicatie, dat uit onze
proeven gebleken is, dat bladdeeltjes van
hetzelfde oppervlak zeer ongelijk van dikte kunnen zijn.
Daarom bepaalt men in wezen de
diameter van een (hypothetisch) aequivalent bolletje, dat dezelfde valsnelheid
bezit als het medegevoerde plantendeeltje. Dit bezwaar is niet zo groot als men Fig.69. Het Gonell-apparaat
op heteerste gezicht zou denken, omdat
The Gonellapparatus
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toch in vele gevallen devalsnelheid het doelvan demetingis(b.v. voor een hoeveelheid gedeponeerd stof per vlakte-eenheid, voor de berekening van stofafscheiders
etc). Wenst men omeen ofanderereden de maximale afmetingen van een uitgeblazen
fractie te kennen (b.v. ter beoordeling van het nogjuist toelaatbare, zichtbare stofbezwaar) dan zal men deze afmetingen, na scheiding methet apparaat, kunnen vaststellen door lengte-meting onder het microscoop (zie tabellen 87 en 88). Slechts bij
aanwezigheid van een voldoend aantal zandkorrels blijkt deberekendediameter houvast te geven.
Tabel 87. Microscopische meting van de grootte der deeltjes van hopperupsmeel
Microscopical determination of the particle size of black medic meal
Valsnelheid cm/sec.
Settling speed
Berekende diameter voor Y = 1,33
Calculated diameterJor Y — 1,33

4,36-18,72
31,7-68,5 (J.

Stuifmeelkorrels, diameter
Pollen grains, diameter . .
Eencellige haren, diameter
Unicellular hairs, diameter
Eencellige haren, lengte
Unicellular hairs, length
Bladdelen
Particles of leaves . . .
Stengeldelen
Particles of stems . . .

> 18,72
> 68,5 n

sporen
traces

.
.
30-170/*

80-500/*

< 2 0 0/*

<8800/t

.
.

Bundels spiraalvaten, gem.
Spiral vessels, average
Kristallen
Cristals
Zandkorrels, diameter
Sand grains, diameter

10-40/J

60-110//

4,41-18,72
33,2-68,5 |i

> 18,72
> 68,5 n

Tabel 88. Microscopische meting van de grootte der deeltjes van grasmeel
Microscopical determination of the particle size of grass meal
Valsnelheid cm/sec.
Settling speed
Berekende diameter voor Y = 1,33
Calculated diameter for Y — 1,33

< 2,4
24,6(1

2,4-4,41
24,6-33,2 n

7-33 ß

18-50/*

13/*

13/*

-

-

<360/*

<360 /*

-

-

<140/t

50-60/*

Stengeldelen, lengte . . .
Particles of stems, length .
Stengeldelen, diameter . . .
Particles of stems, diameter
Losse spiralen enz

150-600/*

160-1500/*

Zandkorrels, diameter . . .
Sand grains, diameter . . .

<13/*

Stuifmeelkorrels, diameter . .
Pollen grains, diameter . .
Eencellige haren, diameter
Unicellular hairs, diameter
Eencellige haren, lengte .
Unicellular hairs, length .
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13/*

13/*

< 2 0/*
<13/t

39/*

<400/* ,
<1900/*

100-600/*

13-100/* '

_

_

<32/*

_

Fig.70. Vergelijking vanzeef- en Gonell-analyses
Comparison of sieving andGonell analysis
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Een andere vergelijkingsmogelijkheid is weergegeven infig.70,ni. door dezeef- en GoNELL-kromraen met elkaar te vergelijken. De gemiddelde deeltjes blijken globaal 1,6 X de afmetingen te hebben
van hetaequivalente bolletje.
Gradinganalysis of grass- andgreen crop meal
At the Drytechnical Laboratory a GONELL blowing apparatus is available for separating the minor
fractions of fodder meals.Adescription ofthetheoretical basis and of the arrangement is given. A
comparison has been made between sieving and
GONELL analysis. The composition of the separate
copie inspection and measurement.
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HET DROGEN VAN CICHOREI (PROJECT 290)
with summary
J. KREYGER
INLEIDING

De teelt vancichoreiwortels alsgrondstof voor defabrikatie vanzgn.peekoffie isin
Nederland inomvang enbetekenis verminderd. In 1870-1880washetareaal ongeveer
viermaal zo groot alstegenwoordig. Friesland wastoen het voornaamste teeltgebied.
Sinds ongeveer 1911 ging de verbouw naar andere streken over, waarvan GoereeOverflakkee thans devoornaamste is.In 1947washet gehele Nederlandse areaal 525
ha,waarvan 402haopditeiland waren gelegen.
Vooral na de beide wereldoorlogen is de binnenlandse consumptie van peekoffie
sterk verminderd. Desurrogaten raakten toen indiscrediet. Dethans geteelde cichorei
isgrotendeels bestemdvoor export. Kostprijs enkwaliteitmoeten duszodanigzijn,dat
met succesgeconcurreerd kanworden tegenhetbuitenlandse gedroogde product.
HetC.I.L.O.isopverzoekvandeCichorei-Studiecommissie begonnen deproblemen
inzake raseigenschappen enverwerking teonderzoeken. Wathetlaatste betreft, ishet
debedoelingomdedroogkosten teverlagenzonder debestaande installaties ingrijpend
tewijzigen entevensomdekwaliteitvan hetgedroogdeproduct teverbeteren.
Kort voor heteindevanhetlaatste droogseizoen werdeenaantal droogproeven verricht, zowel in depractijk als- op semi-technische schaal - in het laboratorium, met
het doel een beter inzicht te verkrijgen in het droogproces, waarover, beschrijvingen
vaninstallaties daargelaten,indeliteratuur zeerweinigtevindenis.
KORTE BESCHRIJVING VANDEDROOGMETHODE

De drogerijen zijn bijna alleopGoeree-Overflakkee geconcentreerd. Zezijn vanhet
zgn.Belgischetype,schematisch afgebeeld infiguur71.Eendergelijke drogerij bestaat
uiteenstenengebouw,waarinéénofmeerstelleneestvloerenvangeperforeerde ijzeren
plaat zijn aangebracht. Een stel bestaat uit drie onder elkaar gelegen vloeren elk ter
grootte van b.v.75m2, waarop lagen gesneden blokjes cichoreiwortel worden uitgespreid (zgn. „bonen").
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Fig.71. Cichorei-droger (Belgisch type)
Chicorydryer{Belgian type)
1.Bovenste eestvloer Topfloor;2. Middelste eestvloer Middlefloor;3.Onderste eestvloer
Under floor; 4. Stookgang Fire gallery; 5. Cokesvuur Cokefurnace; 6. Schacht voor
verbrandingsgassen Channelfor hotgases;7.Uitlaat afgewerkte gassenOutletfor exhaustair;
8. Bunker voor gewassenwortels Binfor washedrawroots;9. Snijmachine Slicing machine

Warmelucht stijgt door natuurlijke trek door deeesten metmateriaal open ontwijkt
door een opening in het dak. De warmte wordt geleverd door de verbrandingsgassen
van eenvoudige cokesvuren (b.v. 6 vuren per stel eesten). Deze gassen worden door
schachten gevoerd van waaruit zeenigszins regelbaar door openingen onder de eesten
terechtkomen. De drooglucht bestaat behalve uit deze gassen uit aangezogen buitenlucht. Demengverhoudingen zijn proefondervindelijk vastgesteld. Dewijzevan stoken
berust op ervaring. Thermometers of andere controle-instrumenten, worden niet gebruikt (afgezien vanweegwerktuigen voor hetverseenhetgedroogde product).
Elke 12uur verhuist het materiaal van een bovenliggende eestnaar een onderliggende, elke 12uur wordt debovenste eestgevuld meteen25cm dikkelaagverse bonen en
wordt de onderste gelost om het gedroogde product, na een periode van koelen, op te
slaan. De bruto droogduur is dus 36uur. In elke periode van 12uur worden de lagen
éénmaal omgewerkt.
Wassen, snijden entransport van de gesneden cichorei naar een voorraadbunker geschieden mechanisch. Het transport van deze bunker naar de bovenste eest gaat mechanisch of met de hand, een enkele maal pneumatisch. De rest van de bewerkingen
geschiedt metde hand.
Men droogt van ± 80% watergehalte tot ± 16 %.
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RESULTATEN VAN EEN AANTAL ORIËNTERENDE PROEFNEMINGEN

In de eerste plaats werd de in de practijk gevolgde droogwijze bestudeerd aan de
hand van metingen, wegingen, montername en analysen. Gemeten werd de temperatuur van de drooglucht en van de cichorei (met behulp van thermo-elementen en registrerende instrumenten), alsmede de graad van verzadiging van de drooglucht vóór
en na de droging.
In de tweede plaats werden, zowelin de drogerij als op semi-technische schaal,variantenvandedroogwijze nagegaan,b.v.verhogenvandeluchttemperatuur,verkleinen
van de bonen.
Tenslottewerdendedroogeigenschappen van deverschillenderassen onderzocht.

a. Regelmaat vandedrogingindepractijk
Voor deperioden van bruto 12uur als geheel genomen zijn de gemiddelde temperatuur van en dewateropname door dedrooglucht vrij constant (ziefig.72).Van uur tot
uur isditniethet geval.
g/Kq
40r

2
Tim« in hrs

24
Tijd in uren

Fig. 72. Wateropname door de drooglucht en temperatuur van het drooggas onder de bovenste
eest (over 4 achtereenvolgende perioden van bruto 12 uur)
Water uptake by drying air and air temperature under the top floor (during four periods of
12 hours all in)
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b. Detemperaturen vandedrooglucht
De luchttemperaturen zijn gemiddeld ± 65 °C onder de onderste en de middelste
eest en ± 100°Conder de bovenste eest. Dezetemperaturen kloppen als gemiddelden
vrij goed met de bij de semi-technische proeven geconstateerde critische waarden. Gebleken is namelijk, dat in de eerste periode van de droging, van -± 80 % tot + 50 %
watergehalte, luchttemperaturen van 100-120 °C toelaatbaar zijn, doch dat beneden
50% bij dezetemperaturen bruinkleuring optreedt. Men dient bij denadroging met de
luchttemperatuur nietboven 70-80 °Ctegaan.
Uit een en ander blijkt, dat capaciteitsvermeerdering bij de huidige installaties niet
mogelijkisdoor verhogingvan de luchttemperaturen.
c. Laagdikte en materiaaltemperaturen
In figuur 73isalsvoorbeeld hetverloop van de geconstateerde materiaaltemperaturen van éénvolledigedroging weergegeven.
Temperatuur C
Bovenste eest
Upper floor

Middelste eest
Middle floor

Onderste eest
Under floor

r\j

under p a r t i
in de laag middle part \ of the layer
upper partJ
12

24
Drying time in hrs

36

Droogtijd in uren

Fig.73. Temperaturen van het materiaal gedurende een volledige droging van 36 uur bruto
Temperatures of thematerial during a complete drying of 36hours all in

De onderbrekingen zijn de perioden, waarin de eesten geledigd en opnieuw beladen
zijn, terwijl de deuk in elke droogperiode het tijdstip aangeeft, waarop de vuren zijn
onderdrukt, koude lucht boven deeesten isgelaten en delagen door het personeel zijn
omgewerkt. Degemiddelde materiaaltemperatuur schommelt in heteerstedeelvan het
droogproces om de 50 °C, later af en toe om de 60 °C. Bij de nogal dikke lagen, die
worden toegepast, zijn de temperatuurverschillen in het materiaal vrij aanzienlijk
( ± 35 °C op de bovenste en ± 15 °C op de middelste eest). Hier treedt een bezwaar
van dezedikke lagen aan dedag. Men moet de lagere gemiddelde temperaturen noodgedwongen aanvaarden en daardoor genoegen nemen met een kleinerecapaciteit. Zou
men aan dit bezwaar tegemoet willen komen, dan zou men meer eesten en dunnere
lagen moeten toepassen. Een enander stuit uiteraard oppractische bezwaren.
d. Brandstofeconomie. Consequentiesvandenatuurlijke trek
'Als gevolg van de tamelijk dikke lagen is de verzadigingsgraad van de drooglucht
gemiddeld vrij hoog. Daardoor wordt een gunstige graad van warmte-economie bereikt, dochveellastvancondensatie tegen hetdak ondervonden.
Bij het drogen met natuurlijke trek ismen tamelijk afhankelijk van de weersgesteld188

heid. Gedurende de laatste periode, aangegeven in fig. 73, stond er b.v. nogal wat
wind. Op bepaalde dagen verloopt de droging vlotter dan op andere. Als gevolg hiervan dient men over een zekere speling te beschikken, die gevonden wordt in een veranderlijke prestatie van de onderste eest. In feite ishet zo, dat de onderste eest op vlot
drogende dagen betrekkelijk weinig doet.
e. Fermentatie
Gebleken isdat boven in debovenste laageenzekere fermentatie plaats vindt. Daar
daalt depH van hetperssap in6uur van 6,1op 5,2.Nader moet worden onderzocht of
ditessentieelisvoor hetverkrijgen vaneengoed product.
ƒ. Afmetingen bonen
In de practijk is de afmeting der bonen 28 mm X 36mm X diktevandewortel.Gebleken is,dat dedroogtijd aanmerkelijk verkort kan worden alsde bonen dunner zijn.
Daarbij werd tevens een beter aanzien en een betere kleur verkregen. Vermoedelijk
hangt hethuidigeformaat samen metdevreesvoor teveelgruis(waardeloze afval, mul
genoemd).
g. Droogeigenschappen vanderassen
De rassenPalingkop, Sultana en Cafericavallen op door een goede kleur van hetgedroogde product. Van het ras Goereeis de kleur onder alle omstandigheden minder
goed.
WIJZIGING VAN DE DROOGMETHODE

Een eerste verbetering is onzes inziens te zoeken in een verkleining van de bonen.
Cichoreibranders, zowel hier te lande als in het buitenland, geven de voorkeur aan
dunne stukjes gedroogde cichorei. De snijmachines in het buitenland, die dergelijke
blokjes leveren,maken zevandeafmeting 4mm X25mm Xdiktevan dewortel.
Verder is er naar alle waarschijnlijkheid nog een mogelijkheid om de capaciteit te
vergroten door eengewijzigde methodevan werken.
Ditzou kunnen geschieden door deperioden korter tenemen en delaagdikten op de
bovenste, middelste en onderste eest, berekend op oorspronkelijk gewicht, te variëren
in de verhouding 1 :2 : 3 of 1 :2 :2. De droogtijden op de onderscheidene eesten
krijgen dan dezelfde verhouding.
Een dergelijk werksysteem wordt wat ingewikkelder. Men bereikt door de dunnere
laag op de bovenste eest, dat men een kleinere watergehalte- en temperatuurgradiënt
kan verwachten en dat men ietsscherper kan drogen, terwijl de onderste eestwat beter
benut wordt. De graad van warmte-economie zal iets minder gunstig worden, maar
men zal een grotere capaciteit en een wat betere trek verkrijgen. Het zal de moeite
waard zijn het systeem inhetvolgende seizoen indepractijk eenste proberen.
Degangvanzaken wordt daarmee alsvolgt:
1. De bovenste eest wordt beladen met verse bonen (liefst 4mm X25mm Xde dikte
van de wortel).Delaagwordt 15 cm dik genomen.
2. De middelste eest wordt door een schot van 25 cm hoog in twee helften verdeeld.
Elke 6 uur wordt de lading van de bovenste eest op het halve oppervlak van de
middelsteeestgebracht. Deverblijftijd opdemiddelsteeestis 12uur.
3. De onderste eest wordt door twee schotten (eventueel één schot) in drieën (of in
tweeën) verdeeld. Elke 6 uur komt de cichorei van het halve oppervlak van de
middelsteeestop\ of\ oppervlak vandeondersteeestenwordttevens\ of\ van de
totale beladingvan deonderste eest gelost.
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Chicory drying
Abrief description ofthecommon dryingplants isgiven.
Asa result of several drying tests it was found, that an increase ofcapacity, without
damageto quality, cannot beachieved by usingairtemperatures, higher than usual.
There isa good chance that better results may be obtained bydiminishing the thickness of the slices and by altering the process in such a way that the thicknesses of the
layers on the floors are not the same. With the proposed modification (thickness top
floor layer: thickness middle floor layer: thickness under floor layer = 1 : 2 : 2 or
1 :2 : 3) the drying times on the three floors become different. The thickness of the
top-floor layer is proposed to become 6" instead of 10"(in the raw state), resulting in
moreevennessintemperature and water content ofthe material.
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DE TEMPERATUURGEVOELIGHEID VAN ZAAIPRONKBONEN IN VERBAND MET
SCHUURDROGlNG IN HET STRO (PROJECTEN 123 EN 289)
with summary
J. KREYGER
INLEIDING

Het schuurdrogen iseenbetrekkelijk eenvoudigewijzevan droging,die,omdatze op
hetbedrijf kan worden uitgevoerd, delaatste tijd sterkindebelangstelling is gekomen.
Vooralisdit het geval,alshet gaat om tamelijk waardevolle producten, diezeer kwetsbaar zijn bij het drogen op het veld. Het gewas bonen is daar een voorbeeld van. De
vraag heeft zich voorgedaan, of het mogelijk zou zijn de bonen in een vrij vroeg stadium aan een kunstmatige droging in het stro te onderwerpen, ten einde op die wijze
het watergehalte tereduceren over een traject, dat normaal door natuurdroging wordt
bestreken. Bijdezenatuurdroging ismenafhankelijk vandeweersomstandigheden, die
deoorzaak kunnenzijnvantamelijk veelbeschadiging(totuitingkomendeineen hoog
percentagepiksel).
Hier en daar zijn in de practijk reeds schuurdroogproeven genomen en daarbij zijn
verschillende moeilijkheden naar voren gekomen. Men kan b.v. constateren, dat zich
tamelijk grote verschillen in eindwatergehalte in de laag bonen in het stro voordoen
met name, dat het watergehalte onder in delaag teklein is,waardoor er dorsbeschadiging optreedt (halve bonen). Bovendien kan de kiemkracht een te grote achteruitgang
vertonen. Tot nu toe zijn er geen proefnemingen verricht met zaaibonen, geoogst in
een extra vroeg stadium. Bij de semi-technische schuurdroogproeven metzaaipronkbonen, waarvan bepaalde resultaten hierna zullen worden vermeld en besproken, was
dit wel de bedoeling, doch op het tijdstip, waarop bovengenoemde probleemstelling
aan de orde kwam, was er door het droge najaar 1953niet voldoende nat gewas meer
voorhanden, zodat genoegen moest worden genomen met een partijtje zaaipronkbonen van bijna 30% eneenpartijtje van bijna 24% watergehalte.
Hoewel voor 1954 semi-technische droogproeven met nattere zaaibonen in het stro
of in elk geval in de peul op het programma staan, leek het gewenst bepaalde, in dit
verband ter zakedoende, resultaten van deproeven van 1953tevermelden. Ze kunnen
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van nut zijn voor de opzet en wijze van werken bij eventuele practijkproeven in 1954,
terwijl ze een inzicht geven in de temperatuurgevoeligheid van bonen bij verhittingstijden vandeordevangrootte,zoalsdezebij hetschuurdrogen kunnen voorkomen. Ze
vormenalszodanigeenaanvulling op deresultaten van een temperatuurgevoeligheidsonderzoek aan zaaizaden, waarover werd gerapporteerd in Publicatie van het Droogtechnisch Laboratorium nr44.
OPZET VAN DEPROEVEN EN VERKREGEN RESULTATEN

In een geïsoleerde ruimte, 2 m hoog en met een overal gelijke vierkante doorsnede
van 0,3 X 0,3 m, werden op de geperforeerde bodem peulen van zaaipronkbonen gestapeld. De hoogte van destapel wassteeds ongeveer 2m, terwijl het gewicht ongeveer
240kg/m2 bedroeg.
Dwars door de stapel peulen, van onder naar boven, werd verwarmde lucht geblazen. De hoeveelheid lucht werd gemeten door middel van een leiding met meetflens
en drukverschilmeter; de verwarming geschiedde langs electrische weg, waarbij de
temperatuur door middelvaneen kwikcontactthermometereneenrelaisopeen vooraf
ingestelde waarde werd gehouden. De hoeveelheid lucht was bij alle te beschrijven
proeven gelijk, t.w. 250 m3 per m2 grondvlak per uur. De lucht nam bij het passeren
van de laag water op en koelde af. Daardoor waren de droogomstandigheden bij het
doorstromen van de verschillende zones niet alle gelijk. Onder droogomstandigheden
worden verstaan detemperatuur, derelatieve vochtigheid (R.V.) en de snelheid van de
lucht;de beide eerstgenoemde veranderden, delaatste bleef constant (afgezien van de
zeer geringe invloeden van de temperatuur en de ontwikkeling van waterdamp, welke
verwaarloosd worden).
Er zijn vier drogingen verricht, tweemetzaaipronkbonen met ± 30 % watergehalte
en tweemet zaaipronkbonen van een andere teler, welkeeen watergehalte bezaten van
± 24 %. Van deverkregen gegevenszijn die,welkein ditverband van belangzijn, verwerktinfig.74 (blz. 192).
De grafieken I en II betreffen één droging, III en IV, Ven VI en VII en VIII eveneens. De oneven nummers hebben betrekking op de onderzijde, de even nummers op
debovenzijde vaneenlaagbij een droging.
Twee naast elkaar getekende grafische voorstellingen betreffen drogingen van verschillende pronkbonen, doch met nagenoeggelijke droogomstandigheden. Opgemerkt
moet worden, dat IIIinhetbeginiets afwijkt.
In degrafische voorstellingen zijn alsfunctie van dedroogtijd aangegeven:
a. detemperatuur van dedrooglucht;
b. de R.V.vande drooglucht;
c. hetwatergehalte van debonen (zonderpeul).
Naastdezelijnenisinfiguur74aangeduid hoe het gesteld ismet de kiemkracht vóór
en na het drogen. In de meeste gevallen is de kiemkracht bepaald volgens de methode
„geweekt" en volgens de methode „in zand"; dit is bij bonen gebruikelijk. De gevonden kiemkrachtcijfers zijn volledigweergegeven intabel 89 (blz. 193).
BESPREKING VAN DE VERKREGEN RESULTATEN EN CONCLUSIES

Het valt bij beschouwing van figuur 74 terstond op, dat de kiemkracht zich bij de
drogingen, weergegeven in de rechter grafieken, veel beter gehouden heeft dan bij die
van de linker grafieken. Uit de kiemkrachtcijfers volgt, dat bij debonen met het lagere
watergehalte practisch geenafsterving van dekiemen heeft plaatsgevonden. Aangezien
de droogomstandigheden, weergegeven in een linker en in een rechter grafiek, vrijwel
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Tabel 89. Resultaten kiemkrachtonderzoek
Zaaipronkbonen met ± 30% watergehalte
Proefnummer

11

I

III

IV

vóór

nâ

vóór

nâ

vóór

nâ

vóór

nâ

Methode „geweekt"
Totaal gekiemd % . . .
Geslaagde kiemen % . .
Abnormale kiemen % .

96
93
3

78
55
23

96
93
3

89
75
14

96
94
2

82
67
15

96
94
2

96
86
8

Methode „in zand"
Totaal gekiemd % . . .
Geslaagde kiemen % . .
Abnormale kiemen %

97
95
2

85
55
30

97
95
2

91
61
30

-

96
87
9

-

94
85
9

Zaaipronkbonen met ± 24% watergehalte
Proefnummer

VI

V

VII

VIII

vóór

na

vóór

nâ

vóór

nâ

vóór

nâ

Methode „geweekt"
Totaal gekiemd % . . .
Geslaagde kiemen % . .
Abnormale kiemen % .

99
98
1

100
94
6

99
98
1

100
96
4

100
100
0

98
95
3

100
100
0

100
100
0

Methode „in zand"
Totaal gekiemd % . . .
Cieslaagde kiemen % . .
Abnormale kiemen % .

99
97
2

99
96
3

99
97
2

98
92
6

100
100
0

99
93
6

100
100
0

99
95
4

Kiemkrachtcijfers

Toelichting: vóórbetekent vóór drogen, nâ betekent nâ drogen.

gelijk zijn,moeten degeconstateerde verschillenwelgewetenworden aan verschillen in
het materiaal.
Deze kunnen alsvolgt inhetkort worden omschreven :
a. De bonen van delinker grafieken waren natter dan dievan derechter grafieken. De
bonen kwamen vanverschillendetelers.
b. De bonen van de linker grafieken hadden minder goede kiemkrachtcijfers dan die
vanderechter grafieken. De aanvangstoestand waswat minder.
Neemt men bij de natte bonen het traject van wateronttrekking van ± 30 % tot
± 24 % onder de loupe en stelt men over dit traject het gemiddelde watergehalte, de
gemiddelde temperatuur van de drooglucht en de droogduur vast en gaat men na, hoe
het gesteld is met de totale achteruitgang van de kiemkracht en met het verschil in de
achteruitgang van dekiemkracht tussen eenlinker eneen rechter grafiek, dan kan men
een overzicht opstellen alsin tabel 90. In dezetabel iseen totale daling of stijging van
dekiemkrachtcijfers aangegeven alsbruto daling ofstijging; de netto daling of stijging
is daaruit verkregen door een correctie aan te brengen voor de verandering over het
deelvan hettraject beneden 24% watergehalte,zoals diegevonden werdbijde droging
vandepartij bonen met eenaanvangsgehalte van24 %.
Met behulp van de gegevens van tabel 90is figuur 75teconstrueren, waarin het verband tussen de mate van kiemkrachtsverandering en de droogduur is weergegeven
voor luchttemperaturen van ± 34 °Cen ± 16°Cen een gemiddeld watergehalte van
± 28 %.
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Tabel 90. Verandering van de kiemkracht inverband met het gemiddelde watergehalte, de gemiddelde
luchttemperatuur en de droogduur bij het drogen van zaaipronkbonen
Proefnummer .

Gemiddeld watergehalte over het traject
± 30%-24%
Duur van de droging over genoemd traject in etmalen
Gemiddelde luchttemperatuur over genoemd traject in °C
Bruto daling van het percentage goed geslaagde kiemen in % van de aanvangswaarde
geweekt
in zand
gemiddeld
Netto daling van het percentage goed geslaagde kiemen in % van de aanvangswaarde
geweekt
in zand
gemiddeld
Bruto stijging van het percentage abnormale kiemen in % van de aanvangswaarde
geweekt
in zand
gemiddeld
Netto stijging van het percentage abnormale kiemen in % van de aanvangswaarde
geweekt
in zand
gemiddeld
Bruto daling van het percentage geslaagde + abnormale kiemen in % van
de aanvangswaarde
geweekt
in zand
gemiddeld
Netto daling van het percentage geslaagde + abnormale kiemen in % van
de aanvangswaarde
geweekt
in zand
gemiddeld

27
0,i

29
3,1

27

27

0,5

2,0

34

17

33

41
42
42

21
36
29

28
8
18

37
41
39

17
31
24

23
2
13

660
1400
1000

360
1400
800

650
350
500

300
350
325

500
1400
950

270
1200
735

500
50
275

300
150
225

19
12
16

15
0

19
12
16

12
0
6

15

De beelden van figuur 75zijn niet meer dan een indicatie; hetaantal waarnemingen
is te klein voor een definitieve conclusie. Intussen zijn ze voor het verkrijgen van een
voorlopig inzicht o.i. zeer verhelderend. Enkele voorlopige conclusieszouden als volgt
kunnen luiden:
a. De onderzochte zaaipronkbonen zijn zeer temperatuurgevoelig. Dit komt tot uiting
in het afsterven van kiemen en in het toenemen van het percentage abnormale
kiemen. Als het watergehalte 24 % oflager is,heeft men bij temperaturen tot 34°C
practisch geenlast van afsterven van de kiemen, doch een geringe toename van het
percentageabnormale kiemenkanwordengeconstateerd. Omdezereden kanereen
zekere verschuiving tussen de „bruto" en „netto" lijnen in de figuren 75a en 75b
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Fig. 75. Verband tussen de achteruitgang van dekiemkracht
en de tijdsduur bij twee luchttemperaturen en een
watergehalte van zb 28% (zaaipronkbonen in de
peul)

waargenomen worden tegenover een onbetekenendeinfiguur 75c.
b. Bij een watergehalte hoger dan 24 % krijgt men,
zelfs bij een lage luchttemperatuur ( ± 1 6 °C),
althans onder de omstandigheden zoals bij de
droging (dusin eenluchtstroom), na verloop van
tijd eenduidelijke achteruitgang.
Uit de figuren 75a, 75b en 75c volgt, dat bij
gemiddeld 28 % watergehalte bij ± 16°C reeds
natweeetmalen eenachteruitgang is opgetreden,
die zich kenbaar maakt in een verdubbeling van
het percentageabnormale kiemen. Afsterven van
de kiemen is dan nagenoeg nog niet te constate30
ren. Dit iswelhetgevalna drie etmalen.
c. De combinatie 28 %watergehalte en 34°C lucht34 c
temperatuur is volkomen ontoelaatbaar, aange20
/
zien na een half etmaal reeds een duidelijke afK
sterving van kiemen en een toenemend percenIO
tage abnormale kiemen waarneembaar zijn. Bij
I6"C
28' watergehalte en onder overigens gelijke
omstandigheden is de aantasting van de kiem
O
I
2
3
4
kracht bij een luchttemperatuur van 34°Cwel25
Etmalen
maalzogroot alsbij 16°C.
•bruto waarden
netto waarden
d. Voortzettingvan desemi-technische proeven met
verschillende soorten bonen is gewenst.
e. Wanneer men op grond van deresultaten van devoorlopige proeven, genomen met
pronkbonen, richtlijnen wil opstellen met het oog op deinrichting en de werkwijze
bijaanstaande practijkproeven, danzoumendezeo.i.alsvolgtkunnen omschrijven:
Wanneer hetwatergehalte van detedrogen zaaibonen hoger isdan 24% (ditis
bij hetdrogen van zaaibonen inhet stro,gepluktineenvrijvroeg stadium, altijd het
geval),zalmen aanvankelijk moeten drogen metlucht van eenzeer matige temperatuur, terwijl, om de droogduur te bekorten, deluchthoeveelheid zeer ruim gekozen
moet worden. De partij dient teworden opgebouwd uit dunne lagen;telkensals het
watergehalte van een nieuwe dunne laagtot ± 24 % isgedaald kan ereen volgende
dunne laag opworden gespreid. Zo'n dunnelaag kan b.v. 60-70 cm dikworden genomen. Maakt men de laag direct te dik, dan worden de droogomstandigheden in
deverschillendezonen te uiteenlopend.
Alsdevolledigelaagdikteisbereikt (ruim 2m)endebovenzijde voldoende droog
is(;t 24 %),kan de temperatuur van de intredende drooglucht worden verhoogd
tot b.v. 25 °C. De drooglucht mag evenwel een niet te lage R.V. krijgen, anders
worden de bonen, vooral onder in de laag, te droog en is de kans op dorsbeschadiging te groot. Er moet daarom recirculatie van een deel van de drooglucht worden
toegepast. Deinrichting dient daarom zotezijn, dat ereenventilator van voldoende
capaciteit zorgt voor het voeren van de drooglucht door de laag (minstens 500m3/
m2h)eneenandere, kleinereventilator voor deverversingvan dedrooglucht (capa195

citeit 300 m3/m2 h). Deze verversingsventilator dient gecommandeerd te worden
door een contacthygrometer, die op een bepaalde waarde is ingesteld, b.v. 60 %
R.V.; de verwarming van de drooglucht kan bewerkstelligd worden door een
warmwaterverwarming, gecommandeerd door een thermostaat (centrale verwarmingsinstallatie).
Zodra men over een practijkinstallatie beschikt, die op bovenomschreven principes berust, kan men de normen voor temperatuur en R.V. bij de te drogen bonen
vaststellen aan dehand van proefnemingen.
Critical temperature of rubber-beans in relation to bin-drying of unthreshed material
The results of some semi-technical drying tests (bin-drying) are given. It is shown
that with temperatures of the drying air up to 34 °Clittle or no harm is done to the
viability ofthebeans,driedinthepods,ifthemean water contentis24% orless.
From drying tests, starting with a water content of the beans more than 24 %,
following results:
Mean water content in %
27 29 27 27
Air temp, in °C
34 17 33 15
Drying time in hrs
20 74 12 48
Germs killed in %
16 6 6 1
Augmentation abnormal germs in % 950 735 275 225
Some conclusions are given in respecttoeventualfullscale dryingtestsinthe future,
especiallyconcerning theinstallation and the method.

HET DETERMINEREN VAN KUNSTMATIG GEDROOGDE EN GEMALEN
GROENVOEDERS DOOR MIDDEL VAN DE MICROSCOOP (PROJECT 192)
with summary
G. R. VAN BASTELAERE
INLEIDING

In het afgelopen jaar werd in het Droogtechnisch Laboratorium aandacht besteed
aan het microscopisch determineren van kunstmatig gedroogde en gemalen gras- en
groenvoedergewassen. De voor het kunstmatig drogen in aanmerking komende gewassenzijninNederland (evenalsinverscheidene anderelanden)inhoofdzaak beperkt
tot het drietal:gras, rode klaver en lucerne. Ook andere landbouwgewassen worden
wel gedroogd, maar zijn kwantitatief van weinig betekenis. Sinds 1946 is de droogcapaciteit in Nederland sterk gestegen. In 1948werd 50.000 ton gedroogd gras, klaver
en lucerne geproduceerd (1). Het productiecijfer van de gezamenlijke gras- en groenvoederdrogerijen in Nederland over 1953 is momenteel nog niet gepubliceerd, maar
wordt door deskundigen geschat op 70 à 80 duizend ton gedroogd product. Dit is
reedseenrespectabelehoeveelheid endeproductie zalvermoedelijk nogwel toenemen.
Tenbehoevevandehandel ofwel voor wetenschappelijke doeleinden krijgen diverse
laboratoria monsters der gedroogde materie ter onderzoek toegezonden. Voor het bepalen van de droge stof worden zeveelal tot meel verwerkt, waarna verder onderzoek
kan plaatsvinden. Met behulp van chemische methoden kan de voederwaarde worden
benaderd, maar b.v. niet, althans zeer moeilijk, worden uitgemaakt of het monster bestaat uit lucerne, uit rode klaver of uit een mengsel van beide. De chemische samenstellingdezer gewassenisnl.nietconstant, maar aan grote schommelingen onderhevig.
Een betrouwbare determinatie-methode schijnt ook in het buitenland te ontbreken. In
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1952,heeft het Droogtechnisch Laboratorium dit werk ter hand genomen en getracht
de oplossing van het probleem te benaderen door middel van microscopisch onderzoek. In het volgende worden werkwijze en resultaten aan een nadere bespreking
onderworpen.
GRASMEEL

In het CLL.O.-jaarverslag over 1952 werd reeds medegedeeld, dat het herkennen
van grasmeel niet veel moeilijkheden oplevert. De langgerekte opperhuidcellen met
rechte of met sterk«getande celwanden zijn reeds bij 60-malige vergroting duidelijk te
onderscheiden van de als een legkaart in elkaar grijpende opperhuidcellen van rode
klaver of lucerne. Bovendien zijn de huidmondjes der grassen van een ander type (zie
ookC.I.L.O.-jaarverslagl952,blz. 193en 194),
terwijl de lengte-as ervan steedsparallel loopt
met die der gewone opperhuidcellen. Bij rode
klaver en lucerne liggen de huidmondjes in
allerichtingen willekeurig verspreid.

Fig. 76. Kristallen (Calcium-oxalaat) in Iucernemeel,
in de vorm van tetragonale bipyramiden of
een combinatie van tetragonaal prisma met
bipyramide. De lengte der kristallen is ca
14 [x(0,014mm).Zij komen ook voor in rode
klaver, niet in gras. Vergr. ca 333 X.
Tetragonal crystals (Calcium oxalate). Lenght
about 14 \x (0,014 mm). In lucerne and red
dover. Not in grass. Magn. ca 333 X

Verderishetgrasblad evenwijdig generfd, terwijl klaver-enlucerneblaadjes hand- of
veernervig zijn. Ook bestaat grasmeel practisch geheel uit langgerekte, smalle, nagenoeg rechthoekige deeltjes - zulks in tegenstelling met rode-klaver- en Iucernemeel,
waarvan debladdeeltjes onregelmatige, meer afgeronde, vormen vertonen.
Bij de grassen ontbreken decalciumoxalaat-kristallen, diebij rode klaver enlucerne
steeds aanwezig zijn in de vorm van tetragonale bipyramiden, prisma's of combinaties
van beide (fig.76).
Aldezeverschijnselen zijn ruimschoots voldoende om een enigszins geoefend waarnemer metéénoogopslag tedoen zien ofhijaldan nietmetgrasmeel temaken heeft.
STRUCTUURVERSCHILLENVANRODEKLAVER-ENLUCERNEBLAD

Het onderscheid tussen rode-klaver- en Iucernemeel is niet zo in het oog vallend en
het leek gewenst ineerste instantie tezoeken naar mogelijke verschillen in microscopische structuur aan de levende planten. Van de microscopische structuur der groenvoedergewassen isweleen en ander bekend. K. B. WINTON (2) deelt o.m. mede, dat er
een aanmerkelijk verschil bestaat in de gemiddelde diameter der eencellige bladharen
vanlucerneenrode klaver, nl. 15/<voorlucerne-en 30//voorrode-klaverharen.Bovendien zouden de haren van rode klaver meer met „wratten" bezet zijn. Ook de gewone
opperhuidcellen vertonen verschillen. Volgens dezelfde auteur bezitten de wanden der
opperhuidcellen van rode-klaverblad vaak aanhangsels of uitsteeksels, vooral bij de
huidmondjes. De haren van rode-klaverblad rijzen vaak op van een zwelling in de
opperhuid. Bijlucerne isdit niet het geval.
Bijnaderebeschouwingdezergegevensblijkt,datslechtshetverschilinhaar diameter
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alskarakteristiek kan gelden. De overigeverschilpunten komen „vaak", dusniet altijd,
voor.Voorzover konworden nagegaan,zijn aldezeverschijnselen aanlevende planten
waargenomen en het is de vraag of de essentiële punten in het kunstmatig gedroogde
en gemalen product behouden blijven, althans nog duidelijk te herkennen zijn. Afgezien daarvan, mogen de Amerikaanse rode klaver en lucerne niet zonder meer vergelekenworden met deovereenkomstige in Nederland verbouwde groenvoedergewassen,
hetgeen uit hetvolgende zal blijken.
WAARNEMINGEN AAN TN NEDERLAND VERBOUWDE GEWASSEN

Met het doel waarnemingen te verrichten aan levende planten werden o.m. de
volgenderassen inpotten gezaaid:
Originelerode klaver,
Deenserode klaver ötofte,
Roosendaalse rode klaver,
LucerneduPuits.
Door omstandigheden was op dat moment slechts zaad van één lucerneras beschikbaar, doch later werden Provencer lucerne en Duitse (Altfränkische) lucerne eveneens
in het onderzoek betrokken.
Van de daaruit voortgekomen planten werden regelmatig bladdeeltjes met de microscoop aan een nadere beschouwing onderworpen. Dit geschiedde in verschillende
groeistadia tot hetbloeistadium was bereikt.
Wij laten hier enkeleonzer bevindingen volgen:
a. Evenals bij de in de Ver. St. verbouwde gewassen bleek de diameter der rodeklaverharen aanzienlijk groter tezijn dan diederlucerneharen;
b. In tegenstelling met de waarnemingen aan de Amerikaanse gewassen zijn de
„wratten" der lucerneharen groter en talrijker dan die van de rode-klaverharen
(fig. 77en78);

Fig. 77.
Lucernehaar. De „wratten" zijn duidelijk
zichtbaar. Vergr. ca 147 x
Lucerne hair with distinctly warts. Magn.
ca 147 X
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Fig. 78.
Onderste deel van een rode-klaverhaar. De
wratten zijn niet opvallend. De haardiameter is groter dan die van lucernehaar.
Vergr. ca 147 X
Lower part of a red dover hair. The warts
are indistinct. In comparison with lucerne
hairs, those of red clover are broader.
Magn. ca 147 X

c. De opperhuidcellen van lucerne en rode klaver vertonen geen kenmerkende verschillen. De huidmondjes van beidegewassen zijn identiek (SCHWENDENER'S „Amaryllidaceeëntype);
d. Deharen der onderzochte lucernerassen hebben alledezelfde habitusenkunnen dus
niet dienen om deverschillende rassen van elkaar te onderscheiden. Hetzelfde geldt
voor deharen der rode-klaverrassen.
MEELVANLUCERNEENRODEKLAVER

De aandelevendeplanten waargenomen verschillen in haardikte bleken ook in het
kunstmatiggedroogdeengemalen product duidelijk zichtbaar tezijn.Vervolgens werd
nagegaan of dit verschijnsel onafhankelijk is van de standplaats der gewassen. Hiervoor werd een 40-tal meelmonsters van rode klaver en lucerne, afkomstig uit verschillende delen van het land, in het onderzoek betrokken. De grondsoorten, waarop
deze gewassen verbouwd werden,zijn: zand, zavel,zwarezavel,lichte klei,kleien loss.
De landstreken of provincies zijn: Groningen, Friesland, N.O.P., Wieringermeer,
Noord-Holland, Zuidhollandseeilanden,Zeeland,Noord-Brabant en Limburg.
Werkwijze bijhet onderzoek. Aangezien bij het microscoperen de grootste deeltjes
van hetmeelvrij hinderlijk zijn, werden demeelbestanddelen groter dan 0,21mm door
uitzeven verwijderd. Van het residu werden preparaten van 18 X 18mm in duplo vervaardigd.Elkpreparaat bleek200à400haren tebevatten,waarvan ongeveer een kwart
werd geteld en de diameter gemeten. Het meten geschiedde met behulp van een oculairnetmicrometer, dietevoren meteen objectmicrometer wasgeijkt.Toegepaste totale
vergroting: 560 X. Een dergelijke vrij sterke vergroting is nodig ter verkrijging van
betrouwbare meetresultaten.
Invloedvanhet insluitmiddel. Bijinsluiten ineenwateronttrekkend medium bestaat
de mogelijkheid, dat de haren krimpen. Daarentegen kan bij prepareren in water
zwelling optreden. Dientengevolge kunnen de meetresultaten van de werkelijkheid afwijken.
Om dit te voorkomen werd nagegaan of de gebezigdeinsluitmiddelen een merkbare
invloed uitoefenden op de haardiameter. Er werd beurtelings geprepareerd in water,
alcohol 96 %, glycerine-alcohol 1 : 1 en xylol-canadabalsem. De conclusie luidde, dat
althans de eerste twee uren geen meetbare verandering in de objecten was opgetreden.
Aangezien glycerine-alcohol 1 : 1een zeer handelbaar medium is, werden alle preparaten met behulp hiervan tot stand gebracht.
Resultaten van het meelonderzoek. Wanneer meelmonsters van rode klaver en
lucerne ter beschikking staan, kan door vergelijking van de diameter der haren onmiddellijk worden vastgesteld, wàt lucerne- en wàt rode-klavermeel is. Bij 125 X vergroten zijn vergissingen uitgesloten. Tellen enmetenis overbodig.
Lucernemeel. Bij aanwezigheid van slechts één (onbekende) meelsoort dienen ca
60 haren te worden geteld en gemeten. Indien het preparaat uit lucernemeel bestaat,
zullen de in een grafiek verwerkte tel- en meetresultaten het volgende beeld opleveren
(fig. 79). Op de abscis is de diameter der haren uitgezet in /i. Op de ordinaat is het
percentage haren uitgezet. De streeplijn is de maximum-, de puntlijn de minimum- en
degetrokken lijn degemiddeldekromme. Allecombinaties vanminimum- en maximumlijnbereiken steeds hun optimale waardebij12of 13fi. Dit iskenmerkend voorlucerne,
ongeachtgrondsoort enstandplaats in Nederland.
Rode-klavermeel. Fig. 80 toont dergelijke krommen voor meel van rode klaver.
Wij zien hier meer toppen, waarvan de hoogste bij 19JU. Het typische verschil met de
lucernekrommeisvooral gelegen in de grotere spreidingin dedikte der haren. Eenbelangrijk percentage klaverharen heeft een diameter van 21 tot 33 fi. Dergelijke dikke
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Lucememeel
Lucerne meal
/maximum kromme
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[gemiddelde kromme
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Diameter of hairs in At.

Haardikte

Fig. 79. De„lucernekromme".Door tellenenmeten
van 60 of meer haren in een meelpreparaat
van 18 X 18mm ontstaat één van bovenstaande drie krommen of een combinatie
daarvan. De optimale waarde ligt echter
steeds bij 12 of 13 ja.. Dit verschijnsel is
karakteristiek voor lucerne
The „lucerne curve". By counting and measuring 60 hairs or more, curves are obtained
as shown in fig. 79. The optimum value is
always reached at 12or 13 [j.and is characteristic/or lucerne

haren komen bij lucerne vrijwel niet
voor. Talrijke waarnemingen, ook buiten het kader van dit onderzoek, hebbendit bevestigd.
Afgezien van de karakteristieke
lucerne- en rode-klaverkromme bezitten lucerneharen een duidelijk „knobbelig"karakter. Ditwordt veroorzaakt
door dezgn.wratten (fig.77).
Harenkluwentjes. Hier en daar is
men van mening, dat de „harenkluwentjes" (fig. 81, blz. 201) eveneens
kenmerkend zijn voor lucerne. Dat is
echter niet het geval. Zij komen ook
voor in meel van rode klaver, zij het
misschien niet zo veelvuldig. Men zal
ze vooral aantreffen inmeelvan kunstmatig gedroogd groenvoer, dat met
een nog vrij hoog vochtgehalte de hamermolen isgepasseerd. De haren breken dan niet af maar blijven geheel
intact. Zeer waarschijnlijk zullen dergelijke harenkluwentjes in alle min of
meer dichtbehaarde gedroogde en gemalen groenvoeders kunnen worden
aangetroffen.

Rode ktavermeel
Red clover meal

maximum kromme
maximum curve
/gemiddelde kromme
t a v e r a g e curve
minimum kromme
minimum curve

25
27
29
31
Diameter of h a i r s
Haardikte
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Fig. 80.
De „rode-klaverkromme"
Het kenmerkende verschil met de lucernekromme ligt vooral in de
grotere spreiding van de
haardiameter. Haren met
een dikte van 21-33 \L
komen bij lucerne practisch niet voor.
The curves of red dover.
In comparison with
curves of lucerne the
difference is chiefly
33 marked by the broader
n jU.
red clover hairs (21-33 (x)
n/i

Fig. 81. „Harenkluwentje" (t) in rode-klavermeel.
Stukje blad (op de foto in dwarsdoorsnede)
waarop deharen zijn blijven vastzitten. Komt
ook voor in lucernemeel. Vergr. ca 29 X.
„Clew of hairs" (/) in red dover meal. Leafparts with hairs are present in both lucerne
and red clover meal. Magn. ca 29 X

MENGMONSTERS

Het bepalen van demengverhouding in een
meelmonster, afkomstig van een partij gemengd groenvoedermeel, is een moeilijke opgave. Nu gras-, klaver- en lucernemeel met
behulp van de microscoop van elkaar kunnen
worden onderscheiden, rijst de vraag of het
vaststellen der mengverhouding op dezewijze eveneenstot demogelijkheden behoort.
Met hetonderzoek daarnaarwerdeenbegingemaakt,waarbijalsvolgtwerd gehandeld.
Mengsels van lucerne- en rode-klavermeel. De meelbestanddelen groter dan 0,21
mm werdendoor uitzeven verwijderd enhetresiduingesloten inglycerine-alcohol 1:1.
Toegepastetotale vergroting: 125 X.Bij sterkerevergroting neemthettellen teveel tijd
in beslag, omdat het gezichtsveld dan te klein wordt. Bij zwakkere vergroting zijn de
klaver- en lucerneharen niet voldoende van elkaar te onderscheiden. Aan de hand van
een aantal tellingen werd vastgesteld, dat in de rode-klaverpreparaten minder haren
voorkomen dan in die van lucerne. De verhouding klaver-lucerne (haren) bleek te zijn
als ca 1 : 1,3. Deze verhouding ligt ten grondslag aan fig. 82. In geval een preparaat
bestaat uit een mengsel van lucerne- en rode-klavermeel (hetgeen aan de haren te zien
is) worden de haren van de soort, die in de minderheid is, geteld. Vervolgens worden
allein het preparaat voorkomende haren geteld en het aandeel der kleinste fractie omgerekend in procenten van het totaal. Gesteld, dat 40 % lucerneharen aanwezig is, dan
zien wij met behulp van de grafiek % luczrnz h a i r s
dat het meelmonster bestaat uit ca %
65,5 gewichtsprocenten klavermeel
en derhalve 34,5 % lucernemeel.
Deze methode vereistenige routine
X
in het onderscheiden van lucerne- 20
en rode-klaverharen.
In tabel91laten wij enkele resul- 30
taten volgen:
#

y
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Fig. 82. Grafiek ter bepaling van het gewichtspercentage klavermeel in
een mengsel van rode-klaver- en
lucernemeel (zie tekst).
With the aid of this graph may
be estimated the percentage by
weight of red clover in a mixture
of lucerne and red clover meal
(explanation in summary)
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Tabel 91. Mengsels van klaver- en lucernemeel
Mixtures of dover and lucerne meal
Mengsel
Nummer
Number
Mixture

Percentage klaverharen
Clover hairs

ï

39,9

2
3
4
5
6
7

Percentage lucerneharen
Lucerne hairs

44,6
20,6
26,1
43,1
29,8
15,7

Gewichtsproc.
klavermeel
(grafiek)
Calculated perc.
red clovermeal
(graph)

46
61,25
83,5
31,2
49,0
35,0
19,5

Werkelijk
gew. percentage
klavermeel
Real perc.
red clovermeal

46,4
69,1
81,9
24,8
53,1
37,4
14,25

Deuitkomsten werdenbereiktmetkleineproefmengsels. Hetgewichtbedroeg slechts
enkele grammen. In het algemeen wordt de werkelijke mengverhouding vrij goed benaderd. Vooral als men bedenkt dat een lucerne uit het zuiden van ons land werd gemengdmetrodeklaveruithetnoorden ofomgekeerd.Dergelijkeproefnemingen bleken
geenmerkbare invloed ophetresultaat te hebben.
Bij grotere mengpartijen bleken de berekende uitkomsten echter veelminder met de
werkelijkheid in overeenstemming te zijn. Dit wijst er op,dat bij grotere hoeveelheden
de vermenging der beide componenten niet volledig, althans veel onregelmatiger is,
waardoor het nemen van een goed gemiddeld monster uiterst moeilijk wordt. Verder
onderzoek zal hier nodig zijn.
Mengsels van gras met rode klaver of lucerne werden nog niet op dezewijze onderzocht.
CONCLUSIE

Resumerende kan worden geconcludeerd, dat meelmonsters van kunstmatig gedroogde en gemalen lucerne, rode klaver en grassen met behulp van de microscoop
snelenbetrouwbaar vanelkaar onderscheiden kunnen worden.Aanvankelijk zal daarbij delucerne-resp.derode-klaverkromme als hulpmiddel moeten dienen. Na het verkrijgen van enige routine is tellen en meten der haren overbodig, waardoor de tijd,
nodigvoor hetvaststellen vandesoortgroenvoermeel,wordtbeperkttot slechtsenkele
minuten.
Watbetreft het bepalen der mengverhouding van een partij gemengd groenvoermeel
zijn deresultaten nogniet bevredigend.
Microscopic determination of green crop meal
The main object of this investigation is:determining grass, lucerne and red clover
meal. Ourresultsareasfollows:
a. Grassmeal. With theaid ofthemicroscopegrassmealcaneasilybe distinguished
from lucerneand red clover mealbythelongitudinally elongated and sometimes wavywalled and pitted cells of the epiderm and moreover by the stomata which naturally
are of the Gramineae-type. The stomata of lucerne and red clover are of the Amaryllidaceae-type (SCHWENDENER).
b. Red cloverandlucernemeal. Bycounting and measuring the diameters ofca 60
unicellulair hairs it is possible to determine whether the green fodder meal has been
obtained bygrinding lucerne or red clover. In the first case the results ofcounting and
measuringcan berepresentated ina graph, givingacurveasshowninfig.79.
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Inthecaseofredclover meal acurveresultsasshown infig.80.
In respect to the green fodder plants grown in U.S.A. the relation between lucerne
and red clover hairsare somewhat different, according to literature.
c. Mixtures. The percentageof both componentsof a mixture,consisting of lucerne and red clover meal, may be estimated by counting theunicellulair hairs of either
meal, but the results are less satisfactory when the quantities are large.
Further research isdesirable.
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DIERKUNDIG ONDERZOEK

DOEKSEN, J.
DOEKSEN, J.;
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De standaardkoe: Landbouwvoorlichting, jg 10,nr7,p. 294-296.
Het berekenenvan deproductievermindering door leverbotaantasting bij
melkvee (with summary : Calculating the decrease in milk production of
liverfluke-diseased cattle) ; Verslag C.l.L.O. over 1952, p. 39^43.

DOEKSEN, J. :
DOEKSEN, J. :
WlLCKE, J. :
WlLCKE, J. :

D e m o l ; Landbouwvoorlichting, jg 10,nr 12,p. 459^161.
De standaardkoe (een antwoord aan Prof. Dr J. Merkens); Landbouwkundig Tijdschrift, jg 65, nr 12,p. 746-750.
Wildeplanten in 1940—1951(Studiekring voor Oecologie en Phaenologie,
sectie Phaenologie) ;Landbouwkundig Tijdschrift,jg 65, nr4,p. 216-217.
Het kweken van hommels voor de bestuiving van rode klaver (with
summary: Domestication of bumble-bees for red clover pollination); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 43-47.
AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD

EVERS, A.:

Graszaadteelt ; Verslag van de 9de Bijeenkomst van Hoofdassistenten voor
Akkerbouw, p. 7-9 (stencil).
EVERS, A., en A. SONNEVELD: De invloed van verschillende zaalsystemen van dekvrucht (haver) en
ondervrucht (gras voor zaadwinning) op de opbrengst van de dekvrucht
en de ontwikkeling van de ondervrucht (with summary: The influence of
several sowing systems of a cereal nursecrop (oats) and grass for seedproduction on the yield of the nursecrop and the development of the grass) ;
Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 47-53.
EVERS, A., en A. SONNEVELD: Vroege en late stikstofbemesting bij de zaadteelt van Engels raaigras
(with summary: The effect of early and late N-application on the seedproduction ofperennial ryegrass); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 53-60.
EVERS, A.,enA. SONNEVELD: Graszaadteeltproeven (with summary: Grass seed production trials); 50
p., stencil 1640C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1953, nr 12
SONNEVELD, A. :
Punten, waarop men bij de inzaai van tijdelijk en blijvend grasland dient
te letten;Landbouwgids 1953,p. 321-322.
SONNEVELD, A. :
Weidetypen en hooi- of kunstweidetypen bij de grassen; Landbouwgids
1953, p. 323.
SONNEVELD, A. :
Graszaadmengsels in Nederland; p. 4-8 van „Contactdag tussen Belgische en Nederlandse graslandonderzoekers op 16 Juni 1953...", stencil
Rijksproefstation voor Plantenveredeling, Melle.
SONNEVELD, A. :
Improvement in crop varieties and seed mixtures; 7p., stencil Intra-European technical assistance training course on pasture and fodder improvement and utilization (Wageningen).
WATERHUISHOUDING

BAARS, C.:

Beregening(verslagvaneenbezoek aan West-Duitsland van 26-30 Maart
en 16 Mei 1953); 15p., stencil 1565 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen,
jgl953,nr9.
BAARS, C :
Beregenmgsvra.a.gstukken; Landbouwvoorlichtingjg 10,nr10,p. 377-383.
BAARS, C. :
Kunstmatige beregening (de beregening van de droogtegevoelige gemengdezandbedrijven inZuidoostelijk Nederland) ; Verslag vande tiende
Bijeenkomst vanHoofdassistenten voorakkerbouw, p. 3-5 (stencil).
KRAMER, C , en G. F. MAKKINK: Reisverslag over een bezoek aan Engeland van 13 t/m 18 October
1952; 25p.,stencil K.N.M.I.
MAKKINK, G. F . :
De berekening der potentiële evapotranspiratie; 11 p., stencil 1522
C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1953, nr 6.
MAKKINK, G. F. :
Een nieuw lysimeterstation (kun resumo: Nova lizimetrostacio); Water,
jg 37, nr 13,p. 159-163.
MAKKINK, G. F.:
Het waterverbruik en deenergiebalans van grasland (with summary : The
water consumption and the energy balance sheet of grassland) ; Verslag
C.I.L.O. over 1952, p. 60-63.
MAKKINK, G. F . :
De evapotranspiratie van grasland in 1952 (with summary: The évapotranspiration of grassland); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 63-66.
WIND, Cr. P. :
De waarde van gipsblokjes en tensiemeters voor de bepaling van het
watergehalte van de grond (with summary: Gypsum blocks and tensiometers as instruments for measuring soil moisture); Verslag C.I.L.O. over
1952, p. 66-72.
VERBETERING VAN GRONDEN

DOORLATENDHEIDSMETINGEN in de polder De Putte; 4p.,stencil 1450 C.I.L.O.
ENKELE resultaten van het infiltratiecomplex Zegveld in 1952;5p.,stencil 1415 C.I.L.O.
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MINDERHOUD : Problemen van dekomgronden en resultaten van enigetot en met
1949 op rivierkleigrasland verrichte landbouwkundige onderzoekingen;
116 p., stencil 1675 C.I.L.O.; Rapport nr 1 Commissie Onderzoek Komgronden (p. 1-103reeds in 1952verschenen als stencil 1147 C.I.L.O.).
Enige richtlijnen voor de verbetering van slecht rivierkleigrasland; 4 p.,
MlNDERHOUD, J. W . :
stencil 1521 C.I.L.O.;Nieuwe Tielse Courant van 9 Mei 1953; De Betuwe,
jg 63, nr 22; Boer en Tuinder,jg 7, nr 331, p. 13.
MlNDERHOUD, J.
De ontwatering van de proefboerderij van het C.I.L.O. te Randwijk; 17
w. :
p., stencil 1578 C.I.L.O.
M l N D E R H O U D , J . W., en J. J. WOLDRING: Verbetering van grasland door middel van zodebewerking
(with summary: Improvement of grassland by means of aeration); Verslag
C.I.L.O. over 1952,p. 76-79.
W O E R D T , D . VAN DER:
Nadelen van het overschrijden van de optimale watervoorziening bij
blijvend grasland; Landbouwvoorlichting, jg 10,nr4, p. 137-142.
W O E R D T , D . VAN DER:
De variabiliteit van de R-graad door weersinvloeden (vervolg); 4 p.,
stencil 1508 C.I.L.O.
W O E R D T , D . VAN DER:
Verbetering van ingedroogde veengronden V (with summary: Improvement of desiccated peat soils V); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 72-76.
W O E R D T , D . VAN DER:
Ingedroogde veengronden; Verslagen en Mededelingen vanhet Rijkslandbouwconsulentschap voor Noordelijk Zuid-Holland 1952, p. 9-14.
ERINGA, L., en J. W

GEBRUIK EN PRODUCTIENIVEAU VAN GRASLAND

GEUS, J. DE, en M. L. 'T HART: The production and behaviour of pasture plants under ration grazing;
Proceedings of the Sixth International Grassland Congress (Pennsylvania
State College),p. 371-375.
HART, M. L. ' T :
Thefeasibility of patenting f odder crop varieties; Proceedings of the Sixth
International Grassland Congress (Pennsylvania State College), p. 891894.
HART, M. L. 'T, enA. KEMP: De grasopbrengsten in 1952 (with summary: The grass yields in 1952);
Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 92-95.
JAGTENBERG, W. D.,enJ. KOOPMANS: Het gebruik van grasland in 1950(with summary : Utilization of
grassland in 1950); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 85-92.
KEMP, A. :
Welk percentage maakt de eerste snede uit van de totale jaaropbrengst
van ons grasland? (with summary: Which percentage of the total annual
production of ourgrassland does the first cutyield?); Verslag C.I.L.O. over
1952; p. 85-92.
KUILVOEDERBEREIDING

KAPPELLE, D. :

Harvesting and preserving fodder crops; 14 p., stencil Intra-European
technical assistance training course on pasture and fodder improvement
and utilization (Wageningen).
KAPPELLE, D . :
Extension methods and prerequisites suitable for Dutch conditions in the
field of conservation and storage; p. 360-376van „Methods of agricultural
extension" (International Agricultural Study Centre, Wageningen).
KAPPELLE, D.,en C. POSTMA: De invloed van het vochtgehalte op enkele eigenschappen van kuilgras
(with summary: The influence of the percentage of the moisture on some
properties of silage); Verslag C.I.L.O. over 1952,p. 101-112.
BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN HOOIBROEI
BOSCH, S. :

BOSCH, S.:

S C H A A F , D . V A N D E R:
S C H A A F ,D. V A N D E R :
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Enkele gegevens betreffende de invloed van de bemesting op de gehalten
aan mineralen van gras (with summary : Influence offertilization on the
mineral content ofgrass); Verslag C.I.L.O. over 1952,p. 112-116.
De open loopstal voor melkvee gedurende de winter; De Nieuwe Veldbode,jg 19,nr51, p. 922; enigszins gewijzigd in Friesch Landbouwblad, jg
50, nr43, p. 716,en Inzicht, jg 7,nr 12,p. 180-182.
Hooibroei en handel ;Friesch Landbouwblad, jg 50, nr 12,p. 194.
Enkele resultaten van een enquête naar het voorkomen van hooibroei in
Friesland in de zomer van 1952; 7 p., stencil 1545 C.I.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg 1953, nr 5.

WISSELBOUW
CLEVERINGA, C. J. :

Ley farming; 7 p., stencil Intra-European technical assistance training
course onpasture and fodder improvement and utilization (Wageningen).
VOEDERGEWASSEN

BAKERMANS, W. A. P.:

Inkuilen van voederbieten; Landbouwgids 1953, p. 308-309 (anders dan
inenigelandbouwbladen: ziebeneden).
BAKERMANS, W. A. P., en P. J. JOCHEMS: De techniek van bewaarproeven met voederbieten; 8 p.,
stencil 1502C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingenjg 1953, nr 4.
BAKERMANS, W. A. P.:
Proeven over de bewaring van voederbieten inkoelcellen (with summary :
Experiments on cold storage off odder-beet); Verslag C.I.L.O. over 1952 ,
p. 116-126.
BAKERMANS, W. A. P.:
De invloed van de behandeling van het plantbed op de opbrengst van
mergkool; Landbouwvoorlichting, jg 10,nr9, p. 339-342.
BAKERMANS, W. A. P.:
Inkuilen van voederbieten ;De Landbodejg 7,nr41, p. 5 ;Ons Platteland,
nr420, p. 9 ;verkort in Boer en Tuinder,jg 7,nr347, p. 8.
BOSMAN, J. C. :
Vergelijking van voedergewassen als hoofdgewas op lichte zandgrond in
1950; 11p., stencil 1646 C.T.L.O.; Gestencilde Verslagen van InterprovincialeProeven, nr 41.
VERSLAG omtrent een oriënterend onderzoek naar de werkwijze voor de bepaling van de ademhaling
van voederbieten tijdens debewaring; 11p.,stencil 1610 C.I.L.O.
A F D E L I N G AKKERBOUW

Graanteelt; Landbouwgids 1953, p. 265-268 (anders dan in Landbouwgids 1951,1952en 1954).
DOBBEN, W. H. VAN:
De wintertarwe-opbrengsten en de weersomstandigheden (with summary: The yield of winter wheat in 1952 and the weather conditions) ; Derde
Jaarboekje van de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek
vanBroodgraan, p. 20-24.
DOBBEN, W. H. VAN:
De mengcultuur van haver en gerst in 1952 (voorlopig verslag); 3 p.,
stencil 1470C.I.L.O. ; Gestencilde Verslagen vanInterprovinciale Proeven,
nr35.
DOBBEN, W. H. VAN:
Inleiding tot „De resultaten van onderzoekingen in 1951"van de sectie
Phaenologie van de Studiekring voor Oecologie en Phaenologie; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 65, nr4,p.210.
DOBBEN, W. H. VAN:
De landbouwschade door wilde ganzen; Landbouwvoorlichting, jg 10, nr
6,p. 263-268.
DOBBEN, W. H. VAN, en C. LUGT: Het opbrengstverhogend effect van schoffelen in granen (with summary: The yield increasing effect of hoeing in cereals); Landbouwkundig
Tijdschrift, jg 65, nr 7,p. 397-401.
DOBBEN, W. H. VAN:
Enige waarnemingen over de groei van zomergranen (with summary:
Thegrowth of spring cereals); Verslag C.I.L.O. over 1952,p. 126-130.
DOBBEN, W. H. VAN:
Proefnemingen met mengcultuur van haver en gerst in 1952; 24 p.,
stencil 1678 C.I.L.O. ; Gestencilde Verslagen vanInterprovinciale Proeven,
nr42.
DOBBEN, W. H. VAN:
De groeivan granen in het winterhalfjaar; De Landbodejg 7,nr 46, p. 7.
DOBBEN, W. H. VAN:
In hoeverre kan de rogge op zandgrond door andere granen vervangen
worden?;Plattelandspostjg 9, nr44, p. 1 en 6.
DOBBEN,

W. H. VAN:

PRODUCTIENIVEAU

JONGE, C. DE, en M. M. DE LINT: Rooitijd en opbrengst bij voederbieten (with summary: Lifting-time
andyield offodder-beet); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 79-84.
JONGE, C. DE, en M. M. DE LINT: Resultaten van het productieniveau-onderzoek III (rooitijd en opbrengst bij voederbieten en aardappelen); 28 p., stencil 1684 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingenjg 1953, nr 14.
PAPE, C.:
Bodemtype en gewassenkeuze (with summary: Soil type and crop rotation); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 130-136.
POSTMA, C. :
De verdeling van het kunstmestverbruik (with summary :The distribution
offertilizer consumption); Verslag C.I.L.O. over 1952, p. 136-139.
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PEULVRUCHTEN

RiEPMA W Z N , P.:
RIEPMA W Z N , P.:
RIEPMA W Z N , P.:

BECKER, W. R.

BECKER, W. R. :
BECKER, W. R. :
BECKER, W. R. :

BECKER,W.R.:

BECKER,W.R.:

Observatieproef betreffende voet- en vaatziekten bij erwten in 1952; 31
p., stencil 1558 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale
Proeven, nr 36.
Proeven over plantgetalenrijenafstand bijerwten in 1947t/m 1951;45p.,
stencil 1587C.I.L.O. ; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven,
nr38.
Zaaizaadbehandeling met moderne beschermingsmiddelen bij peulvruchten in 1952; 22 p., stencil 1600 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van
Interprovinciale Proeven, nr 40.

De verbouw van mais; Landbouwgids 1953, p. 268-271; enigszins gewijzigd in Landbouwgids 1954 en in de herziene druk (1953) van Vlugschrift nr 7voor de Landbouw.
Report of field experiments with maize varieties in the Netherlands in 1952;
9 p.,stencil 1444 C.I.L.O.
Spacing andpopulation studies with maize; 12p.,stencil 1445 C.I.L.O.
Het oogsten van mais in verband met het dorsen en drogen; 8 p., derde
herziene druk van Vlugschrift nr 12voorde Landbouw.
Het standruimte-onderzoek bij hybride-maisrassen (with summary:
Spacing and population studies with hybrid maize); Verslag C.I.L.O. over
1952, p . 139-143.
Het oogsten van mais; 8 p., vierde druk van Vlugschrift nr 12 voor de
Landbouw.
AARDAPPELEN

BLAUW in aardappelen ;Publicatie nr 1{Jan. 1953) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 1-8.
HILLE Ris LAMBERS, D., A. J. REESTMAN and A. SCHEPERS: Insecticides against aphid vectors of potato
viruses; Netherlands Journal of Agricultural Science, vol. 1, nr 3, p. 188201, and (rectification) nr4,p.298.
REESTMAN, A. J.:
Enkele punten van belang bij de aardappelteelt; Landbouwgids 1953, p .
271-273 (anders dan in Landbouwgids 1952en 1954).
REESTMAN, A. J. :
Enige belangrijke punten in de pootgoedteelt ; Landbouwgids 1953, p .
273-274 (anders dan in Landbouwgids 1954).
REESTMAN, A. J. :
Aantal poters per hectare;Landbouwgids 1953, p. 279-280 (anders dan in
Landbouwgids 1954).
REESTMAN, A. J., A. SCHEPERS en J. WALRAVE: Doodsproeien inplaats van looftrekken? ; Landbouwvoorlichting, jg 10, nr 1,p. 11-21.
REETSMAN, A. J.:
Is pootgoed van de kleine maat (25/28 mm) in de practijk bruikbaar?;
Landbouwvoorlichting, jg 10, nr 4, p. 143-154, en nr 7, p. 287-289; De
Pootaardappelhandeljg 7,nr4,p. 547-552 en p. 554.
REESTMAN, A. J. :
Enigeforceringswijzen van de kieming voor decontrôlecultuur van pootgoed; 8p., stencil 1532 C.I.L.O. (iets uitvoeriger dan het anders getitelde
stencil 1244van 1952); Gestencilde Mededelingen jg 1953, nr 8.
VEZELGEWASSEN
FRIEDERICH, J. C. ;
FRIEDERICH, J. C.

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

FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
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Het aanleggen van vezelvlasrassenproeven in internationaal verband; De
Vlasbode,jg 15, nr418, p. 3.
Kort verslag over de ervaringen met de teelt van olievlas in 1952; Landbouwberichten, jg 8, nr9, p. 38 ; onder een andere titel inDe Nieuwe Veldbodejg 19,nr 20, p. 390-391, en bovendien verkort in De Landbodejg 7,
nr 12,p. 16.
Kort verslag over de resultaten van de rassenproeven met vezelvlas in
1952; De Vlasbode,jg 15,nr419, p. 3-5.
De bestrijding van ziekten, plagen en onkruid bij de teelt van vlas (radiocauserie op 16Maart 1953); iets gewijzigd in De Nieuwe Veldbodejg 19,
nr27, p. 536;ietsverkort inDe Landbodejg 7,nr 14,p. 16.
Bestrijding van aardvlooien; De Vlasbode,jg 15,nr420, p . 2.
Het vaststellen van de zaaizaadhoeveelheid in verband met het duizendkorrelgewicht; De Vlasbode,jg 15,nr420, p. 3.

FRIEDERICH, J. C .
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.

FRIEDERICH, J. C. :

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

FRIEDERICH, J. C. :

FRIEDERICH, J. C.
F R I E DERICH, J. C .

FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.
FRIEDERICH, J. C.

FRIEDERICH, J. C. :

FRIEDERICH J. C. :

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

Rassenkeuze bijvezelvlas (oude, nieuweennieuwste rassen);De Nieuwe
Veldbode,jg 19,nr26,p. 516.
Verslag over het onderzoek en de teelt vanolievlas; Mededeling nr19
Nederlands Vlasinstituut, p. 11-15 (stencil).
De benodigde zaaizaadhoeveelheid bijdeteelt van vezelvlas; Landbouwberichten, jg 8, nr15,p. 64.
Veranderingen in de Zweedse vlasteelt in dejaren 1940 tot 1952; De
Vlasbode, jg 15,nr421,p .3.
De teelt van oliezaden inZweden eninNederland; DeNieuwe Veldbode,
jg 19,nr29,p. 571-572.
De bestrijding van thrips; De Vlasbode,jg 15,nr422,p.1.
Resultaten vanderassenproeven metvezelvlas in Denemarken over de
jaren 1949-1952; De Vlasbode,jg 15,nr422, p.3.
Chemische onkruidbestrijding invezel-enolievlas; DeNieuwe Veldbode,
jg 19,nr31,p. 624-625; DeLandbode,jg 7,nr20,p. 16(anders danin
Verslag C.I.L.O. over 1949, 1950, 1951, 1952enin Plattelandspost van
1 Mei1952).
De chemische onkruidbestrijding invezelvlas;De Vlasbode,jg 15,nr423,
p. 2 (anders dan in de Vlasbode enhetZeeuwsch Landbouwblad van
3 Mei1952).
Wat kunt U dit jaar op de proefvelden van het Ned. Vlasinstituut
bezichtigen?; De Vlasbode,jg 15, nr424,p . 3.
Ziekteverschijnselen invezelvlas; De Vlasbode, jg 15,nr424, p.4-5, en
nr 425, p.3(rectificatie); Zeeuwsch Landbouwblad, jg 41,nr2173, p.6;
Landbouwberichten, jg 8,nr22,p. 92;Zaadbelangen, jg 7,nr10,p. 121—
123; DeLandbode,jg 7,nr23, p. 12;DeNieuwe Veldbode, jg 19, nr36,
p. 696-697; Friesch Landbouwblad, jg 50,nr 23, p. 395; Mededelingen
van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en
Aardappelpootgoed, jg 10,nr2, p.14.
Invloed van dedorsbeschadiging bijzaailijnzaad opdeopkomst vanhet
gewas;De Vlasbode,jg 15,nr425,p. 3;Mededelingen vande Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed,
jg 10, nr2,p. 13-14.
Resultaten vanenkelevezelvlasrassenproeven in Frankrijk; De Vlasbode,
jg 15, nr 425, p. 4.
De proeven betreffende hetonderzoek van vatbaarheid tegen vlasbrand;
De Vlasbode,jg 15,nr426, p.2.
Overzicht vandeproeven metvezelvlas,olievlasenhennep, dieditjaar in
interprovinciaal verband zijn aangelegd; De Vlasbode,jg 15,nr426,p.3.
De ligging van devezelvlasrassenproeven, die ininternationaal verband
zijn aangelegd; De Vlasbode, jg 15,nr426, p.4.
Resultaten van enkele vlasrassenproeven in België in 1952en de verwachtingen in 1953;De Vlasbode,jg 15,nr427,p.2en 5.
Enkele gegevens over devlasteelt inNoord-Ierland;De Vlasbode,jg 15,
nr 428, p. 3.
Enkele indrukken betreffende de teelt van vezelvlas in Engeland; De
Vlasbode, jg 15,nr428, p. 4.
Kort verslag over deresultaten van proefnemingen metScholten's rootprocédé; De Vlasbode, jg 15,nr429, p. 3.
Rassenkeuze bij vezelvlas enfactoren, dieopbrengst enkwaliteit vanhet
strovlas kunnen beïnvloeden (with summary: Results of variety and
cultivation trials with fibre flax); Verslag CILO over 1952, p. 147-149.
Chemische onkruidbestrijding in vezel- en olievlas (with summary:
Chemical weed control in fibre flax andlinseed) ; Verslag CILO over 1952,
p. 147-149 (zieookboven).
Resultaten vanhet rassenonderzoek bij olievlas en vanhet onderzoek
van de factoren, die zaadopbrehgst en vetgehalte kunnen beïnvloeden
(with summary : Results of variety and cultivation trials with linseed) ;
Verslag CILO over 1952, p. 149-154.
Enkele gegevens over devlasteelt en-verwerking inOostenrijk; De Vlasbode,jg 15,nr431, p. 3-4.
Over degeschiedenis, dehuidige ontwikkeling ende toekomstmogelijkheden van devlasteelt envlasindustrie indeU.S.A.;De Vlasbode,jg15,
nr 432, p. 3.

209

FRIEDERICH, J. C. :

De grootte van het vlasareaal en de opbrengst per hectare in de verschillende Westeuropese landen gedurende dejaren 1948-'52; De Vlasbode,jg 15,nr432,p .4.
ZAADTEELT

KUIZENGA, J., A. F. SCHOOREL en E. VAN ROON: De zaadteelt van spinazie op landbouwbedrijven;

ROON, E. VAN:
ROON, E. VAN:

18 p. stencil 1720C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1953,nr 16.
Het doodspuiten van klavers en lupine om de zaadwinning te vergemakkelijken ; Verslag vande negende Bijeenkomst van Hoofdassistenten
voor Akkerbouw, p. 13-14(stencil).
Verslag vanenkele spuitproeven opwitte klaver in 1952 (with summary:
Spraying experiments in white clover); Verslag CILO over 1952, p.154—
157.
BESTRIJDING V A N O N K R U I D E N

RIEPMA K Z N ,P.:

De onkruidbestrijding in rogge en tarwe (with summary: Control of
weeds inryeandwheat) ;Derde Jaarboekje vande Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan, p.40-43;zonder Engelse
samenvatting overgenomen inDeNieuwe Veldbode, ig 19,nr31, p.623624.
RIEPMA K Z N ,P.:
D ebeoordeling van derelatieve toxiciteit van herbiciden (with summary:
Judging the relative toxicity of herbicides); 12p.,stencil 1472C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1953,nr 2.
RIEPMA K Z N ,P.:
Het voorkomen endebestrijding van duist; Landbouwvoorlichting, jg 10,
nr 5, p. 222-224.
RIEPMA K Z N ,P.:
De betekenis van D.N.C, voor de Nederlandse graanbouw (with summary: Theimportance of D.N.O.C.for thegrain crops inthe Netherlands);
Landbouwkundig Tijdschrift, jg 65,nr 6, p. 334-338.
RIEPMA K Z N ,P.,e n R . SIJTSMA: Resultaten van het onderzoek omtrent de invloed van D.N.C, op
de opbrengst van wintergranen ; Landbouwvoorlichting, jg 10, nr 8, p.
319-322.
RIEPMA K Z N ,P.:
Het optreden van enkele akkeronkruiden in verband met zaaitijd en
bodemstructuur (with summary: Theoccurrence of some weeds of arable
land in relation to sowing date and soil structure); Verslag CILO over
1952,p. 157-161.
RIEPMA K Z N ,P.:
Opmerkingen over chemische onkruidbestrijding in het akkerbouwbedrijf naar aanleiding van waarnemingen in de practijk III; 6 p.,
stencil 1599C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1953,nr10.
RIEPMA K Z N ,P.:
De reactie van granen op herbiciden in afhankelijkheid van het groeistadium (with summary on the response of cereals at different stages of
growth on herbicidal action); 26 p., stencil 1611C.I.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg 1953,nr 11.
RIEPMA K Z N ,P.:
Het onderzoek van herbiciden (with summary : Fundamental weed
research) &Detoxiciteit der middelen voor mensendier (with summary:
The toxicity of herbicides to manand animal); p. 43-75 & 143& 145
in „Onkruidbestrijding met chemische middelen", Contactgroep Opvoering Productiviteit, Den Haag.
RIEPMA K Z N ,P.:
D etoepassing vanchemische onkruidbestrijdingsmiddelen in koolzaad;
Landbouwvoorlichting, jg 10,nr11, p.437-438.
RIEPMA K Z N ,P.:
De invloed van I.P.C. (isopropyl-N-phenylcarbamaat) op erwten;
Landbouwvoorlichting, jg 10,nr 12,p. 467-4-68.
RIEPMA K Z N ,P . :
Chemische onkruidbestrijding; p . 389-403 in de tiende druk van
„Bijzondere plantenteelt door W. C.vanderMeer enP.A.vanden Ban,
Zwolle" (anders danp. 437^140 vanLandbouwgids 1954).
PLANTKUNDIG ONDERZOEK
BROEKHUIZEN, S., G. DANTUMA, W. FEEKES, H. L. VANDE SANDE BAKHUYZEN en H . G. WITTENROOD:

Kouderesistentie en koudebehoefte van tarwerassen (avec résumé: La
résistance aufroid et le besoin enfroid dufroment); 96p.,stencil; Technisch Bericht nr 5 Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek
van Broodgraan.
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SANDE BAKHUYZEN, H. L. VAN DE: Flowering and flowering hormones HI (photoperiodism); Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, series C,
vol.56,nr2,p.
164-184.
WITTENROOD, H. G.:
Het verloop van de vernalisatie van zes wintertarwerassen bij Novemberzaai op het veld (with summary : The trend of vernalization of six
winter wheat varieties sown in November on the field); Verslag CILO
over 1952, p. 161-170.
VOEDINGSONDERZOEK

PERCHÉ legumi olandesi?; 4 p. (recepten), Commissie voor Exportpropaganda voor Granen, Zaden en
Peulvruchten (Rotterdam).
PEULVRUCHTENMENUKAARTJE, nr 1, 2, 3 en 4; 8 p., Peulvruchtenstudiecombinatie, Wageningen.
POURQUOI les légumes secs de Hollande?; 4 p. (recepten), Commissie voor Exportpropaganda voor
Granen, Zaden en Peulvruchten (Rotterdam).
RESULTATEN van het doperwtenrassenonderzoek (oogst 1952); 27 p.; Technische Berichten Peulvruchtenstudiecombinatie, nr 62.
VEENBAAS, A N N A :
Verslag van de secretaresse-penningmeesteresse over 1952; 19 p . ; De
Peulvruchtenstudiecombinatie in 1952.
VEENBAAS, ANNA:
De invloed van bemesting en bestrijdingsmiddelen op de consumptiekwaliteit van aardappelen; Publicatie nr 5 (Nov. 1953) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 76-84.
VEENBAAS, A N N A :
Kwaliteitsonderzoek; Verslag van de 40ste vergadering van de Studiekring voor Plantenveredeling, p. 542-548 (stencil).
WARUM holländische Hülsenfrüchte?; 4 p. (recepten), Commissie voor Exportpropaganda voor
Granen, Zaden en Peulvruchten (Rotterdam).
W H Y Dutch pulse?; 4 p. (recepten), Commissie voor Exportpropaganda voor Granen, Zaden en
Peulvruchten (Rotterdam).
AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
BOSMAN, MARIA S. M. :

De bepaling van oplosbare suikers in gras; 5 p., stencil 1471 C.I.L.O. ;
Gestencilde Mededelingen, jg 1953, nr 3.
DEUS, W. B.,en J. J. I. SPRENGER: De bereiding van eiwit uit groenvoedergewassen (Verslag van een
studiereis naar Engeland van 15-19 December 1952); 15p., stencil 1427
C.I.L.O. (English version: The production of protein from green fodder
plants); Gestencilde Mededelingen, jg 1953, nr 1.
DEUS, W. B., CATHARINA L. HARBERTS en H. J. IMMINK: Enkele enzymen in gras (with summary:
Some enzymes in grass); Verslag CILO over 1952, p. 170-175.
DEUS, W. B.,en J. J. I. SPRENGER: De bereiding van eiwit uit groenvoedergewassen (with summary:
The production of proteins from greenfodder plants); Verslag CILO over
1952, p. 178-185.
HARBERTS, CATHARINA L., en W. B. DEUS: Ademhalingvan afgesneden gras(with summary : Respiration of cut grass); Verslag CILO over 1952, p. 175-177.
AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
BASTELAERE, G. R. VAN:

Een snelle vochtbepalingsmethode; 3 p., stencil 1634 C.I.L.O.; Voorlopige Mededeling nr 2 van het Droogtechnisch Laboratorium; De Nieuwe
Veldbodejg 19, nr 47, p. 856.
BASTELAERE, G. R. VAN:
Microscopisch onderzoek van kunstmatig gedroogde en gemalen groenvoeders (with summary : Microscopic research of artificially dried and
ground green-crops); Verslag CILO over 1952, p. 192-195.
EENVOUDIG, Een, vochtbepalingsapparaat; 5 p., stencil 1624 C.I.L.O.; Voorlopige Mededeling nr 1
van het Droogtechnisch Laboratorium.
KREYGER, J. :
Korte inleiding over droogtechniek; 9 p., stencil 1480 C.I.L.O.
KREYGER, J.:
De wateropname door drooglucht bij schuurhooidroging; Landbouwmechanisatie, jg 4, nr 9, p. 303-306.
KREYGER, J.:
Welke installatie is nodig voor schuurhooidroging?; De Nieuwe Veldbodejg 20, nr 1, p. 5-7.
KREYGER, J. :
De capaciteit van schuurhooidrooginstallaties ; Landbouwmechanisatie,
jg 4 nr 11, p. 374-378.
SPRENGER, J. J. I.:
Het droogproces; Mededelingen van het Nationaal Comité voor Brouwgerst, nr 20, p. 12-22.
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SPRENGER, J. J. I.:

Beschouwingen over de capaciteit van een grasdroger (with summary:
Considerations regarding the capacity of a grass drier); Verslag CILO
over 1952, p. 185-189.
SPRENGER,J.J.I.:
Bijdrage tot de berekening van het verloop van een droogproces (with
summary: Contribution to the calculation of the trend of a drying process) ;
Verslag CILO over 1952, p. 189-192.
SPRENGER,J.J.I.:
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van drogen en bewaren van
landbouwzaden; Landbouw 17, p. 91-99.
SPRENGER,J.J.I.:
Gezichtspunten voor de inrichting van graandrogers (speciaal met het
oog op hun gebruik voor verschillende landbouwproducten); 13 p.,
stencil 1607 C.I.L.O. (English version: Some aspects of installation of
grain-driers, especially in connection with their usefor various types of
agricultural products) ;Information Bulletin nr 16 Training course in grain
drying, storage and handling O.E.E.C. (M.S.A.).
VERSLAG van de beproeving van een Beckson-Hygroma-I-vochtmeter; 10p.,stencil 1515 C.I.L.O.
Publicatie van het Drooglaboratorium
nr 29) SPRENGER, J. J. I. : Verslag van een proef met schuurdroging van gras, gehouden te Hoogkerk Mei-September 1952; 29 p., stencil 1361 en 1417 C.I.L.O.
nr 30) SPRENGER, J. J. I., en W. B. DEUS: De „Bamag" pneumatische droger; 7 p., stencil 1421
C.I.L.O.
nr 31) SPRENGER, J. J. I., en W. B. DEUS: De „Heil" pneumatische trommeldroger (Ardrier); 6 p.,
stencil 1422 C.I.L.O.
nr 33) KREYGER, J. :
Proefnemingen inzake het drogen van cichorei; 37 p., stencil 1526
C.I.L.O.
nr 34) KREYGER, J. :
Voorlopig ontwerp van een luchtverhitter voor schuurdroging, waarbij
o.a. van een hooiblazer gebruik wordt gemaakt; 23 p., stencil 1509
C.I.L.O.
nr 35) KREYGER, J. :
Beschouwingen over de dimensionering van schuurhooidrooginstallaties; 32 p., stencil 1548 C.I.L.O.
Publicatie van het Droogtechnisch Laboratorium
nr 36) SPRENGER, J. J. I. :
De bereiding van eiwit uit groenvoedergewassen II; 17 p., stencil 1642
C.I.L.O.
nr 37) KREYGER,
Metingen aan een Van-den-Broek-groenvoederdroger te Usquert, uitgevoerd 16 Juli 1953; 9 p., stencil 1679 C.I.L.O.
nr 38) KREYGER,
Metingen aan een Van-den-Broek-groenvoederdroger te Bergambacht,
uitgevoerd 22 Juli 1953; 6 p., stencil 1683 C.I.L.O.
nr 39) KREYGER,
Het bepalen van de dampdrukisothermen van een 9-tal zaadsoorten;
22 p., stencil 1731 C.I.L.O.
nr 40) KREYGER,
Metingen aan een verplaatsbare Heil-trommeldroger te Lepelstraat,
uitgevoerd 21 Juli 1953; 12 p. stencil 1669 C.I.L.O.,
nr 41) KREYGER,
Metingen aan een pneumatische Van-den-Broek-groenvoederdroger te
Veenwouden, uitgevoerd op 28 Mei, 24 Juni en 13Augustus 1953; 13p.,
stencil 1670 C.I.L.O.
nr 42) KREYGER, J.:
Metingen aan een pneumatische Van-den-Broek-groenvoederdroger te
Stolwijk, uitgevoerd 13 Juli 1953; 10 p., stencil 1685 C.I.L.O.
Metingen aan een groenvoeder-trommeldroger bij de N.V. Droogkracht
nr 43) KREYGER,
te Emmeloord, verricht op 11 Augustus en 16 September 1953; 12 p.,
stencil 1694 C.I.L.O.
nr 44) KREYGER, J. :
Het bepalen van de temperatuurgevoeligheid van een negental zaaizaden
door middel van verhittingsproeven ; 45 p., stencil 1692 C.I.L.O.
Verslag van de bewaarproeven met zaaizaad in twee pakhuizen, uitnr 45) SPRENGER, J. J. I. :
gevoerd tijdens het winterseizoen 1952-1953; 14p., stencil 1698 C.I.L.O.
De „Schubwende-Trockner, systeem von Sybel" (verslag van een studienr 46) SPRENGER, J. J. I. :
reis naar Duitsland, 22-24 October 1953); 11p., stencil 1710 C.I.L.O.
STICHTING VOOR AARDAPPELBEWARING
AARDAPPEL, De, tijdens en na de watersnood; Publicatie nr 6 (Dec. 1953) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 85-100.
BESCHADIGINGEN door machinaal sorteren; Publicatie nr 2 (Maart 1953) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 27-35.
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BRUGGEN, O. VAN:

Luchtgekoelde aardappelhut; Landbouwmechanisatie jg 4, nr 12,p. 405409.
FUSARIUMROT, Het, of droogrot bij aardappelen ; Publicatie nr 5 (Nov. 1953) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 69-75.
JONG, W. CH. P. F. DE:
De constructie van aardappelbewaarplaatsen; Landbouwmechanisatie
jg 4, nr 10, p. 336-345.
JONG, W. H. DE:
Het bewaren van aardappelen; Landbouwgids 1953, p. 276-279 (enigszins anders dan Landbouwgids 1954, p. 318-320).
JONG, W. H. DE, en D. HOFSTRA: Bewaring van aardappelen met buitenluchtkoeling; Ons Platteland,
nr 412, p. 8.
JONG, W.H. DE, en J. C. Mooi: Bewaring van pootaardappelen in zakken met kiemremmende middelen (1949-1950); 24 p., stencil 1606 C.I.L.O.
J O N G , W . H . D E , en D. HOFSTRA: Koelproef 1948-1949 met pootaardappelen voor consumptieteelt
met 3 rassen en 2 sorteringen; 24 p., stencil 1627 C.I.L.O.
JONG,W. H. DE, en J. C. Mooi: Proeven (1950) met op verschillende wijzen bewaard en behandeld
pootgoed uit verschillende delen van het land; 20p.,stencil 1633 C.I.L.O.
KRIJTHE, NEELTJE:
Proeven over de invloed van de temperatuur van de bewaring op het
droge-stofgehalte, het zetmeelgehalte, het suikergehalte en de pH van
pootaardappelen op de spruittoestand en het gewichtsverlies door
ademhaling en verdamping tijdens de bewaring en op de groei en de
opbrengst na het planten van de knollen; 41 p., stencil 1493 C.I.L.O.
KRIJTHE, NEELTJE:
Kiemproeven met aardappelen, die in zout water hebben gelegen; 18p.,
stencil 1591 C.I.L.O.
OPHUIS, B. G. :
Opslag in zakken in luchtgekoelde bewaarplaatsen ; De Poot aardappelhandel, jg 7, nr 2, p. 498-499.
OUDE OPHUIS, B. G. :
De aardappelbewaarplaats ; Mededelingen van het Nationaal Comité voor
Brouwgerst, nr 20, p. 39^14.
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