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WOORD VOORAF
Een belangrijke aanwinst voor het instituut isde plantenkas, die op het terrein „De
Born-Zuid" kon worden geplaatst en aan het eind van hetjaar in gebruik werd genomen. Een deelvan het genoemde terrein werd geschikt gemaakt voor het plaatsen van
gebouwen; de Stichting voor Aardappelbewaring en het Nederlands Vlasinstituut,
waaraan een bouwterrein in erfpacht is afgestaan, zijn reeds met debouw begonnen.
Er werden tekeningen gemaaktvaneengebouwvoor deafdeling Akkerbouw. De omvangvan hetinstituutiszotoegenomen,dat hetruimtevraagstuk in hethuidige gebouw
aan de Lawickse Allee nijpend is geworden; om de voortgang van het werk niet te
schaden is de overbrenging van een aantal onderzoekers naar „De Born-Zuid" dan
ook zeer urgent.
Als in hoge mate bevruchtend voor het onderzoek moeten de reizen worden genoemd, die door enige leden van de staf naar de Verenigde Staten werden gemaakt.
Ook is er vruchtbaar contact met Engeland en dat met Duitsland is groeiend. Tevens
kon uitdezeenanderelanden eenbelangrijk aantal onderzoekers worden ontvangen.
Het scheikundig onderzoek van gewasmonsters voor Rijkslandbouwconsulenten,
Veevoederbureau's en particulieren ging over naar het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek, waarmede een personeelsinkrimping gepaard ging.Hiertegenover staat eenuitbreiding vanhetpersoneel, doordat verschillendeprojecten inbehandeling konden worden genomen metbehulpvan M.S.A.-fondsen.
Zodoende waren erintotaal- metinbegrip van deproefboerderijen - aan heteind van
hetjaar werkzaam 230personen, waarvan 41behorend tot dewetenschappelijke staf.
Door Drs W. D. MARGADANT werd een functie aanvaard bij de Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; in zijn plaats werd benoemd Dr T. ALBERDA. Ir
P. GAASTRA ging over naar de Landbouworganisatie T.N.O.; dehierdoor ontstanevacaturewordt vervuld door Ir E. VAN ROON.
Het onderzoek over bewaring van aardappelen wordt voortgezet door de Stichting
voor Aardappelbewaring; het personeel werkzaam bij deze onderafdeling isthans gedetacheerd bijdegenoemdeStichting,dieDr IrW.H. DEJONGtotdirecteur benoemde.
Ir T. C. VAN DER KAMP werd door de afdeling Akker- en Weidebouw van de Directie van de Landbouw bij het instituut gedetacheerd;door hem wordt onderzoek verricht over vraagstukken inverband metde aanlegvan grasland. Ir D. VAN DER SCHAAF
werd benoemd voor onderzoek over hooibroei. Ir C. J. CLEVERINGA, diebij de Inspecteur van deLandbouw, Dr Ir H.J. FRANKENA, belastwasmetde wisselbouwbedrijven,
verricht thans onderzoek over wisselbouw in het kader van de afdeling Weide- en
Voederbouw.
Het voedingsonderzoek van de afdeling Akkerbouw kon worden uitgebreid door de
benoeming van Mevr.IrJ.A. BAKHUIS.
Bij het Scheikundig Laboratorium werd Dr W. DIJKSHOORN benoemd voor voedingsphysiologische vraagstukken bij gras.
De Heer J. KREYGER werd aangesteld bij het Droogtechnisch Laboratorium om zijn
medewerking te verlenen bij de velevraagstukken, waarvoor dit laboratorium wordt
geplaatst.
Het overzicht van het onderzoek, dat op verzoek van de Commissie van Advies het
vorigejaarvoorheteerstinhetverslagwerd opgenomen enwaarin bijiederegroep van
projecten eenkorte uiteenzetting wordt gegeven van inhoud endoelvan het te verrichten onderzoek, verschijnt ditjaar, behoudens enkele noodzakelijke wijzigingen en uitbreidingen, indezelfde vorm.

De inhoudsopgave bevat thans naast de Nederlandse titels eveneens de Engelse opschriften, waaronder de Engelse samenvattingen aan het slot der artikelen zijn opgenomen. De verslagen der afdelingen bespreken niet alle projecten, welke in behandeling zijn, doch geven, als steeds, steekproeven van de resultaten der onderzoekingen.
Aan het eind van het verslag bevindt zich een opgave van alle in 1952 verschenen publicaties.
Het onderzoek aan het instituut neemt vanjaar totjaar in omvang toe. Deze groei
heeft tot gevolgdat ook het verslag over 1952weer omvangrijker isgeworden dan dat
over 1951;het aantal artikelen is gestegen van 28 tot 37, het aantal figuren is verdubbeld. Mede hierdoor is het niet te vermijden geweest, dat dit verslag meer dan een
maand later inhet jaar in druk verschijnt dan het vorige. Dr J. WILCKE was wederom
bereid deredactie te verzorgen.
Dewnd Directeur van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek,
Ir J. WII^D

Wageningen, Augustus 1953
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O V E R Z I C H T 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 CentraalInstituut, 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- en Pachtzaken, Cultuurtechnische Dienst en andere instanties, benevens voor particulieren, voor zover het typeringvan grasland betreft, volgensdegecombineerde frequentieen rangordemethode.
Voorts bestaat demogelijkheid onkruidmonsters vanakkerland te onderzoeken.
Hiernaast vindt oefening in de determinatie van weideplanten plaats door studenten van de
Landbouwhogeschool, assistentenvanRijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Dienstvan GrondenPachtzaken enCultuurtechnische Dienst,leraren aanlandbouwscholen en anderen.
Behalve het monsteronderzoek en demeer of minder intensieve scholing van krachten, worden wetenschappelijke onderzoekingen op verschillend terrein verricht, alsvolgt verdeeld:
1. SOCIOLOGISCH, OECOLOGISCH EN MORPHOLOGISCH ONDERZOEK, D r D . M . DE VRIES e n
Ir TH. A. DEBOER

Dit onderzoek heefteen doelnategaan,welkesoorten grasland inNederland voorkomen,
hunsamenstellingtebeschrijven, inzichtteverkrijgen indeeisen,welkedetalrijkeplantensoorten, dieer deelvanuitmaken, aan hetmilieu stellenenten slottede landbouwkundige
waarde, zowelvan deafzonderlijke graslandplanten alsvan detypen grasland te bepalen.
Noodzakelijke voorwaarde hiervoor isvervolmaking van deonderscheiding der verschillendegraslandbestanddelen, vooralin vegetatieve toestand.
De Nederlandse graslanden worden op verschillende wijzen ingedeeld, namelijk sociologisch volgens kenmerkende, overheersende of herhaaldelijk voorkomende (= frequente)
soortenenmeerlandbouwkundig door,behalvemetdefrequentie, ookrekeningtehouden
met de landbouwkundige waarde der soorten. De subjectieve soortencombinaties van de
plantensociologie worden getoetst door langs wiskundig statistische wegdecorrelatie der
soortenteberekenen.
Samenstelling, kwaliteit en oecologie van dediverseassociaties,combinaties, dominantiegezelschappen en graslandtypen worden nagegaan, evenzo de oecologie van de plantensoorten afzonderlijk. Wat ditlaatstebetreft worden tweewegenbewandeld, t.w. deproefveldmethode en de statistische methode (bemonstering van bedrijfspercelen). Getracht
wordt, o.a. door toekenning van indicatiecijfers aan degraslandplanten, milieufactoren te
berekenen. Degemiddelde botanische samenstelling vanhet grasland onder gunstige omstandigheden (vochtigheidsgraad, pH, phosphaat- en kalitoestand) wordtvoorverschillende grondsoorten en bij verschillende gebruikswijzen nagegaan. Daarna wordt vastgesteld in hoeverre de botanische samenstelling slechter is, als deze milieufactoren, zowel
afzonderlijk alsincombinatie,mindergoedzijn.
Als onderdeel van het oecologisch onderzoek zij nog vermeld de bestudering van het verband tussen graslandvegetatie en bodemtype, diezowelgeschiedt door middelvan detailopnamen binnenéénperceel,alsdoorstatistischestudievanpercelen,dieinhungeheel op
één bodemtype liggen.
Sociologisch en oecologisch onderzoek van de akkeronkruidbegroeiing wordt verricht
naar het voorbeeld van het graslandonderzoek. De methodiek wordt bestudeerd, waarbij
in sterke materekening gehouden wordt met frequentie en massaverhouding der soorten.
Verder wordt dedynamiek deronkruidvegetatie nagegaan eniseenaanvanggemaakt met
karteringswerkzaamheden.
Hetmorphologischonderzoekrichtzichvooralopdevegetatieveherkenningvangraslandplanten enakkeronkruiden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan dekiemplanten.
1: Onderzoek naar debotanische typen van het grasland in Nederland.
4: Bestuderingvanhetverbandtussenbodemprofielensamenstellingvandegrasmat.

217: Toetsingvan eennauwkeurige onderzoekingsmethode derakkeronkruidvegetatie.
218 : Onderzoek naar deverandering deronkruidvegetatie in deloopvanhet seizoen.
2. GRASLANDKARTERINGENONKRUIDBESTRIJDING, I r TH. A .DEBOER

Degraslandvegetatiekarteringheeft tot doeltekomen toteenkwantitatieve inventarisatie
van landbouwkundig verantwoorde vegetatie-eenheden, dieniet slechts iets zeggenomtrent degebruikswaarde dergekarteerde percelen, doch tevensomtrent de milieufactoren,
welke deze gebruikswaarde bepalen. Hetiszodoende mogelijk aantegeven, ofen zoja,
welkemaatregelenterverbeteringmoetenwordengenomen,entetaxeren,welkeopbrengstvermeerderingzijzullen geven.
Onderscheiden worden overzichtskarteringen en detailkarteringen. Bij de eerste wordt
alleendevegetatie-eenheidvangehelepercelen,gelegenopbewustgekozenraaien,bepaald;
deze vegetatie-eenheden worden samengevoegd totgrotere groepen, degraslandgroepen,
en dezeworden opdekaart elkmet een eigen kleur aangegeven. Bij dedetailkarteringen
heeft de inventarisatie perceelsgewijze plaats en worden de vegetatie-eenheden zelfin
kleuren op dekaart aangegeven.
Deonkruidbestrijding ingraslandisineersteinstantieeensociologischprobleem.Daarom
wordt aan hetmateriaal vanhetonder a-1 genoemde onderzoek desamenhang van het
percentage derverschillende onkruidsoorten metbemesting, gebruik en bodemfactoren
bestudeerd. Tevenswordt studie gemaakt van debestrijding met synthetische groeistoffen
en metenkeleandere chemische enmetmechanische middelen.
10: Interprovinciale onkruidbestrijdingsproeven opgrasland (serie 503).
11 : Invloed van groeistoffen opdeopbrengst van grassen (Cl417).
12: Inundatieproefvelden (Cl406t/m412en418t/m419).
13: Inundatie-onderzoek opobservatievelden.
14: Practijkcontrôlevan geïnundeerd grasland (Cl456).
219: Botanische overzichtskartering van het Nederlandse grasland.
241 : Onderzoek naar demogelijkheid deopbrengst vangrasland tetaxeren (onderdeel
van het vruchtbaarheidsonderzoek vanhetmidden derGeldersche Vallei).
252: Verzamelproject kleinere graslandkarteringen.
b. PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK, Dr TH. ALBERDA
Teveldewordt degroottevan degrasopbrengst beïnvloed door velefactoren. Derolvanelk
der factoren afzonderlijk kaninhetveld echter moeilijk worden vastgesteld. Ditzalin het
laboratorium dienentegeschieden.
Dank zij degastvrijheid vandedirecteur, Prof. DrE.C.WASSINK, kanmomenteel worden
beschikt over eenkamer vanconstante condities inhetLaboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek van de 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) ophun bruikbaarheid
worden getoetst.
De invloedvanhetmaaien opgroeienontwikkeling.
De invloed vandetemperatuur, inhet bijzonder vanverschillende nachttemperaturen, op
groeien ontwikkeling. Aangezien bekend is,datdereserveaan oplosbare koolhydraten inde
ondergrondse delenvan deplant opverschillendetijdstippen van groot belangis- speciaalin
het voorjaar en na het maaien, wanneer het bladoppervlak gering is- zalnaast degroei
dezereserveinhet onderzoek worden betrokken.Voorlopig wordt alleen gewerkt metEngels
raaigras.
149: Onderzoek naardefactoren, diedegrasproductie beïnvloeden.
c. DIERKUNDIG ONDERZOEK, Dr Ir J. DOEKSENenDr J. WILCKE

Het dierkundig onderzoek isverdeeld over drie objecten, dieelkhun problemen opwerpen,
zodathetonderzoek ineenvrijgrootaantalprojecten isondergebracht.
Het onderzoek naar debodemfauna (projecten 15,16,17en 18)tracht een inzichtteverkrijgeninhaar betekenis voor dehumusvormingen destructuurverbetering van degrond,zowel
alsindeeisen,diezij aanhetmilieustelt.Ditinzichtzal demogelijkheidverschaffen omviaeen
verrijking van de bodemfauna van onze cultuurgronden te komen tot hogere en vooral
veiliger opbrengsten.
Het leverbotonderzoek (projecten 20en22) is gericht op debestrijding van de schadelijke,
parasitaire veeziekte distomatose. Verschillende mogelijkheden worden nagegaan, waarbij
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denadruk wordt gelegd op dedirecte 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 ditafkomstigisvan
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.
16: Vermeerderingspotentieel van aardwormen.
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 deleverbotziekte van schaap en rund.
162: Waarnemingen betreffende bestuivende insecten van rode klaver en lucerne.
d. AANLEG VAN G R A S L A N D E N TEELT VAN GRASZAAD, Ir A. SONNEVELD
1, AANLEGVANGRASLAND,Ir A. SONNEVELDen Ir T. C. VANDERKAMP
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. D e opbrengst van kunstweiden en jong blijvend
grasland is langs verschillende wegen nog te verbeteren.
Het onderzoek op dit terrein isgericht 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.
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 (serie501).
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.
37: Oriënterende proef met mengsels van lucerne en gras.
38: Invloed van de p H bij de inzaai en op de opbrengst vanjong grasland (zie I-M).
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 machinezaaitegenover 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.
2. TEELT VAN GRASZAAD, Ir 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.
Verschillende kwekers houden zich met de zaadteelt van dezelfde soorten en typen bezig.
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Daardoor isperkweker deafzet vanzaad betrekkelijk gering endrukken dealtijd hoge
selectiekosten sterk op elkekg.Bovendien brengen debetere selectiesbijde gebruikelijke
cultuurmethoden veelal minder zaad op.Dezeomstandigheden makenhetzaad duur en
daarmeeschaars,daar dekweker uitvreesvooreen onvoldoendeafzet geengrotevermeerdering durft opte zetten. Tenslotte beschikt men bijdezaadteelt vansommige soorten
hier telande inhetgeheel niet over ervaring.
Enige verlichting in deze situatie kanverkregen worden door hetuitwerken vanbetere
cultuurmethoden bijdezaadteelt, daar dehiermee verkregen hogere zaadopbrengstende
productiekosten aanzienlijk drukken. In onderzoek zijn thans Engels raaigras, timothee,
kropaar, beemdlangbloem,ruwbeemdgras,Italiaans raaigrasenrood zwenkgras. Daarbij
wordt vooral aandacht besteed aan de invloed van rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid,
zaaitijd, N-bemesting, inzaai- en oogstmethoden. Grote en belangrijke verschillen zijn
reeds naar voren gekomen. Hetonderzoek ontvangt richtlijnen vandeCommissie Graszaadteelt A.W.-T.N.O.
246: M.S.A.-project nr5- Deteeltvangras-enklaverzaad.
3. KLAVERONDERZOEK, I r G . C . E N N I K

Het klavergehalteinde grasmat, datvanveelbelangvoor deopbrengst vanjong blijvend
grasland en tijdelijk grasland of kunstweiden blijkt te zijn, laat in zeer veel gevallen te
wensenover.Deoorzaak hiervanisnietbekend;hetiszelfswaarschijnlijk, daterverschillendeoorzaken zullenkunnenwordenaangewezen.Hetprobleem rechtvaardigt uitgebreid
onderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan:deconcurrentiekracht van zode-enbossenvormende grassen t.o.v. rode enwitte klaver; debemesting met sporen-enmacro-elementen;deinvloedvandecompactheid vandegrond opopkomst enontwikkelingvande
klavers; hetverkrijgen van eenjaarlijks overzichtvanklaverontwikkeling en-ziekten (in
samenwerking methet productieniveau-onderzoek endeP.D.);systematische waarnemingen opeen aantal proefplekken ;de spreiding ineffectiviteit van deknolletjesbacteriën en
deinvloed van enting(insamenwerking met het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O.teGroningen); deinvloed van wortelconcurrentie tussen grassenenklavers; hetverkrijgen vannadere informaties over hetverband tussen aardappelziektenen
slechte klaverontwikkeling.
220: Onderzoek naar de oorzaken van onvoldoende ontwikkeling van klavers.
WATERHUISHOUDING, Drs G. F. MAKKINK

Het onderzoek naar dewaterhuishouding groepeert zich voornamelijk rond drieproblemen,
teweten deverdampingvangrasland (e-1),devochtonttrekking aan degrond door gewassen
(e-1)endekunstmatige beregening (e-2).Een aantal onderzoekingen van vorigejaren isniet
onder e-1ene-2ondergebracht, omdat zijbeëindigdzijnenopafwikkeling wachten.
Het zijn devolgende projecten:
42: Sproeien optensiemeterindicatie (kunstmatigeberegening,Cl748).
43: Invloed van sproeien opzodebeschadiging namaaienen mesten (Cl747).
70: Verband tussenopbrengst,waterstand enwaterspanningvandegrond (Cl203).
163: Effect vanbesproeiing opgrasland.
164: Samenvattende studieover besproeien, inhet bijzonder van grasland.
1. LYSIMETER- ENTRANSPIRATIE-ONDERZOEK,DrSG.F.MAKKÏNKenIrG.P. WlND
Bijditonderzoek wordt indeeerste plaats door bepaling van deverdamping (project 41)
nagegaanhoeveelwatergraslandaandeatmosfeer afgeeft. Ditgebeurtmetbehulpvaneen
lysimeterinstallatie, waarbij het mogelijk isuit waterbalansen over korte perioden het
waterverbruik preciesteleren kennen. Het verband tussen ditwaterverbruik endeweersomstandigheden, degrondwaterstand, detoestandvandegrasvegetatieenhetbemestingsniveau wordtbestudeerd. Hierbij wordttevensnagegaan opwelkewijze deopbrengst van
verschillende factoren, waaronder grondwaterstand en besproeiing, afhangt. In het bijzonderligthetindebedoelingdephysischeformulering derverdamping(volgens PENMAN)
voor onsland tetoetsen, hetgeen demogelijkheid zalopenen omvoor eenwillekeurige
plaats deverdamping langseenvoudigewegtebepalen.
De verkregen gegevens worden ingeschakeld bijhetverdampingsonderzoek indeRottegatspolder van de Werkcommissie Verdampingsonderzoek T.N.O. De waarnemingen
worden voorts gebruikt bijhetvergelijkend lysimeteronderzoek vande Werkgroep LysimetersT.N.O.
In detweedeplaatswordtvanenkeleprofielen opzandenkleidewaterhuishouding bestudeerd door middel vanperiodieke metingen vanhetvochtgehalte in de opeenvolgende
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lagen (project 247). Voor deze metingen worden electrische weerstandselementen volgens
BOUYOUCOSen tensiemeters gebruikt enzalook de methodiek der warmtegeleiding worden
toegepast. Dit onderzoek beoogt de wijze van wateronttrekking aan de verschillende lagen,
zowel onder gras alsonder enkele granen, te leren kennen entevens deinvloed van b e mesting opde diepte der wateronttrekking.
41: Lysimeteronderzoek(C1902).
44: Directe bepaling van het waterverbruik van gras gedurende het jaar.
165 : Bepaling van het opbrengstdericit ten gevolge van watertekort.
247: M.S.A.-project nr 12- Waarnemingen betreffende dewaterhuishouding vangrasland op proefvelden.
2. BESPROEIINGVAN GRAS- EN BOUWLANDINZ.O.-NEDERLAND, I r C . BAARS

Dit onderzoek bestudeert deinvloed van de kunstmatige beregening,en wel op de droogtegevoelige zandgronden in oostelijk Noordbrabant (project 248), onder toezicht vande
Beregeningscommissie Zuidoost-Nederland. Erisnauwe samenwerking met het Instituut
voor Landbouwtechniek enRationalisatie, datspeciaal enige technische aangelegenheden
onderzoekt.
Bij een aantal akkerbouwgewassen worden in de opeenvolgende delen der vegetatieperiode
drie verschillende vochtigheidsniveau's indegrond door besproeiing verwerkelijkt onder
uitschakeling van natuurlijke regenval.Aldus wordt nagegaan inwelke ontwikkelingsphase
en inwelke mate besproeiing dient teworden toegepast. Voorts worden opdrie uiteenlopende gronden enige akkerbouwgewassen volgens de verkregen gezichtspunten besproeid.
Hiermee kan voor het jaar inkwestie deopbrengstverhoging worden beoordeeld t.o.v.de
droogtegevoeligheid van de grond. Ten slotte worden bij de bedrijven inhetzuidenvan
Nederland, waar beregening wordt toegepast, door middel van een enquête gegevens verzameld, waaruit wellicht een indruk kan worden verkregen omtrent derentabiliteit van
het besproeien.
248: M.S.A.-project nr 17- Onderzoek naar verdroging, winderosie endebetekenis van
besproeien van zandgronden inde zuidelijke provinciën. Onderzoek naar de techniek
en de rentabiliteit van dekunstmatige beregening van weide-en akkerbouwgewassen.
ƒ. VERBETERING VAN GEBIEDEN
1. INDROGENDE VEENGRONDEN, I r D . VAN DER WOERDT

Het probleem van de verbetering der ingedroogde veengronden wordt bestudeerd door een
commissie onder voorzitterschap van Ir J. M. A. PENDERS, met Ir VAN DER WOERDT als

secretaris.
Het onderzoek isgesplitst in laboratorium- en veldonderzoek. Het laboratoriumonderzoek
heeft totdoel hetverschaffen van inzicht indeprocessen, diebijhetindrogen van veengronden plaats vinden; het wordt verricht door DrS. B. HOOGHOUDT aan het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen; incidenteel werken ook
andere laboratoria aan het onderzoek mee. Het veldonderzoek gaat, steunend op het laboratoriumonderzoek, na, welke de oorzaken der indroging zijn, welke opbrengsten de ingedroogde gronden geven en op welke wijze daarin inde practijk verbetering kan worden
verkregen ; hetstaat onder leiding vanIr VAN DER WOERDT, die hiertoe samenwerkt met
de Stichting voor Bodemkartering (Ir J. BENNEMA) en met de landbouw- en cultuurconsulenten inhetgebied waar hetonderzoek in hoofdzaak plaats vindt (Zuidholland
en West-Utrecht).
D e oorzaken vande indroging worden onderzocht door demate vanindroging op een
groot aantal percelen in verschillende gebieden te vergelijken methoogteligging, proflei,
chemische en physische eigenschappen, grond- en slootwaterstanden. De hoofdoorzaak
blijkt een tehoge ligging boven het slootpeil te zijn, waardoor de grasmat voor haar vochtvoorziening voornamelijk opdesterk verdrogende bovengrond is aangewezen.
D e mogelijkheid tot verbetering wordt bestudeerd op een aantal daartoe aangelegde proefvelden, waarbij als objecten zijn opgenomen: organische bemesting, bekalking, toediening
van N H 3 in gasvorm, watertoevoer, enverschillende manieren vangrondbewerking. D e
eerste driegaven tot nog toe geen verbetering van betekenis;door watertoevoer (infiltratie)
werden echter belangrijke opbrengstverhogingen verkregen. Er isnueenbegin gemaakt
met deverbetering oppractijkschaal, omnategaan, welke kosten enbaten inde practijk
aan de verbetering zijn verbonden (project 249).
73: Verbetering van ingedroogde veengronden door middel van watertoevoer, alof niet
gecombineerd met bemesting.
249: M.S.A.-project nr 15- Verbetering van ingedroogde veengronden op practijkschaal.
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2.KOMGRONDEN,IrJ.W .MlNDERHOUD
Het probleem van de verbetering 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 eenzeer ongunstige ligging vandepercelen t.o.v. de bedrijven, verkeren zijin 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 deproblemen ophetgebied vanbemesting en waterhuishouding.
Wat debemesting betreft, ishetonderzoek gericht opdeverhoging vande vruchtbaarheid
van degrond, waarbij speciaal devraag of voorraadbemesting wenselijk isonder 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 deslechte waterbeheersing
in het gebied vande grote rivieren veroorzaakt, doch voor eenbelangrijk deel ook door
de compacte structuur en degeringe doorlatendheid vaneendeel vanhet komkleiprofiel.
Op twee manieren wordt dit probleem aangepakt: enerzijds door onderzoekingen ophet
gebied van structuurverbetering (door organische bemesting e.d.), anderzijds door deinvloed vandewaterstand, incombinatie metwatertoevoermaatregelen, te bestuderen.
Daarnaast houdt het onderzoek zich bezig metdevraag, of komklei ook voor bouwland
geschikt is: het Betuwse bedrijf is namelijk niet uitsluitend graslandbedrijf. Eenvan de
vele bezwaren, diehet bouwland op de komklei ondervindt, is de kalifixatie, diein h e t
bijzonder deteelt vanconsumptie-aardappelen bemoeilijkt. Ookwaterstandskwesties zijn
voor bouwland van groot belang.
45: Aanwending van stabiele humus op aangelegd en oud grasland (zieI-y).
46: Compost opaangelegd enbestaand grasland.
47 : Grondbewerking en structuurverbetering bij aanleg van grasland.
156: Kalibemesting op komgrasland.
157 : Fosfaatbemesting op komgrasland.
160: Tegengaan van kalifixatie.
250: M.S.A.-project nr 16- Verbetering vankomgronden op practijkschaal. Invloed van
de hoogte vandegrondwaterstand opdeproductie vankomkleigrasland, -bouwland
en -boomgaard.
254: Invloed van de relatieve hoogteligging op productie en hoedanigheid van komkleigrasland.
g. GEBRUIK EN OPBRENGSTNIVEAU'S VANGRASLAND, Ir M.L. 'T HART enIr T H .
A. DE BOER

Dit onderzoek geschiedt tendele tezamen metII-ó: project 151omvat een gemeenschappelijk
onderzoek van de afdeling Weide- en Voederbouw en de afdeling Akkerbouw, waarvan de
wetenschappelijke leiding bijdehoofden vanbeide afdelingen berust; dealgemene leiding is
bij Akkerbouw ondergebracht (zieIl-è).
Voor het overige deel ishet onderzoek gericht op het bepalen vandeopbrengst van uiteenlopende graspercelen, verspreid over verschillende weidegebieden, ten einde de samenhang
van opbrengst metklimaat, bodem, gebruik enleeftijd nategaan (projecten 50en52).
50: Opbrengstbepaling op uiteenlopende graslandpercelen (Cl 203).
151: Onderzoek betreffende deproductieniveau's indeNederlandse landbouw (zieII-6-1).
281: Bruto- ennetto-opbrengstbepaling vangrasland (zieI-i-1).
h. K U I L V O E D E R B E R E I D I N G , Ir D . RAPPELLE

Het kuilvoederonderzoek isgericht opdevolgende problemen :hetconserveren vaneenproduct met een zohoog mogelijke voederwaarde; hetbeperken tothetuiterste van de gedurende
de bewaring optredende verliezen ; hetverkrijgen vaneenkuilvoeder dat geen schade berokkent aan de zuivel. Voor het conserveren vaneen product met hoge voederwaarde dient te
worden uitgegaan vaneiwitrijk groenvoeder, opdat bij de samenstelling vanhet winterrantsoen debehoefte aankrachtvoeder zich zominmogelijk zaldoen gevoelen.
De verliezen, welke gedurende de bewaring optreden, kunnen worden gesplitst in verliezen
door gisting, waaraan eenafbraak vandevoedende bestanddelen ten grondslag ligt, en verliezen met het perssap, waarbij voedende bestanddelen met het overtollige vocht worden
afgevoerd. De gistingsverliezen zullen in het algemeen afhangen van de zuurgraad, welke
door vorming van melkzuur of door toevoeging van minerale zuren wordt bereikt; dever-
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liezen met het perssap zullen bepaald worden door dehoeveelheid van het overtollige vocht.
Hetverkrijgen vaneenvoor dezuivelonschadelijk kuilvoeder komt inhoofdzaak neerophet
vermijden van de boterzuurbacterie, Clostridium tyrobutyricum, welke, via besmetting van
demelk,eengevaarlijke activiteit in dekaaskan ontplooien. Clostridium tyrobutyricum verraadt zijn aanwezigheid door de vorming van boterzuur in het kuilvoeder. In het algemeen
wordt zijn ontwikkeling onderdrukt door eenpH lager dan 4,2.Er dient derhalve gezocht te
worden naar voorwaarden, waaronder de pH van een silage overal beneden 4,2 komt te
liggen, hetgeen tevens de kuilgeur ten goede komt. De oplossing van de bovengenoemde
problemen dient teresulteren ineenmethodevan kuilvoederbereiding, dieeenhoge bedrijfszekerheid geeft en die tevens voor depractijk aanvaardbaar is.
175: Hetverwerkenvandegegevens,welkeverkregen zijnuitdeanalysevandoordepractijk ingezonden hooi-enkuilvoedermonsters.
221 : Het inkuilenvangrasvolgensdiversemethoden.
222: De bestudering van deresultaten, welkemet het machinale inkuilen in de practijk
verkregen worden.
/. BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN HOOIBROET, Ir S. BOSCH
1. BEWEIDINGSPROEVEN EN HOOIWINNING, I r S. BOSCH

Een groot gedeelte van dit onderzoek is geconcentreerd op de proefboerderij „Bosma
Zathe I" teSelmien (Fr.).Een deelvan het grasland ishier in 1946ingezaaid metverschillende typen Engelsraaigras. Deopbrengst van dit nieuwe grasland wordt vergeleken met
die van het oude grasland, mede in verband met het gebruik. Naast de netto-opbrengst
(weidedagen, melkopbrengst enz.) wordt per perceel ook debruto-opbrengst door hetgeregeld uitmaaien vanproefvakken bepaald (project 281).
Het verschil tussen beide opbrengsten is te verklaren uit deverliezen bij conservering en
beweiding. Degrootte 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). Bij enkele eigen proeven en bij proeven in interprovinciaal verband wordt nagegaan in hoeverremeerjarige zwarestikstofbemestingeennadeligeinvloed
ophetgraslandheeft (project 55)eninhoeverrezijeengebrek aanbepaaldeelementen kan
veroorzaken.
Het laatste punt wordt tevens nagegaan op de proefboerderij te Selmien en op enkele
andere bedrijven, waarbij geregeld onderzoek van gewasmonsters plaats vindt, ten einde
verband tezoeken tussen dechemische samenstelling van het voeder en het optreden van
bepaalde ziekteverschijnselen bij het vee (kopziekte, weidediarrhee, bloedwateren enz.).
Bestudeerd worden defactoren, dieinvloed op dezechemischesamenstellinghebben (project224).
38: Invloedvan depH bij deinzaaienopdeopbrengstvanjonggrasland (zieI-rf-1).
55: Nawerking van meerjarige N-bemesting op grasland (serie53).
56: Inscharen bijverschillende lengtenvan het gras.
224: Onderzoek naar devariatie van degehalten aan mineralen in grasen de basen-zuurverhouding in verband met ziekteverschijnselen bij het vee(zieIII-è-1).
281 : Bruto-en netto-opbrengstbepaling van grasland (zieI-g-).
2. HOOIBROEI,I r D . VANDERSCHAAF

Het onderzoek overhooibroeiwordtuitgevoerd inhetraamvandeCommissieHooibroeiproblemen in Friesland. De proeven op practijkschaal zijn gelijkelijk over de drie consulentschappen inFrieslandverdeeld.Demeernauwkeurigeproeven zijn geconcentreerd op
deproefboerderij Wielzicht te Rijperkerk, welkeeigendom isvan de Friese Maatschappij
van Landbouw. Het onderzoek naar dechemischeen bio-chemischeomzettingen bijhooibroei wordt uitgevoerd door het chemisch laboratorium van het C.T.L.O. Het routineonderzoek vanhooimonsters geschiedt dooreen bedrijfslaboratorium.
Dejaarlijkse verliezen,doorhooibroei veroorzaakt, zijn aanzienlijk. Hogere stikstofgiften
en het maaien van het gras in eenjonger stadium doen de kansen op broei aanmerkelijk
toenemen. Met behulp van chemisch onderzoek van hooimonsters en door het opsporen
van devoorwaarden voor het optreden van broeien debestudering van het broeiverloop
zalgetrachtwordenpractischemethodenterbestrijding vandehooibroeitevinden.Voorts
zalwordennagegaan,ofdeinvoeringvaneendoelmatigebestrijdingsmethode hetoptreden
van broei in depractijk doet verminderen.
282: Hooibroeionderzoek en hooibroeibestrijding.
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j . WISSELBOUW,IrC. J. CLEVERINGA

Medeonder invloedvan degunstigeervaringen, diein het buitenland worden verkregen met
het afwisselend gebruik vancultuurgrond voor akkerbouwgewassen enkunstweiden, wordt
sinds 1947,insamenwerking metde Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, opeenaantalgemengdebedrijven inonsland hetwisselbouwstelsel systematischtoegepast. Deze proefbedrijven, waarvan hetaantal thans 20bedraagt, bieden de gelegenheid practischeervaringen met
dit landbouwstelsel teverkrijgen. Door het verzamelen vanzoveel mogelijk technischeen
financiëlegegevens enhetvergelijken vandeze gegevens metdievangemengde bedrijven,
welkehetwisselbouwstelsel niettoepassen, zalhet mogelijk zijn naeenperiodevan ongeveer
10jaren eenoordeeluittespreken overdewenselijkheid om hetwisselbouwstelselmeeralgemeen ingang tedoen vinden.
Eénvan devoornaamste ervaringen, dietot nutoeop deproefbedrijven zijn verkregen,isde
grote variatie indewijze, waarop hetwisselbouwstelsel kanworden toegepast. Aangezien
het opgrond van deempirisch verkregen kennisoppractijkbedrijven niet mogelijk isaante
geven,welkewijzevan toepassing onder degegeven omstandigheden demeest doelmatigeis,
werd debehoefte gevoeld hetwisselbouwstelsel systematisch opspeciaal voor ditdoel aangelegdeproefvelden teonderzoeken, opdat aan dehand van dehiermeeverkregen resultaten
een basis wordt verkregen voor hetgeven vanadviezen aandepractijk. Inverband hiermee
zijn de wisselbouwproefbedrijven, dievoorheen onder deInspectie voor Weide-enVoederbouwressorteerden, sindsMei 1952indeorganisatievanhetC.I.L.O.opgenomen, waardoor
de mogelijkheid geschapen is,datonder dezelfde leiding zowel practische ervaringen worden verkregen alsfundamenteel onderzoek wordt verricht.
45: Aanwendingvan stabielehumusopaangelegdenoudgrasland (zieI-/-2).
277: Wisselbouwproefbedrijven.
278: Wisselbouwproefvelden.
k. VOEDERGEWASSEN, Ir J. C. BOSMANen Ir W.A.P. BAKERMANS

In verband metdehuidige economische omstandigheden isvoederwinning opeigen bedrijf
meer dan ooit noodzakelijk. Deteelt vanvoederbieten met hun hogeopbrengst aan voederwaardeishierbij van grote betekenis.Bijhetonderzoek neemt dezedan ook een belangrijke
plaats in,waarbij zaaitijd enstandruimte,enmet delaatstegecombineerd, destikstofbemestingvooral deaandacht hebben.
De moeilijkheden bijdeeiwitvoorziening geven aanleiding meer aandacht aandeeiwitproductievan voederbieten tebesteden.Deinvelegevallen gewensteuitbreiding van devoederbietenteelt naar daarvoor minder geschikte gronden brengt zijn eigenproblematiek mee,o.a.
watbetreft deinvloedvandepHendeK-enMg-toestandvandegrond,terwijl voor delichte
zuregronden onzekennisomtrenthetjuisteionenevenwicht indegrondnogzeergebrekkigis.
Zeer belangrijk ishetvraagstuk van devergelingsziekte, medeinverband met deK-en Mgbemesting.
Voordelichtezandgronden,waar deverbouwvanvoederbieten vaakmoeilijkheden oplevert,
komt devraag naar voren welkegewassen devoederbieten hier kunnen vervangen.
Mededoor het toenemende gebruikvan bieten bij hetinkuilenvolgens deHardeland-methode,waarbij bewarentotinMeioflaternodigis,ishetvraagstuk van debewaringvan bieten
meerindebelangstelling komen testaan.
De vruchtopvolging snijrogge, lupine en stoppelknollen kanbij devoedervoorzieningeen
belangrijke rolspelen.Hetbezwaar van dedroge stoppel, die snijrogge vaak achterlaat,kan
mogelijk doorvroegermaaien geheelofgedeeltelijk worden ondervangen.
Van destoppelgewassen nemen destoppelknollen inomvang vandeteelt enproductievan
voeder een zeer belangrijke plaats in.Inverband metdevaak onregelmatige enslechte opkomst van ditgewas,inhetbijzonder wanneer deweersomstandigheden endetoestandvan
degrond mindergunstigzijn,isdedieptevanzaaienvanbetekenis.Ook hetoprijen zaaienis
hier vanbelang. Eenvergroting vandetotnutoegebruikelijke rijenafstand biedt cultuurtechnisch voordelen enheeft tevens perspectieven ten aanzien vandevoor hetplukkenbenodigde tijd; onderzocht wordt hoe deopbrengst hierop reageert.
Vruchtwisselingsproblemen, oogstmethodenenvoedingsvraagstukken makenhetzoekennaar
goedevervangersvan stoppelknollen gewenst.
Verbouw vanmergkoolverdient,inverband metdehogeopbrengst en degoedevoederwaarde en smakelijkheid vanhetgewas, meer aandacht danerdelaatste jaren aanisgegeven.
Hierbijkomt ondermeerhetprobleemvandegewensteplantgrootte,medeinverband metde
mogelijkheid van laat planten, naar voren.
In samenwerking metdeStichting voor Aardappelbewaring worden demogelijkhedenvan
deverbouw van aardappelen als stoppelgewas voor hetverkrijgen van gezond pootgoedna-
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gegaan. In het bijzonder voor de kleine boer, die zelf zijn ppotgoed wil verbouwen, 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 de resultaten van de interprovinciale proeven met bieten en knollen.
61: Vergelijking van voederbieten als hoofdgewas op lichtezandgrond (serie402).
62: Rijenafstandenproef met stoppelknollen (serie 427).
63: Onderzoek naar de invloed van de diepte van zaaien en verschillende grondbewerking op opkomst en ontwikkeling van stoppelgewassen.
64: Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden
beperken.
172: De opvolging snijrogge - voederlupine - stoppelknollen bij verschillende maaitijden van de rogge en zaaitijden van de lupine (serie 429).
174: Onderzoek naar de invloed van onderploegen van kunstmeststoffen op de bietengroei
in vergelijking met het uitstrooien na het ploegen en ineggen op lichte zandgronden.
213: Bewaring van voederbieten (serie 430).
225 : Zaaitijdenproef met suikerbieten en/of voederbieten (serie 404).
292: De teelt van aardappelen als stoppelgewas.

II. AFDELING AKKERBOUW
a. G R A N E N , Dr W. H. VAN DOBBEN

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de cultuurmethoden en kwaliteitsvraagstukken, waarbij er naar wordt gestreefd inzicht te verkrijgen in de reacties van de granen op
diversemilieu-omstandigheden. In studiezijn deinvloed van rijenafstand enstikstof bemesting,
de stikstoftoedieningstijden, de mengcultuur van haver en gerst, de oogstmethoden, de
onkruidbestrijding en de oecologie van de graanplant, in het bijzonder van de jeugdstadia.
Niet in projectvorm gebracht is een onderzoek in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst naar de schade, veroorzaakt door wilde ganzen in wintergraan. De voorlopige conclusie is, dat een begrazing in de winter vrijwel geen invloed heeft op de korrelopbrengst van
tarwe. De stro-opbrengst kan wel iets dalen.
Het onderzoek naar de invloed van de rijenafstand bij rogge en wintertarwe is voorlopig beëindigd. Het is wel gebleken, dat een ruimere afstand dan thans in de practijk gebruikelijk,
de opbrengst niet schaadt en een eventuele onderteelt ten goede komt. Bij rogge wordt ook de
stevigheid van het gewas groter, bij wintertarwe niet. Thans worden ook de zomergranen in
dit onderzoek betrokken.
De proeven over de stikstoftoedieningstijden hebben tot doel om de invloed van late overbemestingen en van gedeelde giften na tegaan. Bij tarwe op kleigrond blijkt het mogelijk, door
stikstofbemesting omstreeks 1 Mei, de korrelopbrengst nog belangrijk te beïnvloeden, zonder
de stro-opbrengst te vermeerderen. Dit isvan belang in gevallen, waarin legering wordt gevreesd. Een verdeling vàn de stikstofbemesting, waarbij de helft zeer vroeg, de helft laat in
het voorjaar wordt gegeven, schijnt eveneens perspectief te bieden. Deze behandeling,
waarvan het effect onvoldoende bekend is, wordt thans beproefd bij tarwe en rogge.
Het onderzoek over de mengcultuur van haver en gerst is actueel, daar deze teelt zich de laatste jaren sterk uitbreidt. Het staat thans wel vast, dat deze mengcultuur op vruchtbare percelen met een pH-water boven 5,5 meer kan opbrengen dan monocultuur van haver en gerst
invergelijkbare verhouding.
In samenwerking met de onderzoeker voor onkruidbestrijding wordt onderzoek verricht
over het opbrengstverhogend effect van D N C en het effect van schoffelen als grondbewerking (beide naast het effect dat door eliminatie van het onkruid wordt verkregen).
Het oecologisch onderzoek aan granen heeft ten doel gegevens te verkrijgen over de ontwikkeling in afhankelijkheid van klimaatsfactoren.
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-,
Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.
77: Oecologisch onderzoek aan granen.
78: Afrijping van granen.
79: Rijenafstand-stikstof bemestingsproeven met wintergranen (serie 104).
214: Mengcultuur van haver en gerst (serie 163).
226: De opbrengstverhogende werking van D N C op rogge (zie II-/).
255 : Stikstoftoedieningstijden bij granen (serie 80).
280: De invloed van oogstmethoden en andere cultuurmaatregelen op de kwaliteit van
granen.
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b. PRODUCTIENIVEAU VANAKKERBOUWGEWASSEN, DrW.H.VANDOBBEN
1. LANDELIJKPRODUCTIENIVEAU-ONDERZOEK,IrM.M.DE LlNT,DrsC.POSTMAenIrF.W.J.
VAN ES
Dit onderzoek geschiedtvoor eenbelangrijk deeltezamen met ï-g: project 151omvat een
gemeenschappelijk onderzoek van de afdeling Weide- en Voederbouw en de afdeling
Akkerbouw, waarvan dewetenschappelijke leiding bij dehoofden derbeide afdelingen
berust;dealgemene organisatie isbij Akkerbouw ingedeeld.
Het productieniveau-onderzoek heeft eentweeledig doel:
Iehet vaststellenvan deopbrengstniveau's inverschillendestreken enop diverse bodemtypen van onslanden
2e hetopsporenvan deoorzaken, diedezeopbrengstniveau's bepalen.
Het tweede punt maakt hetnoodzakelijk dat velegroeifactoren inhetonderzoek worden
betrokken endat elkdaarvan eenbehoorlijke spreiding vertoont. Daar deze opzet met
proefvelden zeer moeilijk teverwezenlijken enzeer kostbaar zou zijn, wordt gewerktvolgensdezgn.proefplekkenmethode. Daartoe werdenin19503070proefplekken van 1 are,
geconcentreerd inzgn.nestenvan 33proefplekken meteenstraalvan4km,volgenstoeval
overhetgehelelanduitgezet,zodatzijeensteekproefvandeNederlandselandbouw voorstellen.Hiermee wordt tegemoet gekomen aanhetstatistisch aspectvan hetonderzoek.In
1951werdhetaantal proefplekken gebracht op 3330.
De opbrengsten van deproefplekken worden voor dehakvruchten bepaald door weging
vaneen aantal planten, voor degranen getaxeerd endaarna aan dehand van dedoor enkeleproefoogsten vastgesteldesamenhangtussengeschatteenwerkelijke opbrengstuithet
schattingscijfer berekend. Ophetbouwland wordt eenonkruidopname verricht. Voor het
grasland wordt deopbrengst getaxeerd door visuelevergelijking van deproefplekken met
proefvakken, waarvan dejaaropbrengst door maaien bepaald is;daarnaast wordt de botanische samenstelling geschat enhetvegetatietype bepaald.
Hetverzamelen van degegevens over degroeifactoren geschiedt,voor zover ditniet door
onzeassistenten bijhun bezoekenaan deproefplekken kanwordenverricht,viadeboeren
wel grotendeels door derayonassistenten vandeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Van
elkeproefplek wordteengrondmonster genomen enhetprofiel beschreven.Bijelk bezoek
(2tot3maal perjaar) wordt de waterstand opgenomen; daar 2-3 opnamen perjaaronvoldoendezijn omdeinvloed van eengemiddeldewaterstand en dewaterstandsschommelingenovereenbepaaldeperiodenategaan,zijnpernestgemiddeld3-4waterstandsbuizen
geplaatst, diewekelijks worden afgelezen. Hierbij wordt uitgegaan van deervaring, datin
een hydrologisch homogeen gebied deschommelingen indewaterstand van een proefplek
vergelijkbaar zijn met dieineenbuisopeenwillekeurige plaatsindat gebied, zodatopde
proefplek zelfmetenkelewaterstandsopnamen perjaar kanworden volstaan.
Detalrijke, opdezewijzeverkregengegevens,worden statistisch bewerkt. Een onderzoek
naar desamenhang van velefactoren onderling enmet deopbrengst isinvoorbereiding;
hierbij wordt gebruikgemaaktvan Hollerith-kaarten.
151: Onderzoek betreffende deproductieniveau's indeNederlandse landbouw (zie I-g).
Hieronder opgenomen M.S.A.-project nr13: Waterstandskarteringen in gebieden,
waaronderzoek geschiedt naardeproductiviteit vandegrond.
215: Ervaringenmetakkerbouw opgescheurd grasland.
2. REGIONAALPRODUCTIENIVEAU-ONDERZOEK,I r J. C . PAPE

In 1951werd hetproductieniveau-onderzoek uitgebreid met hetM.S.A.-project 7,dat in
nauwe samenwerking metdeStichting voor Bodemkartering wordt uitgevoerd.2Ditproject omvat eenstreekonderzoek intwee zandgebieden tergrootte van10à 15km in de
omgevingvanBorger envan Venray,waar 450proefplekken opbouwland door deStichtingvoor Bodemkartering werdenuitgekozen,ten eindedelandbouwkundige waardevan
enkele bodemtypen nategaan;ditdoor beperking vankeuzeintensieve,regionale onderzoek kanhetextensieve, landelijke onderzoek aanvullen.
251 : M.S.A.-project nr7- Betekenis vanhetbodemtype voor deproductiviteit van de
zandgronden.
c. PEULVRUCHTEN, Ir P. RIEPMA WZN

Hetonderzoek aanpeulvruchten heeft betrekkingopstandruimte,zaadontsmetting, onkruidbestrijding, oogstmethoden,voet-envaatziekten,aantastingdoorbladrandkever, invloedvan
groeistoffen opvruchtzetting en afrijping.
Overdeinvloedvan destandruimteopopbrengst enkwaliteitvanpeulvruchtenisinhetalgemeen weinig bekend.Erzijnaanwijzingen dat bepaalde typenerwten inditopzicht verschil-
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lende eisen stellen. Bij het desbetreffende onderzoek wordt ook aandacht geschonken aan
oogstanalysealsmiddelomdegroeiwijzevandiversetypen betertelerenkennen.
Injaren met ongunstig oogstweer kan devitaliteit van het zaaizaad ernstig gedrukt worden,
waardoor onder ongunstige omstandigheden de opkomst door bodemschimmelaantasting
ernstig benadeeld kan worden. Behandeling van het zaaizaad metgoede ontsmettings-en
beschermingsmiddelen kan een dergelijke aantasting tegengaan. De moderne beschermingsmiddelen worden t.a.v. hun invloed op opkomst, opbrengst en mate van aantasting door
ziektenvergelekenmet dethansgebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
Bijhet onkruidbestrijdingsonderzoek aan erwten wordt samengewerkt met debetrokken onderzoekers (zie II-;, project 84).De invloed van diverse oogstmethoden op de kwaliteit van
peulvruchten isnog onvoldoende bekend.Verbetering van dekwaliteit vanzaaizaad en consumptie-erwten zal niet alleen kunnen leiden tot een bestendiging en verbetering van onze
exportpositie, dochtevensvooreigengebruikvangroot belangzijn.Door vergelijking vande
reactie van erwtenrassen in diverse gebieden wordt getracht inzicht te verkrijgen in de verspreidingvan deinonslandvoorkomendevoet-envaatziekten bijerwten.Hiertoewordteen
groot aantal proeven aangelegd,waarbij in detoetsserietypisch reagerenderassen zijn opgenomen. Veld- en laboratoriumonderzoek worden gecombineerd, waardoor tevens aanwijzingenkunnen wordenverkregen overdeomstandigheden, welkehetoptredenvan dezeziektenbeïnvloeden.Er bestaateenuitstekende samenwerkingmetandereinstituten,diezichmet
devoet-envaatziekten bezighouden.
Er bestaan aanwijzingen dat aantasting door bladrandkevers hetoptredenvanvoet-envaatziekten in de hand werkt. Over deopbrengstverlaging, diedebladrandkevers, hetzij direct,
hetzij indirect veroorzaken, isechterweinigbekend.
Proeven met groeistofbespuitingen tegen het afvallen van bloemen ofjongepeulen, diebij
stambonen geensucceshadden, worden thansuitgevoerd bijveldbonen.Op doperwten worden groeistofbespuitingsproeven genomen ter vertraging van de afrijping. Dezeisvan belang
voor het spreiden van deoogstten behoevevan deindustriëleverwerking.Spreidingvan de
oogst isook te bereiken door spreiding der zaaitijden, maar dit heeft bij devroegerezaaisels
onvoldoende effect engeeft bij delaterezaaiselsaanmerkelijke oogstdepressies.Verbouwvan
vroege naast late rassen levert moeilijkheden door de zeer beperkterassenkeuze voor doperwten in de landbouw. Het rassenonderzoek blijft hierdoor zeeractueel.
Het is gebleken, dat de teelt van veldbonen in de laatstejaren sterk terugloopt. In vele opzichtenvaltdezeteruggangtebetreuren,daarveldboneneenhogeopbrengstaaneiwitkunnen
gevenen dit gewasin sommige gebieden een gewaardeerde plaats inneemt in eenveelaleenzijdige vruchtwisseling. Onderzoek naar deoorzaken van deverminderde belangstelling voor
dezeteeltlijkt dan ookalleszinsgerechtvaardigd.Tevenswarenategaan,oferookietshapert
aande tot dusvergevolgdecultuurmethodenenopwelkewijzehierinverbeteringtebrengenis.
Hetonderzoekaanpeulvruchtenwordtverrichtinsamenwerkingmet de Peulvruchten-StudieCombinatie (onder voorzitterschap vanIr H. T. T:ALLEMA),waarbij Ir RIEPMAWZN gedetacheerd is. Hiertoewordtcontactonderhouden metIrR. P.LAMMERS,dedesbetreffende Rijkslandbouwconsulent inalgemenedienst.
Ook met deafdeling Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. bestaat eennauwe samenwerking.
In 1953 wordt medewerking verleend aan de proef betreffende de mogelijkheden van een
combinatieteeltvanerwtenenmais(zieIl-d,project244).
83 : Onderzoek inverband metdevoet-envaatziekten bijerwten (serie198).
84: Onkruidbestrijdingsonderzoek bij erwten (zieII-i).
86: Doperwten-rassen-onderzoek (zieII-./,project 210).
89: Stambonen-standruimte-onderzoek.
228 : Onderzoek betreffende de invloed van groeistoffen op bloei en vruchtzetting bij
veldbonen.
244: Proeven met onderteelten bij mais (zie H-d).
256 : Peulvruchten-standruimte-onderzoek :
1. Invloed vanrijafstand en afstand in derij op deopbrengst van peulvruchten.
2. Zaaizaadhoeveelhedenproef met tuinbonen voor zaadteelt.
257: Invloed van diverse zaaizaadontsmettings- en -beschermingsmiddelen op de opkomst enopbrengst bijpeulvruchten (serie200).
258: Bespuiting tegen bladrandkevers op verschillende tijdstippen en de invloed van
deze behandeling op de opbrengst en demate van aantasting door voetziekten.
259 : Invloedvanenkelemethoden vandrogenophet veld op de zaadkwaliteit bij peulvruchten.
260 : Onderzoek naar demogelijke vertraging in afrijping door behandeling van doperwten met groeistoffen.
286: Onderzoek aan veldbonen.
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. d. M A I S EN NIEUWE GEWASSEN, Ir W. R. BECKER
Het onderzoek gaat de mogelijkheden na, dietot 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 kan ook geleidelijk overgaan in het normale onderzoek, zoals dit plaats vindt bij van ouds
verbouwde gewassen, bv. granen en peulvruchten. Een dergelijk proces voltrekt zich bij de
mais, die een grote en toenemende belangstelling van de practijk en de Voorlichtingsdienst en
daardoor tevens van andere onderzoekingsinstituten ondervindt. Dit leidt weer tot een nauwe
samenwerking met dezeinstituten en de Voorlichtingsdienst.
Van de mais worden thans de volgende onderwerpen bestudeerd:
Het rassenvraagstuk, in samenwerking met het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen en het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen ;tevenswordt daarvoor geregeld contact gehouden met de particuliere maiskwekers in Nederland, met verschillende Amerikaanse en Canadese maiskwekers en met buitenlandse deskundigen in
F.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 stikstof bemesting.
D e invloed van de bemesting, vooral met fosfaat, op kieming en opkomst.
De invloed van de zaaitijd op opbrengst en afrijping in verband met rassen; dit onderzoek
wordt gecompleteerd met waarnemingen van detemperatuur van bovenste grond- en onderste
luchtlaag.
Werkmethoden, vooral betreffende het oogsten en drogen, in samenwerking met het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en met het Droogtechnisch Laboratorium.
Van deCommissie voor de Maisteelt, welkewerd ingesteld door de Directievan de Landbouw
en waarin vertegenwoordigers van de Voorlichtingsdienst, de Directie van de Voedselvoorziening, het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, de industrie, de kwekers, de
handel en de Stichting voor de Landbouw zitting hebben, wordt het secretariaat waargenomen door de onderzoeker.
92: Sojaveredeling en -rassenonderzoek.
206: Mais-rassenonderzoek(serie 180en 181).
207: Standruimte-onderzoek bij mais (serie 182).
208: Chemische onkruidbestrijding bij mais (zie W-i).
227: Onderzoek naar het oogsten en natuurlijk drogen van mais.
244: Proeven met onderteelten bij mais (zie II-c).
273: Stikstofbemestingsproeven bij mais (serie 183).
274: Onderzoek naar de mogelijkheden om de opkomst en eerste ontwikkeling van mais
te verbeteren door bemesting en grondbewerking te wijzigen.
276: Mais-zaaitijdenonderzoek.
279: M.S. A.-project - De verbouw van mais in Nederland.
287: Builenbrand-resistentie-onderzoek bij mais.
e. AARDAPPELEN EN TOPINAMBOUR, Ir A. J. REESTMAN
De aard van dit onderzoek iszeer uiteenlopend. De proefnemingen zijn hoofdzakelijk gericht
op problemen in de pootgoed- en consumptieteelt.
Bij het pootgoed zijn opbrengstverhoging, productiekostenverlaging en kwaliteitsverbetering
(betere gezondheidstoestand) onder meer nog mogelijk door een meer effectieve bestrijding
van de luizen, de overbrengers van de viren. De proeven (project 98) met besproeiingen met
systox (trialkylfosfaat) leveren goede perspectieven en kunnen er toe leiden, dat de verplichte
rooidatum op een later tijdstip zou kunnen worden vastgesteld. Om aan de verplichting te
voldoen wordt in de practijk met looftrekken of rooien reeds enige dagen vóór de rooidatum
begonnen. Dit gaat dan ten koste van de knolopbrengst. Wanneer een bruikbare wijze van
doodsproeien met chemische middelen kon worden gevonden (project 243), zou deze termijn
kunnen worden bekort, doordat dan per dag met aanzienlijke arbeidsbesparing ± 2J ha kan
worden behandeld.
Een betrouwbaar systeem van nacontróle (project 95), waarbij men zo spoedig mogelijk na
het looftrekken of na de oogst, zo mogelijk nog in het vrije veld, een monster van de partij
pootgoed tot plantjes laat uitgroeien, welke daarna op virusziekten worden beoordeeld, opent
vooral voor de late rassen eveneens mogelijkheden tot het meer risico nemen t.a.v. de rooi-
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datum.Ten behoeve vandenacontrôle inkassen dienen defactoren teworden onderzocht,
welke de groeienhetoptreden vanbladrolsymptomen bepalen. Ditzijn licht, voedingstoestand,lucht-engrondtemperatuur indekasendewijzevan voorkiemen.
Een bezwaar vanlater rooien isechter detoeneming vanhetaandeel van debonken in het
beschot, terwijl deopbrengst aanbruikbare potermaten (28/35 mmen 35/45 mm)bij later
rooien zelfskanafnemen. Door gebruik van grote potersendoor dichter planten inderij is
het aandeelvan depotermaten weliswaaroptevoeren, dochmen bereikt spoedigeeneconomischegrensdoor hetonevenredig toenemenvan devoorhetplanten benodigde hoeveelheid
pootgoed. Inhoeverre hetaantal malen aanaarden endebouw vanderugvaninvloed zijn
ophetaantal knollen perplant, zalo.m.in2proeven worden nagegaan (project 96).Ookzal
getracht worden door sproeien enbehandeling metgroeistoffen hetaantal knollen perplant
te verhogen.
In deconsumptieteelt neemt hetonderzoek naar devoor consumptie-aardappelen meestgeschiktekalimeststof eenbelangrijke plaatsin.Uitproeven (project 101)isreedsgebleken,dat
eenbeperktehoeveelheidnatrium enchloorindemeststoffen nietsteedsschadelijk behoeftte
zijn. In bepaalde omstandigheden kunnen opbrengstverhogingen hiervan waarschijnlijk het
gevolg zijn.
Het zoueenvoordeel voor deaardappelteelt kunnen zijn, indien metgemengde kalizouten
welkedekaliindevormvansulfaat enchloridemetbijmengingen vanNaClenMgS0 4bevatten,ook bij strooien kort voorhetpoten evengoedeofbetereresultaten konden wordenverkregen danbijhetgebruik vandedure,zuiverezouten,zwavelzureammoniak enpatentkali.
De invloed vanlate overbemesting vanaardappelen metstikstof en kali zalin afzonderlijke
proeven worden bestudeerd.
De werking van kalkstikstof en andere „pre-emergence" onkruidbestrijdingsmiddelen zal in
eenafzonderlijke proef worden nagegaan.
De beregening vanvroege aardappelen breidt zich in Noordholland de laatste jaren sterk
uit.Ookaanditonderwerp (project 229)zaldenodigeaandacht wordengeschonken, waarbij
opeventueleveranderingen inkwaliteittengevolgevandeberegeningdienttewordengelet.
Een verbetering vandeconsumptie-aardappel indewinkelkan worden verkregen, indiende
handel meer aandacht aandekwaliteit gaat besteden. Een prikkel hiertoekanworden gegeven,indiendeverkooponderrasnaam bijdewarenwetverplichtwordtgesteld.Erwordtthans
getracht eenbetrouwbaar systeem tevinden, waarmede overtredingen binnen enkele dagen
kunnen worden vastgesteld (project 262).
Bijdeuitvoeringvanhetonderzoek van genoemdeproblemen wordt samengewerkt metspecialisten van andere instituten, o.a. het I.P.O. (Ir BEEMSTER, D. HILLE RIS LAMBERS), de

N.A.K., het I.L.R. (Ir CRUCQ), deN.V. Kali-Import Mij(Dr TEMME),deShell Nederland
(Ir WALRAVE), het Laboratorium voor Phytopathologie (Ir ROZENDAAL) enhet Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek (Prof.Dr WASSINK).
95: Rustbreking van pootaardappelen onmiddellijk of zospoedigmogelijk nadeoogst,
metalsdoelnacontrôle van pootgoed.
96: Onderzoek naar deeisen,diediverseaardappelrassen stellen aan verschillende cultuurmethoden.
98: Invloed vanfungiciden, insecticiden en groeistoffen op de opbrengst en dekwaliteitvan aardappelen (zieïl-k, project 211).
99: Hetdrogen van aardappelen (zieIÏ-A;,project 211).
101 : Invloed vandebemesting opdekwaliteitvanconsumptie-aardappelen (zieII-A;, project211).
102: Gebreksverschijnselen bij aardappelen.
103: Onderzoek naar cultuurmogelijkheden vantopinambour inNederland.
229: Onderzoek naar de mogelijkheid tot verhoging van de aardappelopbrengst door
middelvan beregening.
230: Chemische onkruidbestrijding bij aardappelen.
243 : Loofdodende middelen voor aardappelen (zieH-j).
262: Onderzoek naar hetaanbod van consumptie-aardappelen indekleinhandel.
VEZELGEWASSEN, IrJ.C. FRIEDERICH, gedetacheerd bijhetNed. Vlasinstituut
Het onderzoek vormt eenonderdeel vandewerkzaamheden vanhetNed. Vlasinstituut en
omvatzowelhetvezelvlasalshetolievlasendehennep.
Voor vezelvlas wordt hetopbrengstniveau vandeinNederland verbouwde vlasrassen inde
verschillende vlasteeltgebieden nagegaan, waarbij inhet bijzonder aandacht wordt besteed
aan hetlintrendement, delintkwaliteit, destevigheid van stro,deresistentietegen ziektenen
plagen endeinvloed vandezaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, stikstofgift entrektijd opde op-
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brengst en kwaliteit van het stro. Tevens worden nieuwe rassen en selecties, zoweluitbinnen- als buitenland, op hun practische bruikbaarheid onderzocht in vergelijking met de
thans in Nederland veibouwde vlasrassen.
In samenwerking met de Stichtingvoor Plantenveredeling wordt getracht, zowelvoorvezelalsvoor olievlas,eventuelegunstigeeigenschappen vanbepaalderassen door kruising ineen
nieuwras tecombineren of door lijnenselectie bestaande rassen teverbeteren. Voorts wordt,
innauwesamenwerkingmetdedesbetreffende afdelingen vanC.I.L.O.enP.D.,depractische
bruikbaarheid vanchemischemiddelen ter bestrijding vanhetonkruidnietalleeninvezelvlas,
maar inhet bijzonder in olievlas, nagegaan.
Het olievlasonderzoek betreft deproductiviteit en het vetgehalte van deverschillendeuit het
buitenland geïmporteerde rassen en de meest gewenste cultuurmethoden voor deze nieuwe
teelt.
Hetonderzoekvanhennepomvatdemogelijkheden vanteeltenverwerking.
In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek wordt de oorzaak
van het optreden van enkelevan devoornaamste parasitaire schimmelziekten, met name de
vlasroest, het verbruinen, dedodeharreien devlasbrand invezel-en olievlasnagegaan. Ook
het verschil in vatbaarheid van de verschillende rassen en de mogelijkheid om deze ziekten
met behulp van chemische middelen <e bestrijden vormt een punt van onderzoek, waarbij in
het bijzonder aandacht wordt besteed aan hetgebruikvan deTMTD bevattendemiddelen
bij deontsmetting van het zaaizaad.
Niet in projecten samengevat zijn dewerkzaamheden in het root-laboratorium van het Ned.
Vlasinstituut, waar de proefveldmonsters op lintgehalte en lintkwaliteit worden onderzocht
ennieuweverwerkingsmethoden, nl.groenonthouten, geaëreerdenchemischroten,insamenwerkingmet hetVezelinstituut T.N.O.teDelft worden nagegaan. Hierbij heeft in het bijzonderdeontsluitingenverwerkingvanhetolievlasstroalsgrondstofvoor defabricagevangrove
touwsoorten, papierenzakken deaandacht.
Voortswordtmedewerkingverleendaandeproevenvan de„WerkcommissieVlasdrogen"en
van deCommissievoor het Drogen en deOpslag van Lijnzaad (insamenwerking met de afdelingDroogtechnisch Laboratorium van het C.I.L.O.).
Ten slotte wordt, in samenwerking met het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, het voorkomen van beschadiging van het
zaad bij het repelen en knopbreken van vezelvlasen bij het dorsen vanzaaizaad van olievlas
onderzocht.
104: Onderzoek naar de productiviteit van vezelvlasrassen en naar hun reactie op Nbemesting,zaaizaadhoeveelheid enzaaitijd (serie240,244).
105: Trektijdenproeven metvezelvlas. Onderzoek naar deoptimum trektijd voordiverse
vlasrassen.
106: Onkruidbestrijdingsproeven in vezel- enolievlas.Onderzoek naar demogelijkheden
van onkruidbestrijding met chemische middelen in vezel-en olievlas (serie 246,
249) (zieII-i).
107: Onderzoek naar devatbaarheid vanvezel-enolievlasrassen voorroest-enzwartstipaantasting en naar de mogelijkheid om deze aantasting door resistentieveredeling
of een chemische behandeling op het veld te bestrijden.
108: Het kweken enselecterenvannieuweolie-envezelvlasrassen.
109: Onderzoek naar de productiviteit van olievlasrassen en de meest gewenste cultuurmethoden voor deze teelt (serie245).
194: Onderzoek naar de optimum oogsttijd van olievlas en de factoren, welke de zaadvorming beïnvloeden.
231 : Onderzoek naar de oorzaak van het optreden van enkeleparasitaire schimmelziekten, inhetbijzonder „verbruinen" en „vlasbrand", invezel-enolievlas.
263: Onderzoek naar dewerkingvan diversezaadontsmettingsmiddelen, inhet bijzonder
TMTD bevattende middelen, ter bestrijding van parasitaire schimmelziekten, die
met het zaad overgaan, en ter bescherming tegen infectie door bodemschimmels
(serie255, 256).
288: Onderzoek naar deteelt-enverwerkingsmogelijkheden vanhennep.
FIJNE ZADEN,IrE.vANRooN
Het onderzoek beperkt zichniet tot deeigenlijke fijne zaden, d.w.z. gewassen die uitsluitend
worden verbouwd voor de winning van het zaad, dat in de meeste gevallen een industriële
bestemmingheeft. Hetstrektzichookuittot dezaadteeltgewassen, bijwelkedezaadwinning
slechtsten behoevevan devermeerdering geschiedt en deoogst van devegetatieve delenvan
deplant doelvan denormaleteelt is.Uit het groteaantalgewassen dat onder dezebegrippen
valt, wordt uiteraard een keuze gedaan.
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Het onderzoek is in hoofdzaak gericht op verbetering van momenteel gebruikelijke cultuurmethoden, diedeteelt,vooralmet hetoogopdetoenemendeconcurrentiebijdeexport,meer
rendabel maakt.
Bijeenaantalsluitkoolrassen kwam reedsnaarvoren,dat dezaaidatumbeslissendisvoorhet
schieterspercentage inhet tweedejaar en dusvoor dezaadproductie. De invloedvan aanaarden op destevigheid van het gewasen daarmee op de aantasting door degevreesdespikkelziekte, wordt bestudeerd.
Metkunstmatige buitenluchtkoeling ishet goedmogelijk gebleken,pootbieten gedurendehet
bewaarseizoen opteslaaninkuilen ofanderebewaarplaatsen. Dezemethodeheeft practische
voordelen, is minder riskant dan de gebruikelijke en resulteert bovendien in een verhoging
van de zaadproductie; er bestaan aanwijzingen, dat de zaadkwaliteit ook bevorderd wordt.
Dit onderzoek geschiedt in samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring.
Van een aantal éénjarige gewassen wordt de bruikbaarheid als noodgewas nagegaan in een
zaaitijdenproef, die mede inlichtingen verschaft over de invloed van uitwendige omstandigheden,zoalstemperatuur endaglengte,ophun ontwikkeling.
Bij zaadgewassen als klavers en lupine belemmert welige groei een snelle afsterving van het
loof ten tijde van de zaadoogst, zowel op stam als na het maaien. In nattejaren kan waarschijnlijk met succes een bespuiting met chemicaliën worden toegepast, waardoor het loof
snelafsterft, zodathetdroogprocesbevorderdendekwaliteitvanhetzaadverbeterd wordt.
111: Zaadproductie van sluitkoolrassen, afhankelijk van zaaidatum en enkele andere
cultuurmaatregelen.
112: Mogelijkheid van zaadwinningvanstoppelknollen enkoolrapen bijgebruikvangejarowiseerd zaadbijvoorjaarszaai en opanderewijze.
183: Invloed van kunstmatigekoelingvan pootbieten op dezaadproductie.
185: Invloedvan dezaaidatum op groeienbloeivaneenaantal éénjarige gewassen.
264: Bevordering van het afsterven der vegetatieve organen enige tijd voor de oogstdatum bijzaadteeltgewassen (serie327).
265: Zaadteelt van radijs.
h. BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN, IrP. RIEPMAKzn
Dit onderzoek houdt zichbezigmetverschillendeaspecten der onkruidbestrijding.
De gevoeligheid der cultuurgewassen en onkruiden voor herbicide middelen wordt zuiver
empirisch nagegaan, vnl. door periodiek herhaalde bespuitingen. Er is een voldoende basis
voor devoorlichtingverkregen, docherblijven nogsteedspunten,dieopheldering verlangen.
Voor de onkruidbestrijdingsproeven indeverschillende gewassen wordt samengewerkt met
deonderzoekersvangranen,mais,peulvruchten envlas.
De bestrijdingsmethoden, die in de practijk van het akkerbouwbedrijf worden toegepast,
worden onderzocht. Het onderzoek naar de spuittechniek staat daarbij voorop en is gericht
op detegebruikenhoeveelheidwaterendedruppelgrootte;vernevelenheefthetbezwaar, dat
het middel teveelaan het gewasblijft hangen ennietinvoldoendematenaar beneden druppelt op dekiemplanten van het onkruid. In samenwerkingmethet I.L.R.worden fundamenteleproeven omtrent despuittechnischefactoren uitgevoerd.
Bepaaldeonkruiden zoalskweek,duist,windhalmenwildehaver,zijn metdegewonemiddelenzeermoeilijk te bestrijden. Hier komt, naast detraditionele mechanische onkruidbestrijdingendevruchtwisseling,detoepassingvanallerleispecialemiddelen,waarvoorgramineeën,
vooralinhetkiemstadium,zeergevoeligblijkentezijn,opdevoorgrond.Voor debestudering
vandekiembiologiederonkruidenvindteengeregeldebemonsteringvanproefplekken plaats,
teneindehetaantalzadenindebouwvoor, alsmedehunlevensvatbaarheid nategaan.
Als nevenverschijnselen van de chemische onkruidbestrijding vragen het stimulerende effect
vanDNC opgranen envanbutylphenol operwten de aandacht.
Bijhet onderzoek wordt contact onderhouden met deCommissieOnkruidenbestrijding T.N.
O., welke twee wetenschappelijke assistenten (studenten) voor halve dagen bij het C.I.L.O.
heeft gedetacheerd (projecten 266en283).
84: Onkruidbestrijdingsonderzoek bijpeulvruchten (zieII-c).
106: Onderzoek naar de mogelijkheden van onkruidbestrijding met chemischemiddelen
in vezel-enolievlas(serie246,249;zieII-/).
150: Bestrijdingvankweekenanderezichvegetatiefvermeerderende onkruiden.
189: Onderzoek naar deinvloedvanhet weerop deuitwerkingvanherbicidemiddelen.
190: Onderzoek naar de mogelijkheid, relatief ongevoelige zaadonkruiden alskiemplant
te doden.
208: Chemische onkruidbestrijding bij mais (zie W-d).
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226: De opbrengstverhogende werking vanD N C oprogge (zie II-o).
237: Onderzoek naar depractijk der onkruidbestrijding in de zeekleigebieden en veenkoloniën.
243: Loofdodende middelen voor aardappelen (zie W-e).
266: Onderzoek naar de spuittechniek.
267: Vergelijking vanchemische enmechanische onkruidbestrijding.
283: Onderzoek vandebiologie enoecologie van onkruiden.
284: Onderzoek vandeonkruidbestrijding inhakvruchten en handelsgewassen.
285: Onderzoek vandeonkruidbestrijding in groenvoedergewassen.
/. P L A N T K U N D I G ONDERZOEK, Drs H .G. WITTENROOD
Het onderzoek houdt zich voornamelijk bezig metdeinvloed vantemperatuur en daglengte
op de verschillende ontwikkelingsphasen van landbouwgewassen. In studie zijn tarwe en
topinambour. D e verkregen resultaten t.a.v. koude- en daglengtebehoefte (project 144)en
kouderesistentie (project 145) zijn uiteindelijk vooral van belang voor de kweker.
Voor detarwe wordt samengewerkt met deStichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan (Cocobro, secr. D r S. BROEKHUIZEN). Van een onderafdeling van de
Stichting, de werkgroep „Kouderesistentie", verscheen in 1952als Technisch Bericht nr 5
een eerste samenvatting der resultaten, waarin een verslag over de kouderesistentiebepaling
van een 300-tal tarwerassen door D rS.BROEKHUIZEN enDrsH.G. WnrENROOD. Laatstgenoemde redigeert ookeen studieoverdesamenhang van kouderesistentie met koudebehoefte,
met de ontwikkelingssnelheid na dewinter enmetdebladhabitus aanheteind vandewinter
van dezerassen. Eenbelangrijke bijdrage tot deze studie vormt het in genoemd Technisch
Bericht opgenomen artikel van wijlen Dr H.L.VANDE SANDE BAKHUYZEN over de richtlijnen voor hetverdere kouderesistentieonderzoek.
De topinambourveredeling (project 143)wordt voortgezet. Tegenwoordig, nueen 600 bloeiende enookveel zaadleverende selecties dikwijls ter beschikking staan, ishetprobleem vande
zaadvorming minder nijpend. Hetselectieveld beslaat weliswaar hetgrootste deel ( ± f)van
de voor hetonderzoek beschikbare 40aregrond, doch vereist slechts weinig werk.
Over hetmechanisme vandebloemaanleg, d.w.z. deovergang vandevegetatieve indegeneratievephase,heeft wijlen D rH. L.VAN DESANDE BAKHUYZEN eentheorie opgesteld, die boven
alle reedsbestaandehetvoordeelheeft, dat zijkorte-dag-en lange-dagplantengelijkelijk omvat
en welhaast alle kwantitatieve, maar vooral de kwalitatieve verschillen tussen deze twee
categorieën verklaart door slechts kwantitatieve verschillen in deverhouding vantwee uitde
literatuur bekende hypothetische voorlopers vanhet bloeihormoon. D e laatste vanzijn publicaties hierover isin 1953verschenen. Voor dit onderzoek dient tarwe als lange-dagplant
en topinambour alskorte-dagplant. Ditjaar isgebleken datooktopinambour een jeugdstadium bezit,waarin korte dag noggeen effect opdebloemvorming heeft. Daar deze plant zich
vrij gemakkelijk laat enten, is het mogelijk de invloed van de verschillende orgaanstelsels
op bloem- enknolvorming teonderscheiden door voor entenonderstam verschillende rassen
of zelfs soorten (bv. zonnebloem) tekiezen (project 271).
143: Topinambourveredeling.
144: Koude- en daglengtebehoefte van granen.
145: Kouderesistentiebepaling bij granen.
271: Physiologische factoren, diedebloem- en knolvorming bepalen.
j . VOEDINGSONDERZOEK, Mej. A. VEENBAAS en Mevr. Ir. J. A. BAKHUIS

Het voedingsonderzoek bestudeert defactoren, diedeconsumptiewaarde ( = voedingswaarde
+ consumptiekwaliteit) vanlandbouwgewassen, inhoofdzaak aardappelen en peulvruchten,
bepalen. Hetricht hierbij hetoog vooral opbehoud, zomogelijk verbetering van de consumptiekwaliteit. Eengoede kwaliteit wordt omvelerleiredenen vangrotewaarde geacht; o.a.iszij
één dereerste voorwaarden, omopdenduur eenbevredigende afzet inbinnen- en buitenland
te behouden of op te bouwen. Naast de betekenis voor de landbouw houdt dit ook anderszins, uitgezondheids- en economisch oogpunt, grote voordelen in.Zo betekent bijvoorbeeld
een voldoend gebruik vanaardappelen in Nederland, datde bevolking methetzetmeel als
basisvoedingsstof belangrijke hoeveelheden andere noodzakelijke voedingsstoffen opneemt,
o.a. vitamine C (in 1950betrok de Nederlandse bevolking ± 5 5 %van het vitamine C uit
aardappelen), vitamine B1 envoorts eiwit vaneen hoge biologische waarde. Deaardappel ligt
in verband hiermee als basisvoedingsmiddel op een hoger niveau dan verscheidene andere
zetmeelhoudende hoofdvoedingsmiddelen, die in binnen- en buitenland gebruikt worden.
De belangrijkheid vandeaardappel ligt echter niet alleen indevoedingswaarde als zodanig,
maar vooral ookdaarin, dathij devoedingsstoffen voor eenzeer lage prijs levert. Er is m o -
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merited geen voedingsmiddel datdeaardappel, watbetreft decombinatie goede voedingswaardeenlageprijs,kanvervangen.Ditvooraliseenreden omvooreengoedekwaliteit zorg
te dragen, waardoor verschuivingen naar duurdere levensmiddelen met vaak geringerevoedingswaarde niet noodzakelijk worden.
Bijpeulvruchten liggendezaken soortgelijk. Slechtsgoedekwaliteitenzullendebelangstelling
van deconsument voor ditdegelijke en inhetalgemeen betrekkelijk goedkope voedingsmiddel gaande kunnen houden.
Het iswelhaast overbodig om naarvorentebrengen, dat eengoedeconsumptiekwaliteit ook
bij deexport,ofditnupootgoed, zaaizaadofconsumptie-artikelen betreft, vangrotebetekenis is.Met producten ofrassen, dieuitconsumptie-oogpunt inde importlanden gewild zijn,
verstevigt Nederland zijn marktendaarmee zijnfinanciëlepositie.
Inzakehetonderzoek deraardappelen wordtnauwcontactmetverschillendeinstituten onderhouden. In 1952 namMej.VEENBAAS zitting in de Commissie Binnenland vande Propaganda Stichting Consumptieaardappelen.
Het onderzoek betreffende depeulvruchten isopgezet innauwe samenwerking met dePeulvruchten Studie Combinatie (voorzitter IrH.T.TJALLEMA)waarvan Mej.VEENBAAS secretaresse-penningmeesteresse is; zijheeft tevenszittinginverschillendecommissies derP.S.C.,nl.
dewerkgroep voor Uiterlijke Kwaliteit enKookeigenschappen, de werkgroep voor Conservenonderzoek, de Pers en Propaganda Commissie en de werkcommissie voor Collectieve
Peulvruchten Propaganda.
210: Onderzoek opconsumptiewaarde van diverserassen van aardappelen, peulvruchten
enenkeleandere landbouwgewassen. Hieronder valt ondermeerproject 86(zie II-c).
211 : Onderzoekingen betreffende deinvloed vandegrond,cultuurmaatregelen, bereidingen e.d.op de consumptiewaarde vanaardappelen, peulvruchten enenkeleandere
landbouwgewassen. Hieronder vallen o.m.deprojecten 98(zie Il-e), 101(zie H-e),
201(zie II-A),290(zie IV).

III. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
a. ANALYSE VAN GEWASMONSTERS,Dr W. B.DEUS
Op deafdeling Scheikundig Laboratorium worden uitsluitend onderzocht monsters van de
proefvelden vanhetC.I.L.O.endemonstersvoor research.
Degevolgde analysemethoden worden steedsverbeterd eninovereenstemming gebracht met
dejongste vorderingen vandeanalytische chemie, inhetbijzonder door detoepassingvan
moderne apparatuur. Daarbij ishethoofddoel deversnelling vandewerkwijze, zonderdat
aan nauwkeurigheid wordt ingeboet.
Speciale aandacht wordt besteed aandecolorimetrische bepaling vanmacro-ensporenelementen.De vaak moeilijke bepalingen van sporenelementen, dieindeteonderzoeken materialen in uiterst geringe hoeveelheden voorkomen, vereisen steeds nauwgezette controleen
modernisering. Uitwisseling vanresultaten metandere laboratoria heeft regelmatig plaats,
sinds 1952 ookmetAmerikaanse laboratoria onder leiding vandeAssociation of Official
Agricultural Chemists. Deze uitwisselingen vanmonsters envananalyseresultaten heeft tot
doel meer zekerheid teverkrijgen, datinhetbijzonder aandevan verschillende zijden gepubliceerde cijfers over degehalten aansporenelementen dezelfde waarde kanworden toegekend.
b. SPECIALE ONDERZOEKINGEN, Dr W. B. DEUS, Mej. Ir C. L. HARBERTS en Dr W.
DUKSHOORN

Behalvevoor deonderstaande projecten wordtvaakchemischeresearchverricht envoorlichting gegeven ten behoeve vanhet onderzoek derlandbouwkundige afdelingen. Daarvoor
moetgeruimetijdvan descheikundigen beschikbaar worden gesteld.
1. SPORENELEMENTEN, Dr W. B. DEUS

Bestudeerd wordt de betekenis van sporenelementen voor de gezondheid vanhet vee.
Daartoeworden niet alleen verschillende ruw-voedermiddelen, maar ook monsters bloed,
monsters mest enzonodig urineenmelk onderzocht. Vaak wordt ditonderzoek verricht
in samenwerking metProf. DrE. BROUWER teWageningen enmetdeheer J. VAN DER
GRIFT, clinicus-physioloog aanhetRijkslandbouwproefstation teHoorn. Daar gebleken
is, datdekoperhuishouding van hetdier beïnvloed wordt door deverhoudingen, waarin
macro-elementen inhetvoer voorkomen, ishetnoodzakelijk ookdeze elementen te betrekken inhetonderzoek naar debetekenisvan sporenelementen voor rundvee.Ookm
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de mogelijkheid van interacties tussen sporenelementen onderling niet uit het oog worden
verloren.
142: Onderzoek naar sporenelementen in verband met klachten bij het rundvee.
224: Onderzoek naar de variatie van de gehalten aan mineralen in gras en de basen-zuurverhouding in verband met ziekteverschijnselen bij het vee (zie I-Z-l).
2. CHEMISCHE EN BIOCHEMISCHE OMZETTINGEN BIJ ADEMHALING, HOOIBROEI, DROGEN, Mej. Ir
C. L. HARBERTS en Dr W. B. DEUS

Teneindevoor grasenenkele andere gewassen deverliezen aan drogestof,diebij transport,
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 een groot deel toe te schrijven zijn aan de werking van enzymen,
worden de ademhaling en de eigenschappen van enige belangrijke fermenten onderzocht.
Langs chemische en biochemische weg worden de omzettingen tijdens het hooibroeiproces
bestudeerd.
153: Onderzoek naar deverliezen aan koolhydraten, die optreden door ademhaling tijdens
het bewaren, het transport en het kunstmatige drogen van gras.
282: Hooibroei-onderzoek' en hooibroeibestrijding (zie l-i-2).
3. ANALYTISCHCHEMISCHONDERZOEK,Mej. Ir. C. L. HARBERTS
Naast de werkzaamheden ter verbetering van analysemethoden worden de volgende projecten genoemd, waarbij in de eerste plaats analytisch werk vereist is.
216: Onderzoek van zetmeelpreparaten, geïsoleerd uit doperwten.
275: Voortzetting van het onderzoek 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. DEOPNEMINGVANIONENDOORGRAS,Dr W. DIJKSHOORN
Door middel van potproeven en watercultures wordt nagegaan welke factoren van invloed
zijn op de opname van verschillende ionen van macro-elementen en sporenelementen door
het gras. Speciale aandacht wordt geschonken aan de onderlinge verhoudingen, waarin de
elementen in het gewas voorkomen, en aan de mate waarin deze verhoudingen door bemesting kunnen worden gewijzigd. Er is een nauw verband tussen dit onderzoek en de
resultaten, die in de laatste tijd zijn verkregen met betrekking tot de invloed van de minerale samenstelling van het voer op de gezondheid van het 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 van het gras beïnvloeden.

IV. AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM,
Prof. Ir J. J. I. SPRENGER en J. KREYGER

Het Droogtechnisch Laboratorium beoogt detechniek van het drogen van groenvoedergewassen,
granen en zaden te bestuderen met de doelstelling tot een verbeterde inrichting en constructie van
de daarvoor gebruikelijke drogers te geraken. In grote 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 de droging.
b. Ontwikkeling van de theorie van het drogen.
c. Het beproeven van droogapparaten en vochtmeters met het doel tot een voor de practijk zo
bruikbaar mogelijke uitvoering te komen.
d. Bestudering van bewaringscondities ter bepaling van het optimale vochtgehalte, waarbij verschillende landbouwproducten mogen worden opgeslagen onder de in verschillende streken
van ons land heersende klimatologische omstandigheden.
e. Zowel theoretisch als practisch onderzoek van de schuurdroogtechniek in weidegebieden, alsmede op de gemengde bedrijven.
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f'. Het doormeten en inspecteren van practijkdrogers, mede in verband met de voor subsidieverlening gestelde eisen,
g. Het geven van adviezen op droogtechnisch gebied.
122: Verbetering van de inrichting van graandrogers.
123 : Schuurdroging van gras en andere landbouwproducten.
192: Verbetering van de inrichting van drogers voor gras en groenvoedergewassen.
238: Onderzoek naar de meest doelmatige wijze van maisdroging inNederland.
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 demeest doelmatige wijze van cichoreidroging in Nederland (zie
II-A;, project 211).
291: Het persen van eiwit uit groenvoedergewassen (zie III-è-3).

STICHTING VOOR AARDAPPELBEWARING
Bij deze stichting zijn door hetC.I.L.O. gedetacheerd D r Ir W. H. DE JONG, M e j . I r N . KRIJTHE,
Ir B. G. O U D E OPHOIS, D . HOFSTRA, T. LEENSTRA en E. KROESBERGEN. De stichting isin 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 Ir N . H. H. ADDENS, Inspecteur van de Landbouw,
en tot directeur werd aangesteld Dr IrW. H. DE JONG.
Het werk van de Stichting werd opnieuw ingedeeld.
Sectie 1. BEWAAR- EN CONSERVERINGSPROEVEN OP SEMI-PRACTIJKSCHAAL
Dr DEJONG, Ir OUDE OPHUIS, Ir SCHIPPERS, D r Mooi, SCIPIO, HOFSTRA, LEENSTRA en
KROESBERGEN

In de proefinstallatie te Kerkwijk en ook in het in aanbouw zijnde nieuwe laboratoriumte
Wageningen zijn vele cellen aanwezig, waarin het product op semi-practijkschaal aan verschillende omstandigheden van temperatuur, vochtigheid enz. wordt blootgesteld. Deze
werkwijze is succesvol gebleken en zalworden voortgezet, totdat van elkproduct onder alle
omstandigheden de optimale bewaring isgevonden.
195: Bewaring inkoelhuizen met mechanische koeling.
196: Bewaring van aardappelen met buitenluchtkoeling.
293: Lichtbewaring bij pootaardappelen.
199: Toepassing van conserveringsmiddelen bij pootaardappelen (serie 602).
201: Consumptiewaarde van aardappelen, die op verschillende wijze bewaard zijn, eventueel met verschillende conserveermiddelen (zie W-j).
183: Invloed van kunstmatige koeling van pootbieten opde zaadproductie.
213: Bewaringvan voederbieten (serie 430).
294: Bewaring van suikerbieten.
295: Bewaring van andere bol-, knol- enwortelgewassen.
296: Conservering van allerlei oogstproducten.
Sectie 2. HET TRANSPORTONDERZOEK
D r DEJONG, Ir O U D E OPHUIS, D r Mooi, SCIPIO, HOFSTRA, LEENSTRA en KROESBERGEN

Hierbij wordt nagegaan, welke condities bijhetvervoer van poot- en consumptie-aardaippelen heersen, hoe zich het product houdt enhoe het vervoer kan worden verbeterd.
Tot nog toe heeft dezestudie in hoofdzaak betrekking gehad op het transport naar Middenen Zuid-Amerika en naar het Verre Oosten. Inde toekomst zal ook aandacht worden besteed aan het vervoer per binnenschip en per wagon.
205: Transportonderzoek. Algemeen.
Sectie 3. LUCHTBEHANDELING EN KOELTECHNIEK
Ir OUDE OPHUIS, bouwkundige DE JONG, SCIPIO, NIELSEN

Dit iseen zo essentieel onderdeel van de bewaring, dat er een afzonderlijke sectie van moest
worden gemaakt, die zich met dit gespecialiseerde werk bezig houdt (ventilatoren, luchtverdeelsystemen, in-en uitlaatkleppen, automatisering, temperatuurmetingen, koelmachines).
297: Luchtbehandeling en koeltechniek. Algemeen.
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Sectie 4. BOUWKUNDIG ONDERZOEK
VAN BRUGGEN, Ir HAGREISen bouwkundige DE JONG

In deze sectie wordt gestreefd naar verbeterde ofgoedkopere muurconstructies voor bewaarplaatsen, luchtverdeelsystemen, uitlaten enz. Belangrijk isookdeinrichtingvan
de bewaarplaatsen.
298: Bouwkundig onderzoek. Algemeen.
Sectie 5. BESTUDERING VAN DE BEHANDELINGEN, DIE AARDAPPELEN ONDERGAAN VAN EVEN VÓÓR HET
ROOIEN TOT EN MET HET GEBRUIK
Prof. WEBER, Ir O U D E OPHUIS, HOFSTRA, bouwkundige DE JONG, SCIPIO, NIELSEN

261: Bestudering vande behandeling, dieaardappelen ondergaan vaneven vóór het
rooien tot enmet het gebruik. Algemeen.
299: StudiegroepImet het I.L.R. inzake de werktuigen, waarmee aardappelen op het veld
in aanraking komen.
300: Studiegroep II met het I.L.R. inzake werktuigen in bewaarplaatsen, sorteerinrichtingen, wasruimten enz. (industrial processing).
306: Het wassen van aardappelen en het daarbij behorende drogen. Studiegroep,in samenwerkingmet Ir BIJLOOvan dewerkgroepBestrijding Aardappelcystenaaltje.
Sectie 6. ADVIESDIENST
D r DE JONG, Ir O U D E OPHUIS,
en HOFSTRA

VAN BRUGGEN, Ir HAGREIS, bouwkundige DE JONG, SCIPIO

Sectie 7. PHYTOPATHOLOGISCH ONDERZOEK
D r M O O I , HOFSTRA, LEENSTRA, KROESBERGEN

301: Phytopathologisch onderzoek. Algemeen.
204: Optreden en verspreiding van waterrot.
Sectie 8.

P H Y S I O L O G I S C H E NB I O C H E M I S C H

O N D E R Z O E K

D r DE JONG, Prof. WEBER, Mej.Ir KRIJTHE, Ir SCHIPPERS, Ir SPIERINGS, NIELSEN

A. 302: Invloed van temperatuur en vochtigheid op de houdbaarheid van aardappelen.
261, 299, 300, 306 (zie sectie 5):Invloed van de behandelingen op de houdbaarheid.
234: Invloed van de mate van rijpheid bij het oogsten op de houdbaarheid.
155: Invloed van de grond op dehoudbaarheid van aardappelen.
232: Invloed van de bemesting op de houdbaarheid van aardappelen.
B. 303: Physiologischeprocessen in de knollen in verband met de houdbaarheid.
304: Physiologische processen inde knollen inverband met smaak, barsten en andere
ongewenste eigenschappen.
C. 181: Uitwendige beïnvloeding der knollen in verband met houdbaarheidsbepaling.
305: Uitwendige beïnvloeding der knollen met het oog op barsten.
D. 116: Onderzoek naar de ontwikkeling van de aardappelplant na verschillende behandeling
van het pootgoed.
198: Invloed van de duur der koeling op pootaardappelen.
E. 182: Onderzoek naar de invloed van licht van verschillende golflengte op de spruitgroei bij
aardappelen (zie ook project 293).
Sectie 9. ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN PROEFVELDEN

200: Invloed van bespuitingen met groeistof op het aardappelgewas in verband metde
houdbaarheid van de oogst.
202: Proefmet wèlen nietvoorgekiemd pootgoedvan aardappelen voor winterconsumptie.
Sectie 10. ZIJLIJNEN VAN HET ONDERZOEK

272: Poterteelt als stoppelgewas (serie 603).
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VERSLAGEN DER AFDELINGEN
In de volgende verslagen zijn niet alle behandelde
projecten besproken, maarmerendeels onderzoekingen,
dieeenconclusietoelaten- zijhetook veelalslechtseen
voorlopige.
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
OVERZICHT VAN D E OECOLOG1E EN D E BESTRIJDING
VAN D E MOERASPAARDESTAART (PROJECT 1)
with summary
F . SONNEVELD

De Moeraspaardestaart (Equisetum palustre L.), ook wel Lidrus, Hermoes, Kwadenaard, Rugebol of Robol genoemd, kan tot de lastigste en gevaarlijkste onkruiden
van onze graslanden worden gerekend. Ze is gevaarlijk voor rundvee vanwege de
giftige werking, welke wordt veroorzaakt door de schadelijke hoeveelheid ener alkaloidachtige stof. Indien er veel van deze giftige Paardestaart in het gras of hooi voorkomt, kan dit meer of minder ernstige ziekteverschijnselen, zelfs de dood, tengevolge
hebben. Vijf procent Moeraspaardestaart maakt hetland reeds ongeschikt voor melkvee.Van percelen metveel Moeraspaardestaart kan evenwelzonder bezwaar paarden^
hooi gewonnen worden. In sommige streken wordt de waardering van het grasland
hoofdzakelijk beheerst door de mate, waarin de Moeraspaardestaart er in voorkomt.
Het veeweidt de hermoesplekken slecht af. Ook het gras rondom de planten wordt
niet gaarne gegeten. De mening wordt welverkondigd, dat het gras via de grond door
afscheidingsproducten van de Paardestaart zou worden beïnvloed, waardoor het aan
smakelijkheid zou inboeten.
De Moeraspaardestaart staat bekend als een onkruid, dat zeer moeilijk is te bestrijden, omdat het telkenmale nadat de bovengrondse delen zijn vernietigd, de kop
weer opsteekt, daarbij terend op de grote reserve, waarover het in zijn wijdvertakte
en zeer diepgaande wortelstokkenstelsel beschikt.
De plant komtvooralvoor op gronden meteen slechte ontwatering, een onvoldoendebemestingstoestand enqenlosse zode. In het gebied van de Maaskant staan de met
Moeraspaardestaart begroeide plekken bekend als „kwadenaards" of „zoer land"
(D. VAN DIEPEN, Boor en SpadeII, pp. 213-216). Hier wordt de Moeraspaardestaart
veelal aangetroffen in banen op komgronden en op plekken met een relatief lage liggingten opzichte van deonmiddellijke omgeving, benevens inmet komklei opgevulde
oude stroombanen, die tot de vochtigste gronden van het gehele gebied behoren.
Teneinde een indruk te verkrijgen van het voorkomen en de verbreiding van de
Moeraspaardestaart over geheel Nederland, isde oecologie van dezeplantensoort nagegaan aan de hand van de gegevens van het sociologisch en oecologisch onderzoek
der Nederlandse graslanden door D. M. DE VRIES. Allereerst is het verband gezocht
tussen het voorkomen van de Moeraspaardestaart en verschillende milieufactoren
door steeds één der factoren te laten variëren. Op deze wijze kan men slechts juiste
uitkomsten verkrijgen, indien de factoren onafhankelijk van elkaar zijn, zodat men
kan aannemen, dat de andere factoren bij de verschillende variaties van de beschouw29

de factor, steeds eenzelfde gemiddelde waarde hebben. Achtereenvolgens zijn de volgende milieufactoren beschouwd: gebruik van het land, grondsoort, vochtigheidsgraad, zuurgraad, fosfaattoestand en kalitoestand van de grond (D. M. DE VRIES en
J. KOOPMANS, Landb. Tijdschr.61, 1,pp. 21-37, 1949).De resultaten zijn weergegeven
intabel 1,waarin degegevensvan 1189reeds onderzochtepercelenvan bovengenoemd
onderzoek zijn verwerkt.
De percelen, waarop de Moeraspaardestaart voorkwam, zijn daarbij samengevat
in vier groepen, met resp. <0,5, 1-3, 4-10 en >10 gewichtsprocenten van deze soort
in het grasgewas.
Tabel 1. Werkelijke en procentuele talrijkheid der percelen, waarop Moeraspaardestaart inbepaalde
hoeveelhedenvoorkomt bijverschillende gebruikswijzen (o),vochtigheidsgraden (6),grondsoorten (e),zuurgraden (d), fosfaattoestanden (e)en kalitoestanden (ƒ).

Standplaatsfactor

Totaal
aantal
onderzochte
percelen

Totaal aantal
paardestaartpercelen

Aantal percelen, waarin de
soort voorkomt in de onderscheiden gewichtspercentages

Procentueel aantal percelen,
waarin de soort voorkomt in
de onderscheiden G%-en
<0,5

werkelijk

procentueel

<0,5

1-3

4-10

a. echte weide .
wisselweide .
hooiweide . .
echt hooiland.

396'
316
309
101

30
37
37
29

7,8
11,7
12,0
28,8

24
28
26
21

5
6
5
6

3
6
2

b. nat
vochtig . . .
norm. vochth.
droog . . . .

111
337
609•
123

31
45
55
6

27,9
13,4
9,1
4,9

21
27
45
6

6
12
6

4
6
3

-

-

c. klei
zavel
zand
veen
venig

.
.
.
.

248
301
289
187
130

44
32
15
19
24

17,7
10,7
5,2
10,1
18,4

30
24
13
13
15

8
6
1
5
5

6
1
1
1
4

d. zeer sterk zuur
sterk zuur . .
matig zuur . .
zwak zuur . .
bijna neutraal
alkalisch. . .

3
43
276
414
340
72

_

_

_

_

3
36
46
39
9

7,0
13,1
11,1
11,5
12,5

2
25
35
25
7

1
7
7
9
1

_
-

e. slecht . . . .
onvoldoende .
matig . . . .
voldoende . .
goed . . . .

126
216
284
264
260

31
35
23
23
23

22,3
16,2
8,0
8,7
8,8

16
27
19
18
17

10
5
1
4
4

5
3
2
1
2

ƒ. slecht . . . .
onvoldoende .
matig . . . .
voldoende . .
goed . . . .

57
202
366
254
264

18
41
43
24
8

31,2
20,4
11,8
9,5
3,1

11
32
27
20
6

6
6
7
3
2

1
3
8
1

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

>10

1

3
4
5
1

—
1

_
1

-.
_
_
1

_
-

' 1

_
-

1

1-3

4-10

6,2
8,9
8,4
20,8

1,3
1,9
1,6
5,9

0,9
1,9
2,0

19,0
8,0
7,4
4,9

5,4
3,6
1,0

3,6
1,8
0,5

-

-

12,1
8,0
4,5
6,9
11,5

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

2,4
0,3
0,3
0,5
3,1

_

—

0,3

_
-

4,7
9,1
8,4
7,4
9,7

2,3
2,5
1,7
2,6
1,4

1,1
1,0
1,5
1,4

12,7
12,5
6,7
6,8
6,5

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

3,2
1,4
0,7
0,4
0,8

19,3
15,9
7,4
7,9
2,3

10,1
3,0
1,9
1,2
0,8

1,8
1,5
2,2
0,4

Uit tabel 1 blijkt, dat het aantal percelen, waarop Moeraspaardestaart voorkomt in
een gewichtspercentage groter dan 0,5,slechts 39bedraagt, of3,3%vanhettotaleaantal van 1189 bij de verwerking betrokken percelen. Uit de tabellen la en lb blijkt een
invloed, onderscheidenlijk van de gebruikswijze en van devochtigheidsgraad. De percentages Moeraspaardestaart liggen duidelijk het hoogst op echt hooiland en het
30

>10

_
-

0,2

_
0,3

_
-

0,4

_
-

0,3

_
-

0,3

-

laagst op echt weiland. Ook neemt dit onkruid af naarmate de grond droger wordt.
Uit tabel lc blijkt zijn voorkeur voor zwaardereenvenige,dusinhet algemeen voor de
meer vochthoudende gronden. Blijkens tabel ld heeft de zuurgraad, behoudens een
aanzienlijke reducerende werking op sterk zure grond, slechts een geringe invloed.
Door vergelijking van de tabellen Ie en lf wordt de indruk gewekt, dat de Moeraspaardestaart sterker wordt teruggedrongen door een goede kalitoestand dan door een
goede fosfaattoestand, hetgeen in overeenstemming is met de practijkervaring, dat
varkensgier zo'n uitnemend bestrijdingsmiddel is. Op 31% van de kaliarme percelen
werd de Paardestaart aangetroffen, daartegenover slechts op 3% van de percelen met
een goede kalitoestand en daar dan nog alleen in onschadelijke hoeveelheden. Bij
slechte en onvoldoende P-toestand kwam dit onkruid weliswaar op 22resp. 16% van
depercelen voor, maar van P-toestand matig tot P-toestand goed blijft het percentage
vrij hoog (8-9). Deze resultaten van het onderzoek van bedrijfspercelen zijn in overeenstemming met dievan het bemestingsproefveld Cl 8op komgrond te Enspijk. Hier
werd op de bemeste veldjes veel minder Moeraspaardestaart aangetroffen dan op de
onbemeste, terwijl de onderdrukkende werkingvan kalizout (K-40) sterker leek te zijn
dan dievan slakkenmeel (M.L. 'T HART enD. VANDERWOERDT, Over de verbetering
van verwaarloosd grasland. Landbouw 5 ('s Gravenhage, 1949):p. 47, tabel 29).
De in tabel 1weergegeven resultaten zouden slechts dan een volledigjuist beeld geven, indien de afzonderlijke factoren volkomen onafhankelijk van elkaar hun invloed
zouden doen gelden. In werkelijkheid is dit niet steeds het geval. Tussen een aantal
factoren bestaat een min ofmeer sterke samenhang.Zozullenalsechteweidegebruikte
percelen in het algemeen een goede bemestingstoestand en vooral een goede kalitoestand hebben, daar weinigfosfaat envrijwel geenkalivandepercelenwordt afgevoerd,
terwijl eventueel aanvoer plaats vindt met de organische bemesting en gierverspreiding. Verafgelegen gronden met een lage ligging en een slechte ontwatering zullen
veelal als hooiland in gebruik zijn en bovendien niet zelden een slechte bemestingstoestand hebben. Om deze koppeling van factoren enigszins uit te schakelen, kan men
in plaats van één factor, tweefactoren variabel nemen. Eigenlijk zou eenvolledige uiteenrafeling van alle factoren gewenst zijn, maar dat is ondoenlijk vanwege het zeer
grote, aantal mogelijke combinaties. Eventueel kan polyfactor-analyse worden toegepast.
Bij de hier toegepaste bewerking zijn achtereenvolgens de factoren vochtigheidsgraad en fosfaattoestand, vochtigheidsgraad en kalitoestand, vochtigheidsgraad en
gebruik, en kalitoestand en gebruik gelijktijdig variabel genomen. De genoemde factoren, worden daarbij dus twee aan twee ontkoppeld. De resultaten zijn weergegeven
in de tabellen 2-5.
Uitdetabellen2en3blijkt, datdoordesplitsingvanfactoren devoorkeur van Moeraspaardestaart voor vochtige gronden endeafkeer vanbetere fosfaat- en kalitoestand
sterker tot uitingisgekomen. Op de goed bemestepercelen met eenbehoorlijke vochttoestand wordt het onkruid slechtszeer zelden aangetroffen in een gewichtspercentage
groter dan 0,5.
Uit de tabellen 4 en 5volgt, dat de gebruikswijze, voor wat betreft het gebruik als
echte weide,wisselweide of hooiweide, geen of slechtseen geringeinvloed heeft op het
voorkomen van de paardestaart. Bij het gebruik als echt hooiland komt het onkruid
echter aanmerkelijk veelvuldiger voor. In tabel 4 zal de factorenkoppeling tussen gebruik alsecht hooiland en een slechtebemestingstoestand en in tabel 5tussen gebruik
als edit hooiland en een hoge vochtigheidsgraad, stellig ook nog een belangrijke rol
spelen, zodat het hoge percentage percelen met Moeraspaardestaart bij het gebruik
alsechthooilandzekernietuitsluitendaandegebruikswijze kan worden toegeschreven.
De reeds geuite veronderstelling, dat Moeraspaardestaart sterker wordt terugge31

Tabel 2. Procentueel aantal percelen met verschillende gewichtspercentages Moeraspaardestaart bij
de verschillende combinaties van vochtigheidsgraad en fosfaattoestand.
Totaal
aantal
onderzochte
percelen

Procentueel aantal percelen
waarop
de soort
voorkomt

nat

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

19
21
24
20
21

vochtig

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

Vochtigheidsgraden

normaal
vochthoudend

droog

P-toestanden

Procentueel aantal percelen, waarop de
soort voorkomt in de onderscheiden G%-en
<0,5

1-3

4-10

47,5
42,9
20,8
15,0
14,3

31,7
33,4
* 16,7
10,0
0

10,6
9,5
0
5,0
4,8

5,3
0
4,2
0
. 9,5

0
0
0
0
0

36
60
62
65
95

27,8
18,4
6,4
13,9
12,6

5,6
11,7
4,8
10,8
9,5

13,9
1,7
1,6
3,1
3,2

8,3
5,0
0
0
0

0
0
0
0
0

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

41
105
155
151
137

21,9
13,4
8,4
7,3
5,1

12,2
11,5
7,1
6,0
5,1

7,3
1,9
0
0,7
0

2,4
0
0,6
0,7
0

0
0
0,6
0
0

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

26
22
40
23
6

15,4
3,8
0
0
0

15,4
3,8
2,5
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

>10

Tabel 3. Procentueel aantal percelen met verschillende gewichtspercentages Moeraspaardestaart bij
deverschillendecombinaties van vochtigheidsgraad en kalitoestand.
Totaal
Vochtigheidsgraden

K-toestanden

onderzochte
percelen

Procentueel aantal percelen
waarop
de soort
voorkomt

Procentueel aantal percelen, waarop de
soort voorkomt in de onderscheiden G%-en
<0,5

1-3

4-10

>10

nat

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

15
21
25
22
22

40,0
47,7
20,0
18,2
13,7

26,7
38,2
4,0
13,7
9,1

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

6,7
4,8
8,0
0
0

0
0
0
0
0

vochtig

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

22
61
103
72
62

27,3
31,1
16,6
8,4
3,2

9,1
22,9
5,8
5,6
3,2

18,2
4,9
2,9
2,8
0

0
3,3
3,9
0
0

0
0
0
0
0

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

17
79
180
146
163

29,5
15,2
11,7
8,9
1,2

23,6
12,7
8,9
8,2
0,6

5,9
2,5
1,1
0
0,6

0
0
1,1
0,7
0

0
0
0,6
0
0

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

4
31
48
25
11

25,0
0
6,3
4,0
9,0

25,0
0
6,3
4,0
9,0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

normaal
vochthoudend

droog
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Tabel 4. Procentueel aantal percelen met verschillende gewichtspercentages Moeraspaardestaart bij
deverschillende combinaties van vochtigheidsgraad en gebruikswijze.

Vochtigheidsgraden

nat

vochtig

normaal
vochthoudend

droog

Totaal
aantal
onderzochte
percelen

Procentueel aantal percelen
waarop
de soort
voorkomt

echte weide
wisselweide
hooiweide
echt hooiland

19
10
38
39

echte weide
wisselweide
hooiweide
echt hooiland

Gebruikswijzen

Procentueel aantal percelen, waaropde
soort voorkomt indeonderscheiden G%-en
<0,5

1-3

4-10

>10

26,4
0
21,1
41,0

10,6
0
10,5
33,3

15,8
0
2,6
2,6

0
0
7,9
5,1

0
0
0
0

72
82
137
33

8,4
20,7
11,7
21,2

5,6
13,4
8,8
9,1

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

0
3,7
1,5
3,0

0
0
0
0

echte weide
wisselweide
hooiweide
echt hooiland

242
194
121
20

6,6
9,3
9,9
30,0

5,8
7,7
8,3
20,0

0,4
1,5
0,8
5,0

0
0
0,8
5,0

0,4
0
0
0

echte weide
wisselweide
hooiweide
echt hooiland

63
30
13
9

4,8
3,3
7,7
11,1

4,8
3,3
7,7
11,1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Tabel 5. Procentueel aantal percelen met verschillende gewichtspercentages Moeraspaardestaart bij
de verschillende combinaties van gebruikswijze en kalitoestand.
Totaal
aantal
onderzochte
percelen

Procentueel aantal percelen
waarop
de soort
voorkomt

echte weïde

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

2
42
104
104
134

wisselweide

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

Gebruikswijzen

K-toestanden

Procen tueel aantal percelen, waaropde
soort voorkomt indeonderscheiden G%-en
<0,5

1-3

4-10

>10

50,0
4,8
10,6
11,6
3,0

50,0
4,8
8,7
9,6
1,5

0
0
1,0
1,9
1,5

0
0
0
0
0

0
0
1,0
0
0

9
51
101
81
66

55,6
19,6
11,6
8,6
0

33,3
13,8
8,9
7,4
0

22,2
2,0
2,0
1,2
0

0
3,9
1,0
0
0

0
0
0
0
0

hooiweide

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

14
61
115
70
42

14,3
26,2
10,5
5,7
4,8

7,1
18,0
7,0
5,7
4,8

0
6,6
0
0
0

7,1
1,6
3,5
0
0

0
0
0
0
0

echt hooiland

slecht
onvoldoende
matig
voldoende
goed

29
29
22
5
7

31,3
38,0
18,2
20,0
13,7

20,7
34,5
4,6
0
13,7

10,4
3,5
9,1
0
0

0
0
4,6
20,0
0

0
0
0
0
0
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drongen door een goede kalitoestand dan door een goede fosfaattoestand, vindt bevestiging in de tabellen 2en 3. Opmerkelijk is hier echter, dat de soort op de drogere
percelen meer voorkomt bij een goede kali-, dan bij een goede fosfaattoestand. Het
aantal gevallen is echter te gering om er conclusies aan te verbinden.
In het algemeen ismenvan mening, dat de Moeraspaardestaart een zeer hardnekkig
onkruid is,dat zichzelfs na goedebemesting en intensief gebruik van het grasland nog
langdurig handhaaft. Het blijkt echter, dat de plant op goed bemeste en goed ontwaterde percelen slechts heel plaatselijk en dan nog in slechts zeer geringe percentages
voorkomt. Een goede behandeling zal er dus veel toe kunnen bijdragen dit onkruid
geheel te doen verdwijnen.
De vraag doet zich daarbij voor, welke maatregelen genomen moeten worden om
percelen, die in sterke mate met Moeraspaardestaart zijn bezet, van dit onkruid te
zuiveren. Op verschillende plaatsen is op het probleem van de Moeraspaardestaartbestrijding reeds de aandacht gevestigd. Volledigheidshalve volgt hier een kort overzicht van de resultaten die met de verschillende bestrijdingsmethoden zijn verkregen.
In Zuidholland treft men de zogenaamde hermoessloten aan. Dat zijn brede, diepe
sloten, die zijn gegraven om de uitbreiding van de Moeraspaardestaart tegen te gaan.
De bodem van deze sloten moet schoon gehouden worden om te verhinderen, dat de
ondergrondse uitlopers, over de slootbodem kruipend, de andere kant bereiken. De
slootbagger mag slechts aan de met het onkruid bezette zijde van de sloot op het land
worden gebracht.
De actieve bestrijding van de Moeraspaardestaart vindt zowel op mechanische als
chemische wijze plaats. Beide methoden berusten op uitputting van de ondergrondse
delen. Vooropgesteld zij, dat bestrijding van het onkruid geen zin heeft wanneer niet
tevens dewaterhuishouding en de bemestingstoestand worden verbeterd.
De mechanische bestrijding vindt plaats met behulp van een zware geribde rol (C.
K. VAN DAALEN, De Hermoesrol. De Veldbode, no 1572, 15April 1933). Derolmoet
per strekkende meter ongeveer een gewicht hebben van 2 ton. De ribben moeten geleidelijk overgaan in het lichaam van de rol, hetgeen het best bereikt kan worden door
de ribben uit smeedijzer uit te kloppen. De eerstemaal moet gerold worden, zodra het
land oppervlakkig droog is in het voorjaar. Indien de hermoesplanten daarna, ongeveer eind Mei- begin Juni, weer een lengte hebben van 15à 20 cm en tenminste reeds
één krans zijtakken hebben gevormd, moet voor de tweede maal worden gerold. Een
derde en eventueel een vierde behandeling moeten worden gegeven, wanneer de planten wederom datzelfde groeistadium bereiken. Vooral de eerste behandeling in Maart
isvan groot belang. Het rollen moet steeds geschieden in twee opeenvolgende beurten
integengestelde richting. Bij deeerstebewerkingworden destengels plat gelegd, waarna ze bij de teruggaande bewerking vlak boven de grond worden geknikt; de op deze
wijzebewerkte stengeldelen herstellen zichnietmeer.Aan debestrijding bij de greppelen slootkanten moet bijzondere aandacht worden besteed, daar op deze plaatsen anders centra blijven bestaan, van waaruit de plant zich steeds opnieuw zal kunnen verbreiden. Voor deze stroken kan bij de bestrijding gebruik worden gemaakt van zware
kettingen. Het beste effect van de bewerkingen wordt verkregen door te rollen in een
droogteperiode of wanneer het na een droogteperiodejuist iets heeft geregend. Na de
bewerkingen kan men het land het beste gaan beweiden om de zodedichtheid te bevorderen. Met dezemethode worden in één of tweejaar goede resultaten bereikt, mits
men de bewerkingen tijdig en nauwgezet uitvoert, zodat het onkruid geen kans krijgt
zich te herstellen en opnieuw reservevoedsel te gaan vormen.
Ook met de chemische bestrijdingsmethoden met groeistoffen kunnen goede resultaten worden verkregen. De bestrijding kan o.a. worden uitgevoerd met 2-methyl-4chloorphenoxy-azijnzuur. Het onkruid kan, door de.bestrijding gedurende drie ach34

tereenvolgende jaren intensief voort te zetten, geheel worden uitgeroeid. Bij de bestrijding kunnen zowel sterk als zwak geconcentreerde groeistof-oplossingen worden
toegepast. Bij gebruik van hoge concentraties sterven de bovengrondse delen snel af.
Er treedt dan echter weer spoedig hergroei op..Past men lagere concentraties toe, dan
sterven de bovengrondse delen minder snel af, doch is de nagroei minder intensief.
Blijkbaar dringen de groeistoffen gedurende het langzame afsterven van de bovengrondse delen van daaruit via de wortelstokken naar de diepere wortels door, die dan
eveneens worden aangetast. Bij het snelleafsterven van de groeiende delen zou dit niet
het geval zijn. De groeistoffen kunnen worden toegepast op elk gewenst tijdstip tussen
Mei en eind September, mits de bovengrondse delen voldoende boven de grasmat uitsteken.
De uit het bovenstaande te trekken conclusies kunnen in drie punten worden samengevat:
1. Op percelen met een behoorlijke ontwatering en goede bemestingstoestand (in het
bijzonder kalitoestand) en een niet telossezode tengevolge van uitsluitend gebruik als
hooiland, zal de Moeraspaardestaart uiteindelijk practisch niet voorkomen.
2. Bestrijding van de Moeraspaardestaart iszowelop mechanischewijze als langs chemischewegmet behulp van groeistoffen zeer goed uit tevoeren, mits de bestrijding intensiefwordt doorgevoerd en gedurende enkelejaren wordt volgehouden.
3. Bestrijding van het onkruid heeft weinig zin, wanneer niet tevens de ontwateringsen bemestingstoestand wordt verbeterd.
Ecology and control of Equisetum palustre L.
This weed which isvery injurious to dairy cattle, hardly occurs on welldrained and
grazed fields rich in potash and phosphate. In accordance to the strongly suppressive
effect of potash, farmers have had very favourable experience with liquid manure of
PigsHorsetail control, as well in a mechanical way as by herbicides, will possibly give a
good result, provided that itisapplied intensively during someyears.
However, there will be little sensein controlling this troublesome weed, if draining
and manuring condition are not improved at the same time. Otherwise the horsetail
will always raise its head again.
ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN POPULIEREN OP GRASLAND
with summary
A.BAKKER
INLEIDING

De goede resultaten, met de cultuur van populieren verkregen, en de voorlichting
door woord en geschrift hebben veroorzaakt, dat van landbouwzijde in toenemende
mate belangstelling voor deze teelt ontstaat. Juist deze belangstelling is voor een uitbreiding van de populierenteelt noodzakelijk, omdat de populier door zijn eisen aan
de grond aangewezen is op gebieden, die tevens geschikt zijn voor uitoefening van
weidebouw en onder bepaalde omstandigheden ook voor akkerbouw. De voorkeur
gaat uit naar humeuze, niet bepaald venige, voedselrijke gronden met een gunstige
lucht- en waterhuishouding. Vooral aan beidelaatste factoren worden eisen gesteld.
Verschillende omstandigheden dragen er toebij,dat dezehoutsoort steedsmeer zijn
plaats vindt op het landbouwbedrijf, waar hij dan ook eigenlijk thuis behoort:
1. Door selectie en veredeling iseen groot aantal vormen ontstaan, die aangepast zijn
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aan uiteenlopende eigenschappen van de groeiplaats (grondsoort, wind, e.d.). Het
door kwekers onder N.A.K.-plombe afgegeven plantmateriaal is gegarandeerd
soortecht, zodat mislukkingen weinig meer voorkomen.
2. Het hout zal in toenemende mate gevraagd worden. De industrie legt zich steeds
meer toe op de verwerking van zacht hout (o.a. triplex), terwijl vooral de papierindustrie gesteld is op het cellulose-rijke hout van de populier.
3. Daar de populierenteelt valt onder de bepalingen van de Boswet, zijn de opbrengsten, die uit deze teelt worden verkregen, vrij van inkomstenbelasting.
4. Sinds 1952 is men, voor zover het populierenbos en geen laanbomen betreft, ontheven van de herplantplicht na velling, tenzij men gebonden is aan gemeentelijke
verordeningen. Hierdoor voelen velen zich in staat om „geheel vrijblijvend" eens
eenproef metpopulieren te nemen.
BEZWAREN TEGEN DE AANPLANT VAN POPULIEREN

Ondanks de genoemde factoren blijven vele grondgebruikers terdege de bezwaren
gevoelen, die aan de teelt verbonden zijn. Deze bezwaren blijken echter in hoofdzaak
beperkt tot de invloed van een beplanting op de naaste omgeving. Hieraan worden
licht, vocht en ook voedsel onttrokken. Inderdaad zijn opbrengst- en/of kwaliteitsverlies van het cultuurgewas in de ongeveer 20 m brede strook langs een opgaande
randbeplanting dikwijls aanwijsbaar. Hoewel nog weinig onderzocht, mag men toch
echter welveiligveronderstellen, dat de opbrengst van het hout het verlies in de randzônevele malen zal overtreffen. Het bezwaar blijft evenwelvan betekenis, wanneer de
bomen en het aangrenzende cultuurland aan verschillende eigenaren behoren. Voor de
betreffende landbouwer weegtieder ongerief dan zeerzwaar. Zowordt door de bladval
in de herfst het gras minder goed door het vee gevreten. Daar staat echter tegenover,
dat het strooisel eenbemestende werking heeft (5% CaO, 1-2% K 2 0) en vrij snel verteert.
SAMENWERKING TUSSEN C.I.L.O. EN I.B.O.

Verschillende vragen om advies, die het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek bereikten, zijn er mede
aanleiding toe geweest, dat gezamenlijk werd begonnen met een voorbereidend onderzoek naar de gevolgen, die de landbouwers in het bijzonder in de graslandgebieden
ondervinden van populieren op hun land. Ook de wetenschap, dat ons land zeer
grote belangen heeft bij een toenemende productie van waardevol hout, was drijfveer
voor beide Instituten om op dit gebied te gaan samenwerken.
De voorbereidingen hadden mede tot resultaat, dat thans in verschillende vrijwel
boomloze gebieden kan worden nagegaan, welke invloed een rand- en wegbeplanting,
door verandering van het microklimaat, op de opbrengsten van achterliggend bouwen grasland heeft. Algemeen aanvaard zijn wel enige gunstige werkingen op het klimaat van het betreffende gebied, bv. breking van krachtige wind, met als gevolg minder last van verstuiven. Opmerkelijk is echter, dat zeer weinig betrouwbare gegevens
beschikbaar zijn over de invloed van windschermen op de opbrengst en over de afstanden van het scherm tot welkedezeinvloed zichuitstrekt. Uit het buitenland (Rusland, Denemarken) isweliswaar hierover ietsbekend, maar de aldaar verkregen resultaten zijn niet zonder meer op onze omstandigheden over te brengen.
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TE VOLGEN WERKWIJZE

Zoals uit het bovenstaande blijkt, zalhet onderzoek zichin hoofdzaak tot tweeproblemen bepalen.
1. Als eerste zij genoemd: het meten van de invloed van de bomen op opbrengst en
kwaliteit van de aangrenzende (ongeveer 20 m brede) strook cultuurgewassen en het
zoeken naar wegen om deze waarschijnlijk meestal nadelige invloed te verminderen.
Zoals reeds werd aangestipt, zijn schaduwwerking benevens water- en voedselonttrekking door de bomen als voornaamste oorzaken van optredende verliezen te beschouwen.
Voor Nederland staan slechts enkele nauwkeurige gegevens over deze invloed ter
beschikking. D. M. DE VRIES bepaalde van stroken grasland, die op afstanden van 1,
3, 5, 10, en 25 m parallel aan een randbeplanting met populieren waren gelegen, de
botanische samenstelling en de hoedanigheidsgraad. Dit werk wordt thans op groter
schaal voortgezet.
Tevens onderzocht D E VRIESin 1951zeven oude graslandpercelen met een regelmatigebeplanting van populieren over het gehele oppervlak. Dezepercelen zijn thans opgenomen in het uitgebreide en nauwkeurige onderzoek der Nederlandse graslanden
(Project 1),waarbij zowel de \ dm2-frequentiemethode alsook de drooggewichtanalytische methode gebezigd worden.
In grote lijnen bleek de hoedanigheidsgraad van het grasland af te nemen met een
toenemend aantal bomen per ha (tabel6).
Tabel 6. Verband tussen hoedanigheidsgraad en plantverband.
1
Gebruik

|

2

3

4

Hoedanigheidsgraad
Aantal bomen/ha. .

6,3
10

6,5
31

6

5

beweid, niet bemest

beweid en bemest
6,1
123

4,7
139

4,6
139

7

verwaarloosd
4,5
156

!
,
1 333

De grondsoort is hier voorlopig buiten beschouwing gelaten. De gevonden correlatie is echter geaccentueerd en daardoor weinig betrouwbaar, doordat bij een populierenopstand in grasland zeer dikwijls het plantverband bij de aanleg wijder wordt gekozenen het grasland meer wordt verzorgd naarmate de kwaliteitvan dezode beter is.
Dit om in de gunstige gevallen zo lang mogelijk van goede grasopbrengsten verzekerd
te zijn.
In Belgiëwordt door REYNTENS zeer positief stelling genomen tegen beplanting van
populieren om grasland. Hij onderzocht in 15percelen met een randbeplanting de beïnvloede strook (die hij stelde op 30 m parallel aan de bomen); zijn resultaten waren
de volgende (tabel 7):
Tabel 7. Invloed van beschaduwing op de grasmat.
Gewichtsprocenten v a n d e opbrengst

Vlinderbloemigen
Minderwaardige grassen . . .
Onkruid

beschaduwd
in %

niet beschaduwd
in %

25
8
47
19

46
9
28
16

De aandacht zij er hier op gevestigd, dat de in Nederland gebruikelijke indeling van
graslandplanten nietgeheelovereenkomt metdeBelgische.In Belgiëworden de matige
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grassen gerekend tot de minderwaardige, zodat de werkelijkheid minder ongunstig is
dan de tabel doet vermoeden. Als goede grassen beschouwt REYNTENS vnl. Engels
raaigras (Loliumperenne L.), Beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.), Timothee
(Phleum pratensis L.),Veldbeemdgras (Poa pratensis L.);als minderwaardige grassen
vnl. Witbol (Holcus lanatus L.), Gewoon struisgras (Agrostis tenuis Sibth.), Fiorien
(Agrostis stolonifera L.) en Kropaar (Dactylis glomerata L.); van de Vlinderbloemigen isWitte klaver (Trifolium repens L.) de meest voorkomende soort.
Helaas maakt hij in zijn publicatie in het geheel geen melding van de omstandigheden, waaronder de proef genomen is. Zo blijft de vraag open of de verzorging en bemesting binnen en buiten de randstroken gelijk waren. Het komt nl. voor, dat de bemesting van het gedeelte van een perceel, waarop boomgroei zijn invloed uitoefent,
wordt nagelaten, omdat niet het gras, maar alleen de bomen daarvan zouden profiteren. Ook over de mate van beschaduwing (expositie van derandbeplanting) als factor,
die de zode beïnvloedt, schrijft hij niet.
REYNTENS is evenwel minder pessimistisch, wanneer het de grasmat in beweide
boomgaarden betreft. Ook hiervan onderzocht hij een aantal gevallen, waarbij bleek,
dat de hoedanigheidsgraad van een beschaduwd perceel zeer kan stijgen, wanneer een
ruime bemesting wordt gegeven. Ook hem bleek het percentage goede grassen sterk
afhankelijk van de afstand der bomen, dus van het aantal bomen per ha.
In Nederland onderzochten DIRVEN, BAKKER en KEMP de beschaduwing in boomgaarden. Zij kwamen tot deconclusie, dat in een boomgaard met een regelmatige verzorging van de grasmat de goede grassen, althans wat hun frequentie betreft, niet belangrijk afnemen. Zij onderschrijven echter weldemening van deZwitsers WAHLER en
GISINGER, dat opbrengst enkwaliteit van het gewas aanzienlijk achteruit kunnen gaan.
De opzet van de proeven in 1953,die door C.I.L.O. en I.B.O. gezamenlijk worden
uitgevoerd, hebben nu als doel om alle genoemde gezichtspunten in één proef te betrekken. In de schaduw van een randbeplanting wordt de droge-stofopbrengst, alsmededebotanischeen chemische samenstelling van degrasmat nagegaan met behulp van
omheindeproefveldjes. Dezegegevensworden vergeleken metdieuit overeenkomstige
veldjes in niet beschaduwde delen van dezelfde percelen. Van enkele nabije populieren
zal vóór en nà de bemestingsproef de dikte gemeten worden ten eindena te gaan of zij
duidelijk profijt van de bemesting trekken.
2. In de tweedeplaats kan bij het onderzoek de betekenis van een opgaande beplanting van populieren als windscherm doeltreffend worden nagagaan, indien in een
boomloos gebied regelmatig opbrengstmetingen worden uitgevoerd vóór en geruime
tijd nà het aanleggen van een dergelijk scherm. De voorbereidingen gedurende 1952
hebben er toe geleid, dat een drietal zeer aan wind blootgestelde gebieden, gelegen in
Friesland, Z.O.-Drente en Utrecht, met projecten voor ongeveer Noord-Zuid verlopende wegbeplantingen met populieren betrokken worden bij de voorgenomen proeven. Een gedeelte van deze beplantingen krijgt een onderbegroeiing van elzen, zodat
aldus een gesloten windscherm wordt gevormd. Volgens alle literatuuropgaven worden met dergelijke, mits niet al te dichte schermen, de beste resultaten geboekt. Vermeden is dan, dat tussen de stammen luchtzuigingen voorkomen, die plaatselijk de
schermwerking te niet kunnen doen. Ook hier zal gebruik worden gemaakt van omheinde proefveldjes. Deze worden aangelegd op regelmatig toenemende afstanden van
debeplanting, tot minstens 15à20maal deuiteindelijke hoogte van het scherm. Uiteraard zal vooral dit deel van het onderzoek zich over verscheidenejaren uitstrekken.
ECONOMISCH PERSPECTIEF

Mocht uit bovenstaande proeven blijken, dat toenemende aanplant van populieren
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geen schade, eventueel zelfs voordeel, voor de akker- en weidebouw betekent, dan is
de mogelijkheid om de huidige productie van populierenhout te verdrievoudigen zeer
veel groter geworden. Thans bestaat deze productiejaarlijks uit ongeveer 135.000 m3.
De behoefte van de houtverwerkende industrie (triplex, lucifers, klompen, bouwhout
enz.) bedraagt jaarlijks echter 600.000 m 3 , waarvan de papierindustrie 300.000 m 3gebruikt. Het gevolghiervan isdat velehonderdduizenden guldens perjaar gemoeid zijn
met de import van dit hout, in een hoeveelheid, die aanzienlijk kan worden verminderd.
An investigation into the influence ofpoplars ongrassland
Severalfactors haveincreased theinterestinpoplar plantinginagriculture: thegood
results with new hybrids and selections, the great demand for wood, the abolishment
of the legal obligation to replant after cutting. However there are some drawbacks:
margin planted poplarswithhold light,water and food from the agriculturalcrops and
in autumn good grazing is hampered by the fallen leaves.
Now the Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek and the Instituut
voor Bosbouwkundig Onderzoek cooperate in investigating:
1. Theinfluence of margin plantings on theyield and thechemical and botanical composition of the adjacent strip of grassland ca 20 meters wide. DE VRIES already investigatedthebotanicalcomposition ofsevengrasslands witha regular planting of
poplars all over the surface.
2. The influence of a margin planting as shelterbelt on the yields of crops grown behind. For thispurpose poplars willbeplanted inthree treeless territories.
HET BEREKENEN VAN DE PRODUCTIEVERMINDERING
DOOR LEVERBOTAANTASTING BIJ MELKVEE (PROJECT 20)
with summary
J. DOEKSEN

Voor het berekenen van de productievermindering, welketengevolge van ziekten of
gebreken i.e. de leverbotziekte bij het rundvee optreedt, worden door ons in principe
twee berekeningsmethoden gebruikt.
Ten eerste kan men op een bepaald moment of op een reeks data, de productie
vaneengroepziekedieren vergelijken met die van een gelijkwaardige groep gezonde
dieren. Onder gelijkwaardig zou men dan dienen teverstaan, dat de dieren van dezelfde leeftijd zijn, en op hetzelfde moment zijn afgekalfd, of dat ten minsteinelke groep
evenveel dierenvandezelfde leeftijd enz.voorkomen. Aan dezeeisisechter indepractijk zeer moeilijk tevoldoen. Wij maken daarom gebruik van detabel van DOEKSEN en
HEIJBOER („Het omrekenen van melkvee tot standaardkoeien", Versl. v. Landb. Onderz. 58,1, 1952)waarbij elkewillekeurige groep dieren, onafhankelijk van de leeftijd
der samenstellende individuen ofhettijdstip van delactatie,tot een aantal „standaardkoeien" kan worden omgerekend. Daar deze standaardkoeien volkomen vergelijkbaar
zijn, kan men een groep gezonde dieren vergelijken met een groep zieke.
Om het opzoeken van de gewenste waarden in de tabel te vereenvoudigen, stelden
wij een rekenrol samen (fig.1), welke als volgt is geconstrueerd: Op een binnenbus is
de tabel aangebracht. Deze binnenbus vormt één geheel met de rand, waarop een pijl
het begin van de tabel op de binnenbus aangeeft. Een beweeglijke ring, waarop de
maanden van hetjaar - verdeeld in 6perioden (van ± 5dagen) - zijn aangegeven, kan
ten opzichte van de tabel en de rand draaien. Over de binnenbus met de tabel is een
losse buitenbus gebracht, waarin een lengtespleet, welke slechts één rij cijfers van de
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Fig. 1. Rol voor het eenvoudig vaststellen
i
van de waardigheid van een koe
in procenten van
de standaardkoe
Roll for the easy
converting of
dairy-cattle into
standard-cows

Fig. 2. De productie per standaardkoe van gezonde en zieke dieren op het bedrijf Z. in
de Mastenbroekpolder
Production per standard-cow of healthy
and diseased animals on the farm Z. in the
Mastenbroekpolder, Netherlands
— Gemiddelde standaardproductie
van 9 gezonde koeien
Mean standard-production of 9
healthy cows
Gemiddelde standaardproductie
van 13 zieke koeien
Mean standard-production of 13
diseased cows
Productieverlaging (in %) ten
gevolge van de leverbotaantasting
Decrease {in %) of the production caused by liver fluke infection

tabel vrij laat. Op deze bus staan de mogelijke leeftijden van de koeien aangegeven en
eennaar deringgerichtepijl,welkemetdespleetindebus overeenkomt. De buitenbus
is in principe ook los van dering, maar kan daaraan door een eenvoudig mechanisme
in elke stand worden gefixeerd.
Wanneer men nu van een bedrijf of een groep dieren deproductie per standaardkoe
wilweten op eenbepaald moment, dan stelt men depijl van debuitenbus tegenover de
gewenstepeildatum van dering,enzetringen buitenbus t.o.v. elkaar vast. Draait men
nu de ring (met de buitenbus) zo, dat de afkalfdatum van een beschouwde koe tegen40

over de pijl op de rand van de rol staat, dan leest men tegenover de leeftijd op de buitenbus in de spleet af welk percentage het dier uitmaakt van de standaardkoe. Aangezien men de waardigheid van alle dieren van de groep op dezelfde peildatum wil kennen, kan men de ring gefixeerd laten staan en de afkalfdatum van alle dieren successievelijk tegenover de pijl op de rand draaien en tegenover de leeftijd de waardigheid
aflezen. Deze methode werkt uiteraard veel sneller dan het opzoeken van de gewenste
waarden in de tabel.
Door op deze wijze de productie van twee groepen dieren op een bepaalde datum
of een serie tijdstippen te vergelijken, of het verloop van de melkgift van een groep
van dieren (bv.een helestal) tevervolgen, krijgt men een indruk van deinvloed van de
uitwendige omstandigheden op de productie of de productie-verschillen. In fig. 2
wordt de melkgift van een groep met leverbot besmette dieren vergeleken met die van
degezondekoeien op hetzelfde bedrijfin deMastenbroekpolder. In hetverloop van de
lijn, welke de productievermindering tengevolge van de leverbotaandoening aangeeft,

Fig. 3. Rekenschijf voorhetomrekenen vaneenwillekeurigelactatiecurve indievaneen8-jarige koe
Discfor the converting ofproduction-curves intothelactation-curves of8-yearoldcows
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weerspiegelt zich vrij duidelijk het weersverlpop. Half Mei 1949 was het weer warm,
daarna was het nat en koud en het verschil in productie nam sterk toe. De tweede
decade van Juli begon het warm te worden, en nam het productieverschil weer af, terwijl gezien de sterke productiedaling van alledieren in October en November, devoeding der dieren in deze maanden onvoldoende moet zijn geweest, waar de besmette
dieren nog sterker op reageerden dan de normale.
Bij de tweede door ons toegepaste omrekening worden de werkelijk gevonden
lactatie-curves in hun geheel getransformeerd tot curves van 8-jarige dieren. Hiervoor
kunnen wij eveneens gebruik maken van de tabellen van DOEKSEN en HEIJBOER, door
nl. de gevonden productie van een koe te vermenigvuldigen met de overeenkomstige
waardigheid van de 8-jarige koe en te delen door de eigen waardigheid. Daar dit een
vrij bewerkelijk proces is,omdat tweewaarden indetabel dienen teworden opgezocht
en twee rekenkundige bewerkingen moeten worden uitgevoerd, hebben wij een rekenschijf samengesteld, waarin de mogelijke correcties alle zijn verwerkt (fig. 3).
Deze schijf bestaat uit drie ten opzichte van elkaar draaibare ringen of schijven. De
middelste ring islogarithmisch verdeeld, op de binnen- en buitenring isvoor elkeleeftijd een segment gereserveerd, waarin de 14-daagse controles staan aangegeven. Het
punt van de middenring, dat de waarde van de gevonden productie weergeeft, wordt
tegenover het beginpunt van de leeftijd van het beschouwde dier op de binnen- of
buitenring geplaatst. Tegenover de contrôledag waarop de bedoelde productie is
gevonden, leest men op de middenring de gecorrigeerde productie af, welke het dier
op dezelfde contrôledag zou hebben gegeven als het als achtjarige was afgekalfd.
In fig. 4 worden twee groepen koeien uit de Mastenbroekpolder vergeleken. Deze
groepen zijn samengesteld resp.uit de gezonde endoor leverbot aangetaste dieren van
dezelfde bedrijven. Duidelijk blijkt hier, dat tijdens de hoge productie in het begin van
de lactatie en bij gevorderde dracht, de leverbotzieke dieren belangrijk in productie
kunnen achterblijven.
Mastenbroekpolder 1949

Fig. 4. Het gemiddelde lactatieverloop van gezonde en zieke dieren op een aantal bedrijven in de Mastenbroekpolder
The mean lactation-curves of healthy and
liverfluke-diseased cattle on a number of
farms in the Mastenbroekpolder, Netherlands

Gemiddelde lactatiecurvevan 95
gezonde koeien
Mean lactation-curve of 95 healthy cows
•Gemiddelde lactatiecurve van
175 zieke koeien
Mean lactation-curve of 175
diseased cows

3% month
3'/2 mnd
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time after calving
tijd na afkalven

•Productieverlaging (in %) ten
gevolge van de leverbotaantasting
Decrease {in%)of the production
caused by liverfluke infection

Een dergelijke vergelijking heeft slechts dan zin, indien men met een groot aantal
dieren kan werken, zodat door de verschillen in afkalfdata, de uitwendige invloeden
enigszins over de lactatie-curve zijn verdeeld. In het gegeven voorbeeld zal dit niet
geheel het geval zijn, daar de dieren in de Mastenbroekpolder in hoofdzaak in het
voorjaar zijn afgekalfd.
Calculatingthedecreaseinmilk production of liverfluke-diseased cattle
Two methods for determining milk losses through diseases or adverse external circumstances are discussed.
The first method compares the production of two groups of cows at the same date.
In this wayexternal influences on theproduction can be shown (fig. 2).Principally the
tables of DOEKSENand HEIJBOER areused („Theconversion ofdairy cattleto standardcows", Versl. Landbk. Onderz.58,7,1952), but arollhasbeendesigned tofacilitate the
conversion of milking-cows to standardcows (fig.1).
With the second method the lactation curves of healthy and diseased animals are
compared (fig. 4).A disc,consisting of three rings (fig. 3) has been developed for converting the lactation curves of cattle into lactation curves of eight-year old cows. The
physiological reaction of dairy cattle on the disease can be shown in this way.
HET KWEKEN VAN HOMMELS VOOR DE BESTUIVING VAN RODE KLAVER
(PROJECT 162)
with summary
J. WlLCKE

De hommels vormen als bestuivers een belangrijke en voor ons land en vele andere
landen onmisbare schakel in de zaadproductie van de Rode klaver. Rode klaver is in
hogematezelfsteriel envoor dezaadvorming aangewezen opkruisbestuiving, die door
insecten tot stand moet worden gebracht, welke de bloemen bezoeken om honing en
stuifmeel te halen. De honing wordt echter afgescheiden op de bodem van de ± 9 mm
lange kroonbuis en is slechts te bereiken voor insecten, die over een tong van daaraan
ongeveer gelijkelengtebeschikken. DeHoningbij met haar 6mmlangetong kan doorgaans niet bij dehoning komen; zij vliegt daarom niet graag op Rode klaver en bij een
aantal controles naar bestuivende insecten op klavervelden bij Bennekom en in de
Betuwe troffen wij dan ook geen enkele maal een Honingbij onder de bezoekers aan.
Behalve enkele slechts bij warm, zonnig weer vliegende dagvlinders, waren dit bijna
uitsluitend hommels.
In ons land komen 20hommelsoorten voor; zij bezitten alleeen langere tong dan de
Honingbij (tabel 8).
Tabel 8. Tonglengte in mm van de werksters van de Honingbij en de
voornaamste hommelsoorten.
Honingbij
Aardhommel
Boomhommel
Weidehommel . . . .

±6
8-9
8-10 I
8-12 j

Steenhommel
Akkerhommel . . . .
Tuinhommel

10-12
12-13
14-16

Al naar de soort loopt de tonglengte bij de hommels echter sterk uiteen; de kortste
tong heeft de Aardhommel en het isduidelijk, dat deze soort nog maarjuist bij de honing kan komen;om toch haar doeltebereiken, bijt zenogal eensdekroonbuis aan de
basis open en steelt de honing zonder met het stuifmeel in aanraking te komen. Daar
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ook nahaar komendebezoekers van het gatgebruik maken, zijn dergelijke aangebeten
bloemen, voor zover zetenminste niet reeds vóór deinbraak bestoven waren, voorde
zaadpfoductie waardeloos. DeAardhommel isdusniet eenonverdeeld gunstigebestuiver enzal daarom slechts bij gebrek aan beter voor het kweken tenbehoeve vande
klaverbestuiving inaanmerking komen.De overigehommels hebbenlangeretongen en
houden zich (over hetalgemeen) aandenormale weg. In onsland zijn vooral de Akker- endeTuinhommel uitstekende klaverbestuivers.
Van nature zijn dehommels deaangewezen eninfeite enige belangrijke bestuivers
van deRode klaver. InNieuw-Zeeland, waar de(daar niet inheemse) Rode klaverbij
gebrek aanbestuivers altijd zeer slecht zaad zette, haddeimport van enkele hommelsoorten uitEngeland eenaanmerkelijk rijkere zaadopbrengst totgevolg.
Ondanks datNederland inhetmidden vanhetnatuurlijke verspreidingsgebied der
hommels ligt,isdaarmee echter debestuiving van deRode klaver nog lang niet ideaal.
In tegenstelling tot degecultiveerde Honingbij, diegeheel alshuisdier iste beschouwen en onder degunstigste omstandigheden kanworden gekweekt, zijn de hommels
zuiver wilde soorten enalszodanig sterk afhankelijk vandeuitwendige omstandigheden, zodat dehommelstand vanjaar totjaar sterk schommelt enveelal,inieder geval
op deklavervelden, tezwak is om een bevredigende zaadopbrengst mogelijk temaken.
In onsland isdezeopbrengst dan ook absoluut onvoldoende omindeeigen behoeftetekunnen voorzien, zodat het meesteklaverzaad moet worden geïmporteerd. Daarbij komt als ernstig bezwaar naar voren, dat Rode klaver uitgesproken landrassen
vormt, rassen dus,diezich slechts optimaal ontwikkelen onder de omstandigheden,
waaronder ze door natuurlijke selectie uit eenveelvormige populatie zijn ontstaan;
geïmporteerde rassen zullen daardoor veelal bij eigen rassen achterblijven.
Deze factoren maken eeneigen teelt vanklaverzaad zeer gewenst. Menkande bestuivingsbezwaren, diezich daarbij voordoen, op verschillende manieren trachten te
ondervangen:
1. Door het selecteren vaneenHoningbij-ras metlangere tong. Hoewel menhierin
tot opzekere hoogte is geslaagd, blijft detonglengte vandeze langtongige rassen
nog altijd merkbaar onder de9mm endus voor deRode-klaverbestuiving vooralsnog onvoldoende.
2. Door het selecteren van Rode-klaverrassen met korte kroonbuis. De tot nutoe
verkregen rassen, die aandeze eisvoldoen, gaven nabestuiving door Honingbijen
een goedezaadopbrengst, doch hadden een zeer slechte groenproductie.
Daar dezebeidemethodes niettotbevredigende resultaten hebben geleid, trachten wij,
in samenwerking met Dr A. MINDERHOUD,

3. door hetkweken vandenatuurlijke bestuivers, de hommels, in kastjes, dieopde
klavervelden kunnen worden uitgezet, tothetbeoogde doel te geraken.
Aan de pogingen om hommels tekweken ligttengrondslag, dathun biologieinvele
opzichten metdievan deHoningbij overeenstemt. Ook dehommels zijn sociale bijen,
d.w.z. eengroot aantal individuen woont enwerkt alsvolk samen ineen nest, hoewel
zo'n hommelvolk, maximaal 300à400 inwoners tellende, bijlange naniet zo grootis
als datvandeHoningbij metzijn 30.000-40.000 inwoners. Evenals bijde Honingbij
bestaat bij dehommels hetvolk uitéénvruchtbaar wijfje ofkoningin eneengroot aantal onvruchtbare wijfjes ofwerksters; later in het jaar komen daar nogde mannetjes
en dejonge koninginnen bij,die echter spoedig nahun verschijnen hetnest voor goed
verlaten. De koningin produceert de eieren; de werksters verzamelen honing en
stuifmeel en verzorgen koningin ennakomelingschap. Erisechter ééngroot verschil
met debiologie vandeHoningbij endatisvoor hetkweken vandoorslaggevendebetekenis: Hethoningbijvolk heeft eenonbeperkte levensduur en overwintert van jaar
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opjaar in zijn geheel met koningin en volle werksterbezetting; de bijenkoningin leeft
3tot 5jaar enwordt geregeld elkjaar een ofenkelemalen door eenjonge koningin vervangen, waarbij ze zelf in een zg. voorzwerm wegtrekt om een nieuw nest te stichten;
de werksters leven elk voor zich niet langer dan ongeveer 3 maanden, doch daar er
steeds een eierleggende koningin aanwezig is, worden ze voortdurend door nieuwe
vervangen.Dehommelstaat daarentegen bestaat slechts éénseizoen;deoude koningin,
de werksters en de mannetjes gaan in de herfst dood. Wel zijn in de zomer de jonge
koninginnen verschenen, dochzijhebben, metdemannetjes, kort na hun uitkomen het
nestverlaten om daar niet meer in terug te keren; ze overwinteren, na tezijn bevrucht,
elk afzonderlijk op een beschutte plaats, veelal in de grond.
Het volgend voorjaar ontwaken ze in Maart of April uit de winterslaap en stichten
ieder voor zicheen nieuwe staat. Dejonge koningin zoekt hiervoor een geschikte holte
(een oud muizennest of andere holte in de grond, een boomholte, een vogelnestkastje)
en moet nu aanvankelijk, zonder hulp van werksters, alle bezigheden zelf verrichten.
Pas alsuit deeerst gelegdeeieren heteerste troepje werksters isontstaan, blijft ze- nu
verder haar gehele leven - thuis om zich tot het leggen van eieren te beperken. Met
behulp van de werksters kunnen steeds meer larven worden opgefokt, totdat het volk
in de zomer zijn maximale grootte heeft bereikt; dan worden verder nog uitsluitend
mannetjes enjonge koninginnen geboren, die kort na hun uitkomen het nest verlaten.
De oude koningin legt nu geen eieren meer; ze gaat spoedig dood en het nest sterft
geleidelijk uit.
Hommelstaten worden dus elk jaar opnieuw gesticht en bij het kweken van hommelszullenwedus ook elkjaar opnieuw moeten beginnen. Wekunnen daarbij uitgaan
van in het wild voorkomende, reeds goed bevolkte nesten. Zo hebben we in de zomer
van 1950 een aantal grondnesten van Aardhommel, Akkerhommel en Moshommel
uitgegraven en overgebracht in houten kastjes met vlieggat. Als we deze kastjes dan
op niet al te kleine afstand van de oorspronkelijke nestplaats op de grond neerzetten,
bleken de hommels zich van de gewijzigde omstandigheden niets aan te trekken; de
werksters vlogen, na een grondige oriëntatie van de omgeving van de vliegopening,
regelmatig in en uit, debevolking nam toe en ten slotteverschenen de mannetjes en de
jongekoninginnen. Verplaatsingvaninhetwildgevonden nestenzaldusgeen moeilijkheden opleveren en we zouden hierin een eenvoudige methode hebben om hommelnesten op de klavervelden uit te zetten als het niet ondoenlijk ware een voldoend aantal wilde nesten bijeen te krijgen.
We moeten daarom uitgaan van de pas uit de winterslaap ontwaakte koninginnen,
die inhetvoorjaar ingrotengetale rondvliegen en zo nodig, vooral op bloeiende voorjaarsstruiken als wilgen en Ribessoorten, bij honderden zijn te vangen. Voor zover gezond, vertegenwoordigt elke overwinterde koningin een toekomstig volk.
We hebben op verschillende manieren getracht deze koninginnen in de kastjes tot
nestelen te brengen. De kastjes waren indemeestegevallenvoorzienvan nestmateriaal,
bestaande uit gelijke delen muizenest, schapenwol en gedroogd veenmos. Een bevredigend resultaat verkregen we tot nu toe slechts metdemethode,waarbij kastjes met
nestmateriaal vroeg in het voorjaar buiten worden uitgezet, in afwachting of zich
daarin een koningin uit eigen verkiezing zal willen vestigen. Deze kastjes werden ten
dele in de grond ingegraven en voorzien van een uitvoergang naar de oppervlakte,
tendelewerdenzebovengrondsopdeoppervlakte ofoppaaltjes of inbomen geplaatst.
In 1951geraakten op dezewijze 4van de 18uitgezette kastjes bevolkt.
In 1952 werden in het voorjaar 72 kastjes op verschillende terreinen uitgezet en in
de periode van 16-21 Juni afgesloten en binnengehaald. Daarbij bleken er 29 (40%)
bevolkt te zijn, als volgt over de verschillende terreinen en naar de plaatsing verdeeld
(tabel 9).
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Tabel 9. Bezetting der kastjes in 1952 in verband met terrein en plaatsing.
Tuin
Wagen ingen

1 —
jUit1 pre-

!

zet

Ondergronds . . .
Half ondergronds .
Op de oppervlakte
Op paal
In boom

ii
2
2
1
8

Totaal

24

Arboretum
L.H.S.

j UitBevülkt i gezet

8
1
2
0
4
15
(63°

4

-

i 6
1

10

,)!

Bevolkt

l

-

4

Zomerdijk
Wageningen

Proefboerderij: Eiken-berken- I
Randwijk (bosje Dijkgraaf|

Uitgezet

Uitgezet

Bevolkt

-

-

-

-

Bevolkt

7
; 3
3
3
5

i
2
0
0

21
5
(50° o)!

7

6
(29%)

7

2

Uitgezet

Bevolkt

Uitgezet

10

ï

! 28

,;-

-

5

Bevolkt

10(36%)
i 3(60°, )
9 ' 3(33%)
11 ! 2(18%)
19 a i (58%)

72 129
2
10 i ï
(29% ),
i (40%,)
(10% >!

Het blijkt, dat de verschillende terreinen zeer uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd; het slechte resultaat in het eikenberkenbosje aan de Dijkgraaf is ongetwijfeld tewijten aan dehommelarmoede ter plaatse, het matige resultaat op deproefboerderij te Randwijk waarschijnlijk daaraan, dat de kastjes op paaltjes over het algemeen
weinig hommels trokken. Door de kastjes op geschikte terreinen uit te zetten en gunstig te plaatsen, is het percentage bevolkte kastjes zeker nog op tevoeren. Dat het percentage bevolkte kastjes dit jaar zo veel hoger lag dan het vorige, is waarschijnlijk
voor een deel tedanken aan de opvallende ingang, diede kastjes nu hadden gekregen:
de bovengronds geplaatste bestonden uit ongeverfd hout, waartegen de donkere opening scherp afstak, terwijl bij de ingegraven kastjes de opening van de ondergrondse
toevoergang met een ring van licht zand werd omgeven.
De verschillende hommelsoorten blijken ongelijke eisen aan de plaats van de kastjes
te stellen: Steen-, Tuin- en Aardhommel vertoonden een uitgesproken voorkeur voor
in de grond ingegraven kastjes, terwijl de'Boomhommel bijna uitsluitend in de bomen
en de Akkerhommel graag aan of even boven de oppervlakte nestelde (tabel 10).
Tabel 10. Verband tussen plaats der kastjes en bevolkende hommelsoort in 1952.
i Steen1 hommel

Ondergronds
Half ondergronds
Op de oppervlakte
Op paal
In boom
Totaal

2

Tuinhommel

Aardhommel

Akkerhommel

2

6
ï
2

2

. . . .

Mos- i Weidehommel ! h o m m e l

2

2

9

4

1

1

1
1
8

1

10

29

Door de plaatsing der kastjes ishet dus tot op zekere hoogte mogelijk een keuze uit
de soorten te doen;dit is van belang, daar de ene hommelsoort een veel beter klaverbestuiver is dan de andere.
Geheel in de hand heeft men deze keuze, wanneer men er in slaagt in het voorjaar
gevangen koninginnen van de gewenste soorten door opsluiting in een kastje.tot nestelen te brengen. Met deze methode, die door een Zweeds onderzoeker in 1951 met
succes werd toegepast, boekten wij tot nog toe echter een uiterst pover resultaat;
werden de dieren blijvend opgesloten, dan bleven zewel geruime tijd (tot enige maanden)inleven, doch gingen niet tot eierleggen over;werden zena een opsluitingvan een
of twee weken weer vrijgelaten, dan kwamen slechts enkele (2van de 25) in het kastje
terug om er een nest te stichten.
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Totaal

10
3
3
2
11

1
2

Boomhommel

Hoewel wijinhetuitzetten van kastjes in het voorjaar over een bevredigende methode beschikken tot het kweken van hommelvolken, die op de klavervelden kunnen
worden uitgezet, biedt delaatstgenoemde methode van het opsluiten van koninginnen
in kaatjes zo veel voordelen en mogelijkheden tot verdere domesticatie der hommels,
dat wij het onderzoek ook in die richting zullen blijven voortzetten.
Domestication of bumble beesfor red cloverpollination
In order to start bumble beecolonies for thepollination ofred clover two methods
were used:
1. Bumble bee queens were captivated in spring and confined to wooden boxes with
or without nesting material.
2. Wooden boxes, containing nesting material,wereput out in thefieldearly in spring
before the hibernating queens made their appearance.
Good results were obtained only by the second method. In 1952 72 boxes were put
out, partly above ground level (in trees, on poles, on the ground), partly dug in in the
soil; 29 (i.e. 40%) got inhabited. The various species of bumble bees were found to
prefer different nesting places: terrestris, hortorum and lapidarius had a preference
for dug-in boxes, hypnorum nested almost exclusively in trees and agrorum on or
somewhat above ground level.
DE INVLOED VAN VERSCHILLENDE ZAAISYSTEMEN VAN DEKVRUCHT (HAVER)
EN ONDERVRUCHT (GRAS VOOR ZAADWINNING) OP DE OPBRENGST
VAN DE DEKVRUCHT EN DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERVRUCHT
(PROJECT246)
with summary
A. EVERS en A.

SONNEVELD

INLEIDING

Verschillende gewassen worden onder - of gelijk met - een dekvrucht gezaaid. Men
past dittoe bij gewassen, dieals stoppelgewas nogeen opbrengst kunnen geven (Serradella, wortelen, klaver etc.) ofbij gewassen, diepas in hetvolgendejaar of de volgende
jaren kunnen worden geoogst c.q. de hoofdopbrengst leveren (karwij, klaver, lucerne,
gras voor groenvoeder, gras voor zaad etc).
Dezemethode heeft alshoofddoel degrond zointensief mogelijk tebenutten. Voorts
biedt ze de voordelen dat defijne zaden en plantjes van het ondergewas tegen uitdrogen worden beschermd en dat een te snelle ontwikkeling van het onkruid wordt verhinderd. Het grote nadeel is echter dat de dekvrucht bij te sterke ontwikkeling, en
vooral bij legering, het ondergewas te veel van licht en lucht afsluit en daardoor verstikt. Een holle stand van de dekvrucht en een niet te zware bemesting kunnen dit gevaar beperken.
In depractijk van degraszaadteelt wordt veelonder dekvrucht uitgezaaid. Sommige
grassen, zoals Engels en Italiaans raaigras, timothee en ruw beemdgras kunnen in de
nazorner inopen land - na eenvoorvrucht - worden uitgezaaid. In velegevallen wordt
echter devoorkeur gegeven aan voorjaarszaai onder dekvrucht, omdat het- vooral op
de zwaardere gronden - niet altijd meevalt een voldoende fijn verkruimeld zaaibed te
verkrijgen, hetgeen toch voor deze fijne zaden een dringende noodzaak is.
Vele andere grassen, w.o. kropaar, beemdlangbloem, rood zwenkgras, kruipend
struisgras, florin, veldbeemdgras enz. moeten vroeg tot zeer vroeg in het voorjaar of
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in de voorzomer worden gezaaid om het volgend jaar een volledige zaadopbrengst te
kunnen geven. Zaaien na een voorvrucht is daarbij vrijwel onmogelijk, omdat zulke
vroege voorvruchten practisch niet voorkomen.
Zaaien in open land geeft bij deze grassen, die voor zaadwinning een flinke ontwikkelingverlangeninhetjaar vanuitzaai,debestekansen opeenvolledige zaadopbrengst
in het eerste oogstjaar. Zo vonden wij, dat een kropaarselectie bij voorjaarsuitzaai in
open land, in het daarop volgendejaar 15tot 20% meer zaad opleverde, dan bij uitzaai onder een zeer licht zomergerstgewas als dekvrucht.
In het eerste geval heeft men echter gedurende hetjaar van inzaai in het geheel geen
opbrengst van de geoccupeerde grond, hetgeen economisch niet verantwoord is.
In de practijk zal men daarom dezegrassoorten inhetvoorjaar onder dekvrucht uitzaaien. Of uitzaai in de herfst tegelijk met een wintergraan als dekvrucht voordelen
biedt, zoals in de buitenlandse literatuur wel wordt vermeld, wordt door ons onderzocht.
Als dekvrucht wordt veelal aangeraden :kortstro groene erwten, vlas, spinazie voor
zaad, veldbonen enz., welke gewassen bijzonder gunstige eigenschappen voor dit doel
hebben, zoals vroegontruimen van hetveld,toelaten van zoveelmogelijk lichten lucht
voor de ondervrucht enz.In depractijk ishet echter lang niet altijd mogelijk dergelijke
gewassen voor dit doel te gebruiken en wordt in velegevallen een graangewas als dekvrucht gekozen.Vooralbijgranen tredendenadelen vanhetgebruikvaneen dekvrucht
naar voren, hetgeen nog geaccentueerd wordt, doordat deboer in het algemeen deneigingheeft dedekvrucht tezwaar telaten worden om hiervan zoveelmogelijk te kunnen
oogsten.
Uitzaaien van een ondervrucht gelijktijdig met een graan als dekvrucht kan volgens
verschillende systemen geschieden. Men kan de ondervrucht al dan niet afwisselend
zowel tussen als in de graanrijen zaaien. De afstanden tussen de graanrijen onderling,
tussen derijen van de ondervrucht onderling en tussen degraanrijen en derijen van de
ondervrucht kunnen op velewijzen worden gevarieerd.
Ten aanzien van de vroeg te zaaien grassen voor zaadwinning als ondervrucht, dienen de volgende wensen in het oog te worden gehouden:
1. Het gras moet op een rijenafstand van 40à 60cm komen te staan.
2. Het grasmoet zichzo gunstigmogelijk kunnen ontwikkelen, ten eindehet volgende
jaar een zaadproductie te kunnen leveren, welke die, verkregen bij uitzaai in open
land, zo dicht mogelijk benadert.
3. Het als dekvrucht gebezigde graangewas moet een redelijke opbrengst geven.
Het isduidelijk, dat defactoren, diehet gestelde onder 2en 3beïnvloeden, gedeeltelijk tegengesteld zullen werken, zodat heteindresultaat altijd min of meer een compromis moet zijn.
Het is waarschijnlijk, dat het te gebruiken zaaisysteem van veel belang zal zijn om
een zo gunstig mogelijke opbrengst zowel van dekvrucht als van gras te verkrijgen.
Een goedemethode lijkt het afwisselend zaaien van één of meer rijen graan met één
rij gras. De afstanden kunnen zo gekozen worden, dat men na het oogsten van de dekvrucht een op goederijenafstand staand grasgewas overhoudt. Het principe hiervanis,
dat enerzijds de ondervrucht zodanig tussen de graanrijen komt te staan, dat zoveel
mogelijk licht en lucht kunnen toetreden, terwijl anderzijds het graan een niet al te
holle stand krijgt, zodat een redelijke opbrengst kan worden verwacht.
Het systeem, waarbij afwisselend twee rijen graan en één rij gras wordt uitgezaaid,
wordt vooral van Duitse zijde aanbevolen, waar het wordt aangeduid met de naam
„Lichtschachtverfahren" ;wijzullen in hetvervolgvan „lichtstrookmethode" spreken.
Er wordt hierbij wel geadviseerd, de rijen in de richting Noord-Zuid te laten lopen,
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waardoor een gunstiger microklimaat (o.a. door meer belichting) voor de ondervrucht zou worden verkregen.
In deliteratuur worden zelden of nooit opbrengsten van de dekvrucht vermeld, hetgeen toch noodzakelijk is om de invloed op de einduitkomst van dergelijke zaaisystemen te beoordelen'. Ten einde hieromtrent enige oriëntatie te verkrijgen, werd in 1952
eenproef hierover door ons aangelegd.
PROEF MET VERSCHILLENDE ZAAISYSTEMEN VAN DEKVRUCHT (HAVER) EN ONDERVRUCHT
(GRAS VOOR Z A A D W I N N I N G )

Op het proefveld van de graszaadwinning, gelegen op zware zavelgrond nabij Ens
(Noordoostpolder), werd een proef aangelegd, waarbij drie grassoorten voor zaadwinning t.w. uitlopervormend rood
A
zwenkgras, een kropaarselectie en
een weidetype van beemdlangbloem,
25
25
20 j 20
alsondervruchten uitgezaaid werden,
< -SO
»
4-- 4 O-—t
tegelijk met haver (Marne) als dekC
vrucht.
l2 s
< !
Beproefd werden 8 rijencombina25
ties (zaalsystemen) van elk der drie
25
1
ondervruchten met de dekvrucht,
zoals aangegeven infig. 5;zijworden
25 |
SO
verder kortheidshalve aangeduid met
delettersAt/mH.De rijenafstanden,
waarop dehaver enhetgras kwamen
I6,7l|6,7 16,7
te staan, zijn in tabel 11 aangegeven.
De rijenrichting was Noord-Zuid.
De zaaidatum van dekvrucht en
ondervrucht was 20 Maart 1952. De
gebruikte zaaizaadhoeveelheid van
haver
gras
dehaver bedroegbij een rijenafstand
oats
grass
van 25 cm 140 kg/ha, bij de andere
Fig. 5. Schema van de 8 rijencombinaties (zaalsystemen) van dekvrucht (haver) en ondervrucht
rijenafstanden werd dezelfde zaai(gras); afstanden in cm
dichtheid in de rij aangehouden als
Scheme of the 8 drill combinations (sowing
bij 25 cm. Destikstofbemestingwas,
systems) of nursecrop (oats) and undercrop
naar 30 kg N/ha, op 28 Maart 1952
(grass for seed production) ; distances in cm
gegeveninde vorm van kalksalpeter.
Het gebruikte proefveldschema was een splitplot blokkenproef in drievoud met in
totaal 72 veldjes.
Uiteraard beschikken wij thans (eind 1952) nog slechts over de opbrengsten'fers van
de dekvrucht, daar de eerste zaadoogst van de ondervruchten pas in 1953zal worden
verkregen. Wel konden wij de stand en de mate van ontwikkeling van de ondervrucht
beoordelen.
De verkregen gegevens zijn zodanig, dat voorlopige publicatie ons verantwoord
lijkt, vooral ook omdat zetevens gezien kunnen worden als de uitkomst van een rijenafstandproef bij haver met een lichte stikstofbemesting.
R E S U L T A T E N V E R K R E G E N M E T D E

D E K V R U C H T

De haver vertoonde een goede stand, bij de rijenafstanden 40 en 50cm was het gewas zeer grof van stro; van legering was geen sprake. Ook de opkomst en de eerste
ontwikkeling van het graslieten niet tewensen over.
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Tabel 11.Rijenafstand van haver (dekvrucht) en gras voor zaadwinning (ondervrucht) bij 8 verschillende zaalsystemen, zoals aangegeven in fig. 5.
Row distance of oats (nursecrop) and grass for seed production (undercrop) at 8 different
sowing systems as indicated in fig. 5.
Zaaisystemen
Sowing systems
A
B
C
D
E
F
G
H

Rijenafstand haver
Row distance oats
in cm

Rijenafstand gras
Row distance grass
in cm

40
50
25
afwisselend 20 en 40
alternating
afwisselend 162/3 en 33'/ 3
25
25
20

40
50
50
60
50
50
50
40

De haver werd op 4en 5Augustus 1952met de hand geoogst, buiten het proefveld
aan hokken gezet en met een proefvelddorsmachine gedorst. Van elk veldje werden
bepaald:het gewicht aan zaad en stro, de korrel-stro-verhouding,hethl-gewicht, het
1000-korrelgewicht en het bastgehalte.
Uit de wiskundige analyse bleek, dat de verschillende ondervruchten geen verschillende invloed hebben uitgeoefend op deze grootheden, zodat de verschillen in de haveropbrengsten beschouwd kunnen worden te zijn veroorzaakt door de verschillende
rijenafstanden. Ten aanzien van de dekvrucht kan derhalve deze proef beschouwd
worden als een rijenafstandproef bij haver als dekvrucht (lichte stikstofbemesting, en
gezaaid gelijk met gras als ondergewas). Het aantal parallelen hierdoor was 9 en daar
defout zeerkleinbleek tezijn, kan deuitkomst van dezeproef dusbehoorlijk betrouwbaar worden geacht.
Tabel 12. Resultaten van een proef met verschillende rijenafstanden bij haver (als dekvrucht).
D 0,05 = critisch verschil voor practisch betrouwbaar; D 0,01 = critisch verschil voor
betrouwbaar.
Results of a field trial with several row distances with oats (nursecrop). D0,05 = least significant difference (a = 0,05); D 0,01 = least significant difference (a = 0,07).
Zaaisystemen
Sowing systems

A
B
C
D
E
F
G
H
D0.05
D0,01

Rijenafstand haver
Row distanceoats
in cm

40
50
25
afw. 20 en 40
alternating
afw. 162/3 en 33V3
25
25
20

Zaad
Seed
kg/are

Stro
Straw
kg'are

verhouding
Kernel-straw ratio

Hl-gew.
Hectolitre
weight
in kg

1000-korrel
gew. in g
1000-kernel
weight in g

Bastgeh.
Husk

42,1
37,6
45,7
46,5

44,9
37,1
47,3
51,1

0,94
1,03
0,97
0,91

50,8
50,6
52,1
51,6

33,7
34,1
33,7
33,7

29,1
29,5
28,6
28,8

43,7
46,3
44,9
43,9

47,8
49,1
49,6
48,1

0,92
0,95
0,91
0,92

51,8
51,6
51,9
51,7

33,7
33,3
33,7
33,5

29,2
29,1
28,7
28,7

2,3
3,1

3,8
5,1

0,05

0,5
0,6

In tabel 12zijn de resultaten samengevat, terwijl deze in fig. 6 gedeeltelijk grafisch
zijn voorgesteld.
Beschouwen wij deze gegevens bij de rijenafstanden 20,25,40 en 50cm,dan kan de
conclusie getrokken worden, dat de hoogste opbrengsten aan zaad en stro verkregen
50

%

werden bij de rijenafstand van 25cm. Ook de
kwaliteit van het zaad was goed, gezien het vrij
hogehl-gewicht en het relatief lage bastgehalte.
In figuur 6 zien we, dat eenlaaghl-gewicht ge51paard gaat met een hoog bastgehalte. Dit is
logisch, daar de bast soortelijk lichter is dan
50
Seed and s t r a w
het eigenlijke zaad en er ookluchtholten tussen
Z a a d e n stro k g / a r e
debastdelen aanwezigzijn. Eenhoog hl-gewicht
is in de practijk minof meereenmaat voor een
49
goede kwaliteit, mede tengevolge van een lager
bastgehalte.
stro
47
straw
De20cmrijenafstand gafeenlagere opbrengst
aan
zaad en stro, de kwaliteit bleef nog goed.
45
Hoe wijder echter het plantverband, hoeslechI.
ter de resultaten. Vooral de 50cm rijenafstand
43
gaf lage opbrengsten. Ook bleek de kwaliteit
zaad \
van het zaad bij deze grotere rijenafstanden
seed
aanzienlijk te verminderen; het hl-gewicht was
39
betrouwbaar lager, terwijl hetbastgehalte dienovereenkomstig steeg.Uit figuur 6 blijkt een en
_L.
37'
ander duidelijk.
Husk %
Bastgehalte
Bij de zaad- en oogstopbrengsten isdoor de
punten, verkregen bij de rijenafstanden 20, 25,
'" " I
40 en 50 cm een lijn getrokken, die uiteraard
enigszins speculatief is. Toch lijkt het ons
2
5
3
0
3
5
4
0
4
5
5
0
28
Row distance Rijenafstand in cm
waarschijnlijk, dat bij een iets wijdere rijenafstand dan 25 cm, bv. 30cm,de opbrengsten op
Fig. 6. Grafische voorstelling van de geéénzelfde niveau als bij 25cm zouden hebben
gevens vermeld in tabel 12. De
gelegen.
resultaten van zaalsystemen D
De rijenafstand volgensde lichtstrookmetho(afw. 20 en 40 cm) en E (afw.
de van afwisselend 20 en 40 cm (waarvan de
I62/a en 33V3cm) zijn niet in de
lijnen opgenomen, doch apart
resultaten infig.6aangeduid zijn met de punten
weergegeven als I resp. II
gemerkt I), waarbij evenveel graanrijen op het
Diagram of the data mentioned in
veld komen te staan alsbij een rijenafstand van
table 12. I = data of sowing sys30 cm, heeft de beste resultaten gegeven, de
tem D (alternating 20 and40 cm);
hoogste opbrengsten aanzaad en stro, benevens
II = data of sowing system E
(alternating /6 a /s and ^ V s Cl">
een redelijke kwaliteit. De nauwer gezaaide
lichtstrookmethode van afwisselend 1 6 | en 33^
cm (in fig. 6 aangeduid met de punten gemerkt II),waarbij evenveel graanrijen op het
veldkomen te staan als bij een rijenafstand van 25 cm, gaf opbrengsten aan zaad en
stro, welke nog beneden die van 20cm rijenafstand lagen;dekwaliteitwasechterbehoorlijk. Uit deze proef komt derhalve naar voren, dat een afwisselende zaai van 20
en 40 cm voor de gebruikte dekvrucht goedeperspectieven biedt. Een opbrengst van
4650kg/ha isvoor haver zeer bevredigend tenoemen.Verwacht magworden, dat deze
goede perspectieven ook voor de ondervrucht aanwezig zullen zijn, daar het zeer
waarschijnlijk geacht mag worden, dat bij dit zaalsysteem een zo goed mogelijke toetredingvan licht en lucht voor de ondervrucht plaats kan vinden.
l O O litre weight
hl gew in kg
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ONTWIKKELING VAN DE ONDERVRUCHT NA HET OOGSTEN VAN DE DEKVRUCHT

Direct na het oogsten van de haver was de ontwikkeling van het gras, gezaaid in
de graanrijen belangrijk minder dan daar waar het gras tussen de graanrijen was ge51

zaaid. Het gras kreeg een lichte stikstofbemesting naar 30kg N/ha en werd door hakken onkruidvrij gehouden. Het verschil in ontwikkeling tussen de objecten gezaaid in
en tussen de graanrijen werd geleidelijk aan veel minder duidelijk.
In November, toen geen verdere groei meer viel te verwachten, werden de veldjes
door enkele geoefende waarnemers beoordeeld, welke beoordeling in een cijfer voor
de ontwikkeling van het gras werd uitgedrukt (decijfers liepen van 1 tot 10; maximale
ontwikkeling = 10). Op deze wijze werd getracht een zo objectief mogelijk beeld te
verkrijgen van de ontwikkeling, waarmede het gewas de winter inging. Voor zover wij
weten isbij dezegrassen de ontwikkeling voor dewinter mede bepalend voor de zaadproductie in het volgendjaar. In tabel 13zijn de resultaten dezer beoordeling samengevat.
Tabel 13. Cijfers aangevende de ontwikkeling van de ondervrucht (gras voor zaadwinning) aan het
eind der groeiperiode in het jaar van inzaai bij verschillende zaalsystemen met een dekvrucht (haver)zoalsaangegeven infig.5.
Marks indicating thedevelopment oftheundercrop {grassfor seedproduction) intheautumn
of thesowingyear withseveralsowing systems with anursecrop (oats) asindicatedinfig.5.
Zaaisystemen
Sowing systems

A
B
C
D
E
F
G
H

Rijenafstand haver
Row distanceoats
in cm

40
50
25
afw. 20 en 40
alternating
afw. 16 2 / 3 en33i/ 3
25
25
20

Cijfer v. d. ontwikkeling v. h. gras
Mark indicating the development
of the grass

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

Aangezien de rijenafstand waarop dejonge ondervrucht staat zo wijd is, dat in dit
stadium geen invloed hiervan op de ontwikkeling van het gras is te verwachten, kan
het verschilin ontwikkeling practisch uitsluitend worden toegeschreven aan deinvloed
van dedekvrucht. Dat de ontwikkeling van het grasbij dezaaisystemen A en B, waarbij de dekvrucht resp. op 40 en 50cm - dus zeer wijd - stond, zo goed was, is logisch.
Hoe wijder de dekvrucht staat, hoe minder last de ondervrucht hiervan zal ondervinden. De lichtstrookmethode, waarbij de dekvrucht afwisselend op 20 en 40 cm stond,
deedwatdeontwikkelingvande ondervrucht betreft, niet voor de wijdste dekvruchtrijenafstand van 50cm onder. De nauwste afstand van de dekvrucht (20cm) maakte,
zoals ook welvielteverwachten, deslechtste indruk.
Dat toepassing van delichtstrookmethode, waarbij dedekvrucht afwisselend op 16f
en 33|-cm stond enwaarbij de opbrengsten aan zaad en stro der dekvrucht nog beneden die, verkregen bij een rijenafstand van 20 cm lagen, desondanks in een zeer behoorlijke ontwikkeling van de ondervrucht resulteerde, pleit zeer zeker voor de veronderstelling, dat uitzaai volgens de lichtstrookmethode de beste kansen geeft op een
zo gunstig mogelijk microklimaat voor de ondervrucht.
Resumerende kan uit deze proef voorlopig wel de conclusie worden getrokken, dat
uitzaai van dekvrucht en ondervrucht volgens de lichtstrookmethode, waarbij afwisselend 2rijen graan en 1 rij gras worden uitgezaaid, zodanig dat het graan op afwisselend 20en40cmen het gras op 60cm komt te staan, debesteperspectieven biedt voor
een optimaal rendement bij grassen, die voor zaadwinning een flinke ontwikkeling
vereisen in hetjaar van uitzaai.
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The influence of several sowing systems of a cereal nursecrop (oats) and grass for
seed-production on theyield of the nursecrop and the development of thegrass
Several grasses for seed production such as Red Fescue, Meadow Fescue and
Cocksfoot must be sown in spring to give a profitable seed yield in the next first harvest year. In general sowing without a nursecrop gives higher seed yields than sowing
with a nursecrop, but it isless attractive for the farmer, because he lacks a yield in the
sowing year. Sowing in spring under a nursecrop is the general practice. Oats is often
used as a nursecrop. The drawback of using a cereal nursecrop is the risk, that this
crop may grow too luxuriantly. Especially a lodging nursecrop may cause a lot of
damage to the undergrowing grass.
In the spring of 1952 a fieldtrial was laid out in which several drillspacings of oats
asa nursecrop and grass for seedproduction (Red Fescue,Meadow Fescueand Cocksfoot) were tried. The idea was that the sowing system (drillspacings of nursecrop and
grass)may influence theyield of thenursecrop and the growth and development of the
grass. Especially theGerman „Lichtschachtverfahren" (alternating 2rows ofoats and
1row of grass) was tried.
Figure 5and table 11 "showthe 8different sowing systems ofthetrial. System D and
E are in line with the German „Lichtschachtverfahren".
Table 12and figure 6 show the yield data of the nursecrop (oats). The best results
were obtained by sowing system D. In the autumn of the sowing year marks were
given for the development of the grass according to a scala of 1 for very poor development and 10for very abundant development (table 13).The development of the grass
inthe autumn after theyield ofthenursecrop sown according to sowing system D was
very satisfactory.
For the present our conclusion isthat a sowingsystem of oats (nursecrop) and grass
for seed production (undercrop) according to the German „Lichtschachtverfahren"
(alternating2rows ofoatsand 1 rowofgrasswithadrillspacing of20cm)seemsto bea
good method to obtain a reasonable yield of the nursecrop and a satisfying development of the grass.
VROEGE EN LATE STIKSTOFBEMESTING BIJ DE ZAADTEELT
VAN ENGELS RAAIGRAS (PROJECT246)
with summary
A. EVERS en A.

SONNEVELD

INLEIDING

In de loop van 1950 werd op de proefboerderij van het C.I.L.O. te Randwijk een
proefveld aangelegd op het gebied van de zaadproductie van Engels raaigras. Hier
werden met elkaar vergeleken drie typen, nl. handelszaad (Deens), een laat hooitype
(M.S.G.) en een extreem weidetype (Barenza), bij vijf zaaitijden (30 Maart onder dekvrucht, 21 Augustus, 14September, 4 October en 10October) en vier N-giften bij de
inzaai resp. na het oogsten van de dekvrucht (0, 10,20 en 40 kg N/ha). Gezaaid werd
op een rijenafstand van 40cm, naar 15kg/ha zaaizaad. Op 6April 1951 kregen alle
veldjes een gelijke bemesting van 70 kg N/ha in de vorm van kas.
In 1951 werd dit proefveld voor het eerst geoogst. Voor een uitvoerig overzicht van
de resultaten moge verwezen worden naar de publicaties, vermeld onder nrs 1,2en 3
van de literatuurlijst. Zij kwamen in het kort hierop neer:
1. De zaaidatum had een grote invloed op de productie van het eerste oogstjaar. Nazomerinzaai van Engels raaigras voor zaadwinning dient zovroeg mogelijk en niet
later dan in de tweede helft van Augustus te geschieden.
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2. De nadelen van een te late uitzaai konden niet gecompenseerd worden door een
extra N-gift bij het zaaien te geven.
3. Het opbrengstniveau van het handelszaad lag aanmerkelijk hoger dan dat van de
selecties (zie tabel 16).
Aan uit dit proefveld genomen monsters werd een aanvang gemaakt met een analyseder zaadproductie (oogstanalyse) van dedrietypen Engels raaigras, waarbij onder
meer werd getracht een inzicht tekrijgen in de factoren, diehet grote verschil in zaadproductie tussendetweeuitersten: hethandelszaad en hetextremeweidetype, bepalen.
Dit door de vele metingen en tellingen zeer tijdrovende onderzoek, is nog lang niet
afgesloten, doch een enkele conclusie kon alwelgetrokken worden, nl.dat het verschil
in opbrengst tussen het handelszaad en het weidetype in het eerste oogstjaar vnl. is
toe te schrijven aan het grote verschil in 1000-korrelgewicht, dat bij het handelszaad
2,00 à 2,23gram, bij het weidetype slechts 1,45 à 1,58 gram bedraagt.
De andere factor, die beslissend isvoor de zaadproductie, nl. het aantal korrels per
m 2 , kan ontleed worden in twee componenten: het aantal aren per m2 en het aantal
korrels per aar. De laatste component is weer te verdelen in de aarlengte, het aantal
pakjes per aar, het aantal zaden per pakje en het percentage loze en slappe zaden, die
bij de schoning van het zaad als afval afgescheiden worden. Deze grootheden bleken
voor hetweidetypesoms ongunstiger, somsgunstiger uittevallen,doch over het geheel
lag het aantal korrels per m2 bij het weidetype slechts enkele procenten lager dan bij
het handelszaad, althans voor de geanalyseerde eerste-jaars-oogst. (In het vervolg zal
blijken, dat de zaken voor de tweede-jaars-oogst anders liggen; daar is het aantal
korrels per m2 bij het weidetype belangrijk kleiner dan bij het handelszaad, vermoedelijk door een geringer aantal aren per m2).
Een methode om het 1000-korrelgewicht gunstig te beïnvloeden leek ons gelegen in
het tijdstip, waarop de N-bemesting wordt gegeven. Immers, uit het onderzoek bij de
wintergranen is naar voren gekomen, dat het tijdstip van de N-toediening in het voorjaar invloed uitoefent op de korrelproductie, hetzij via het aantal aren, hetzij via de
kwaliteit van de aar. Bij rogge is gebleken, dat de stikstof vroeg in het voorjaar moet
worden gegeven (het optimum ligt ongeveer bij eind Februari) en dat de opbrengsten
aan zaad eninmeerdere mate nog aan stro,vrij sneldalen alsde stikstof na half Maart
wordt gegeven. Een zeer lateN-gift, als het gewas reeds in de aar staat, heeft een gunstige invloed op het aantal korrels. Blijkbaar worden hierdoor vruchtbeginsels, die
anders aborteren, nog tot korrelvorming aangezet (4). Bij wintertarwe isde toediening
van stikstof veel minder dan bij rogge aan een zeer vroeg tijdstip gebonden. Hier kan
de stikstof nog laat (eind April-half Mei;worden gegeven, zonder gevaar, dat dezaadopbrengst daalt. Men krijgt welveelminder stro(5).
Een zeer late N-gift in de vorm van een overbemesting tijdens de bloei geeft niet alleen eenbetere korrelkwaliteit (meer eiwit),maar in velegevallen ook enige opbrengstvermeerdering, hetzij door meer korrels, hetzij door een hoger korrelgewicht. Verschillende onderzoekers geven als hypothese, dat een vroege N-bemesting de korrelopbrengst vermeerdert door een groter aantal aren (sterker uitstoeling), terwijl een
latere toepassing vooral op dekwaliteit van deaar (aantal en omvang der korrels) van
invloed is(6).
Graszaadgewassen kan men beschouwen als primitieve granen. Zij verschillen hiervan echter onder meer door een veel grotere bladrijkdom. Gras wordt geteeld om en
geselecteerd op debladproductie. Dezaadwinning iseen- noodzakelijke - bijkomstigheid.
Bij ons oogstanalytisch werk kregen wij de indruk, dat het halmgetal bij Engels
raaigras - althans in het eerste oogstjaar - meer dan voldoende is en er genoeg, mis54

schien wel te veel,aren worden gevormd. Het percentage loze en slecht gevulde zaden
bleek 25% tot 33% te bedragen. Dit kan mede veroorzaakt worden door het uitblijvenvanbevruchting tengevolgevan ongunstigeweersomstandigheden tijdens debloei.
Toch wijst dit hoge cijfer er ons inziens op, dat de voeding in het minimum is. Blijkbaar zijn er na de aarvorming niet voldoende voedingsstoffen beschikbaar om alle
zaadknoppen tot goed gevulde zaden te doen uitgroeien.
Het ligt voor de hand dit mede toe te schrijven aan de hoge bladproductie en de
hypothese op te stellen, dat de grote uitstoeling en vegetatieve ontwikkeling, gepaard
gaande met de vastlegging van reservevoedsel in wortelstelsel en stengelvoet, een dusdanig beroep doet op de voedselvoorraad, dat er onvoldoende overblijft voor een
maximale korrelzetting en -vulling.
Het ten opzichte van het handelszaad lage 1000-korrelgewichtbij het weidetype kan
misschien mede toegeschreven worden aan de relatief zeer hoge bladproductie, waardoor naar verhouding bij de korrelzetting de voeding nog sterker in het minimum is.
Het kan echter ook erfelijk bepaald zijn, terwijl mede niet uithet oogmagworden verloren, dat het weidetype nog + drie weken in de maand Juli langer te velde staat, gedurende welke periode de dagen weer beginnen te korten, doch de nachttemperatuur
gemiddeld nog 2°C hoger is dan in Juni, zodat de verademing gedurende de nacht
stijgt en de assimilatie overdag vermindert, hetgeen een nadelige invloed zal hebben
op het batig saldo van beide.
Hoe dit ook moge zijn, het kwam ons wenselijk voor enkele toedieningstijden van
de stikstof bij Engels raaigras in combinatie met een late overbemesting met deze
meststof te beproeven.
DE INVLOED VAN VERSCHILLENDE TOEDIENINGSTIJDEN VAN STIKSTOF OP DRIE TYPEN
ENGELS RAAIGRAS

Om de bovenbeschreven proefopzet te verwezenlijken, hadden wij de beschikking
over hetindeaanvang van ditartikelbeschreven proefveld, dat in 1952voor de tweede
keer geoogst zou worden. Van dein hetjaar van inzaaien toegepaste cultuurmaatregelen (zaaitijden en N-giften in de herfst) werd voor het tweede oogstjaar geen grote invloed meer verwacht en het bleek mogelijk voor 1952 de N-toedieningstijden zodanig
over de veldjes te verdelen, dat een eventuele nawerking van de in hetjaar van inzaai
(1950) toegepaste cultuurmaatregelen afzonderlijk onderkend zou kunnen worden.
De volgende N-giften en tijden werden gekozen:
1. 90 kg N/ha (als kas) gestrooid op 28 Februari (vroeg);
2. idem + een overbemesting van 40 kg N/ha (als ks), gestrooid na de aarvorming
± 2 weken voor de bloei (voor het handelszaad op 15Mei, voor het late hooitype
op 11Juni en voor het weidetype op 16Juni);
3. 90 kg N/ha (als kas), gestrooid op 9April (laat);
4. idem + een overbemesting als vermeld onder 2.
Kortheidshalve worden deze objecten hieronder als volgt aangeduid:
1. 90 N vroeg;
2. 90 N vroeg + 40;
3. 90 N laat;
4. 90 N laat + 40.
Voor de overbemesting werd kalksalpeter - vanwege de snellewerking- gekozen.
De oogstdata waren als volgt:
handelszaad: 90 N vroeg: 23 Juni; 90 N vroeg + 40: 25 Juni; 90 N laat: 27 Juni;
90 N laat + 40: 27 Juni.
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hooitype:
weidetype:

90 N vroeg en 90 N vroeg + 40: 14Juli;90N laat en 90N laat +
15Juli.
alle objecten :16Juli.

40:

In de tabellen 14en 15wordt een overzicht van de verkregen resultaten gegeven.
Beschouwen wij eerst de vroege en de late stikstofgift. Zowel bij het late hooitype
als bij het weidetype heeft de late N-gift 5à 6% minder zaad gegeven dan de vroege,
terwijl het korrelgewicht toch 4à 5% hoger lag. Dit wijst er op, dat het aantal korrels
bij delate gift rond 9% minder was dan bij devroege gift, hetgeen vermoedelijk toe te
schrijven valt aan een minder groot halmgetal. Dit isaf telezen uitdecijfers, vermeld
in de kolom: aantal korrels per ha x 1.000.000, welke cijfers verkregen zijn door
de zaadopbrengst te delen door het 1000-k-gewicht. Bij het handelszaad vinden wij
hetzelfde; de zaadopbrengst steeg hier met 4 % , maar het korrelgewicht met 14%,
hetgeen eveneens wijst op een vermindering van het aantal korrels met 9 à 10%.
Wij komen dus tot de conclusie, dat bij alle typen Engels raaigras de late N-giften
aanleiding gaven tot een vermindering van het aantal korrels van rond 9%, waarschijnlijk ten gevolge van het ontbreken van voldoende N in het voorjaar, waardoor
het halmgetal niet optimaal kon worden. De vroege N-gift gaf veel korrels maar een
laag korrelgewicht, de late N-gift gaf 9 à 10% minder korrels, maar bij het handelszaad 14% en bij de beide andere typen 5à 6% hoger korrelgewicht.
Om zowel een groot aantal korrels als een zo hoog mogelijk korrelgewicht te verkrijgen, zou men de stikstof in twee keer, gedeeltelijk in hetvroegevoorjaar en gedeeltelijk op een later tijdstip kunnen geven, ten minste voor een tweede oogst.
Het is interessant een vergelijking te maken met de resultaten van het eerste oogstjaar. De stikstof werd toen op 6April gestrooid, dus vergelijkbaar met 90 N laat. In
tabel 16worden de gegevens van het object 90 N laat van de tweede oogst 1952 vergeleken met de gegevens van de vergelijkbare objecten van het eerste oogstjaar 1951
(zaaidatum 21Augustus, 0kg N in deherfst 1950).
Tabel 16. Vergelijking van de zaadopbrengsten van het eerste en het tweede oogstjaar bij drie typen
Engels raaigras.
Comparison of the seed yields of the first and the second harvest year with three types of
perennial ryegrass.
Oogst 1951 Harvest 1951

Handelszaad
Commercial seed .
Laat hooitype
Late hay type . .
Weidetype
Pasture type . . .

Oogst 1952 Harvest 1952

z a a d kg/ha
seed kgjha

1000-k.-gew.
in g
1000-k.-weight

aantal korrels
per h a X 106
number of kernels
per ha X 10'

z a a d kg/ha
seed kgjha

1000-k.-gew.
in g
1000-k.-weight

aantal korrels
per h a X 10 s
number of kernels
per ha X 10'

2143

2,059

1040

1679

2,157

778

1590

1,880

850

958

1,819

527

1448

1,469

960

764

1,537

497

Hetjaar 1951was een zeer goed zaadjaar, de verkregen opbrengsten zijn - voor zover onze ervaring strekt - als zeer hoog te beschouwen. Ook elders in het land waren
de resultaten zeer gunstig. Op ons proefveld werden deze hoge opbrengsten verkregen
met een late stikstofbemesting (70 kg N/ha op 6April). Het aantal korrelsper ha, en
daardoor ook hetaantal arenper m2,isvermoedelijk weloptimaal. Hetlijkt niet waarschijnlijk, dat een vroege stikstofgift dit nog in gunstige zin zou kunnen beïnvloeden.
De resultaten van het tweede oogstjaar waren heel wat ongunstiger. Dit werd ver57

oorzaakt door het veelgeringere halmgetal, zoals dit in een verminderd aantal korrels
per ha tot uiting komt. Dit was op het veld duidelijk te zien. Na de eerste zaadoogst
waren derijen zeer dichtgegroeid en breed geworden. In het daarop volgende voorjaar
gaf deze dichte stand aanleiding tot de vorming van een geweldige hoeveelheid blad,
maar er kwamen weinig zaaddragende halmen. Naar verhouding liep het halmgetal
bij het zeer bladrijke weidetype veel sterker terug dan bij het bladarme handelszaad.
Zoals wij gezien hebben, kon devroege N-gift bij het tweede oogstjaar vermoedelijk
nog een gunstige invloed uitoefenen op het halmgetal. Het is de vraag of dit in het
eerste oogstjaar ook het gevalzou zijn geweest. Hierover wordt door ons een proef genomen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat Engels raaigras niet gelijk rogge, de stikstof per se
vroeg in het voorjaar moet hebben, doch dat deze bemesting geheel of gedeeltelijk
naar eenlater tijdstip kan worden verschoven, zoals dit bij tarwe het gevalis. Mogelijk
bestaat er ten aanzien van deze kwestie nog verschil tussen de eerste en tweede zaadoogst. Wij hebben de neiging voorlopig over te hellen naar de mening, dat het aanbevelenswaardig is de stikstofgift gedeeltelijk in het vroege voorjaar en gedeeltelijk op
eenlater tijdstip toetedienen. Welkrijgt men bij eenlatetoediening minder stro, vooral bij het handelszaad.
Bij de beoordeling van de resultaten der overbemesting dienen de volgende factoren
in ogenschouw te worden genomen:
Bij een graszaadgewas als Engels raaigras is de aarvorming, bloei en rijping veel
onregelmatiger dan bij de granen. Dit isbegrijpelijk alsmen bedenkt, dat het zaaizaad
der selecties(zoals het gebruikte hooitypeenweidetype) inwezen bestaatuiteenmengselvan het zaad van een aantal klonen, dieop bladrijkdom, type,etc.zijn geselecteerd,
doch niet op hoge of gelijkmatige zaadproductie. Het handelszaad is afkomstig van
eenlandras dat infeite bestaat uiteenpopulatie,diein de loop derjaren een natuurlijkeselectieinderichtingvanhogereenmeergelijkmatigezaadproductieen vroegrijpheid
heeft ondergaan. Bij het weidetype neemt de aarvorming begin Juni een aanvang om
eerst half Juni algemeen teworden. Deze onregelmatige aarvorming isde oorzaak van
een onregelmatige bloei, die zich over een drietal weken van ongeveer half Juni tot
begin Juli kan uitstrekken. Bij de rijping komen de extremen wat meer naar elkaar
toe, waardoor de gelijktijdigheid van de rijping groter is dan die van de bloei. Dit
hangt zeer van het weer af; warm, zonnig weer kan de afrijping zeer versnellen. Toch
is deze ook nog onregelmatig, waardoor men bij de zaadoogst altijd nog een bepaald
percentage onrijpe aren verkrijgt. Bij het hooitype is dit verloop van aarvorming en
bloei enkele dagen vroeger en wat minder onregelmatig dan bij het weidetype. Het
handelszaad gedraagt zich veel meer als een graan; aarvorming, bloei en afrijping zijn
veel regelmatiger.
Bij het handelszaad gaf het object 90 N vroeg + 40 een opbrengstverhoging aan
zaad van 10% (tabel 15),grotendeels veroorzaakt door een verhogingvan het 1000-kgewicht. Het aantal korrels werd niet noemenswaard verhoogd. Bij het object 90 N
laat + 40 had de overbemesting geen resultaat; noch het 1000-k-gewicht, noch het
aantal korrels (en dus de opbrengst) werd beïnvloed. Wij komen tot de conclusie, dat
de late overbemesting met 90 kg N bij het handelszaad weinig of niet gewerkt heeft.
Weliswaar werd het korrelgewicht bij 90 N vroeg + 40 met 8% verhoogd, maar dat
is bij wijze van spreken voor handelszaad niet de moeite waard, aangezien de late
stikstof alleen al 14% hoger korrelgewicht gaf. De late overbemesting bij het handelszaad werd gestrooid op 15 Mei tijdens een langdurige droogteperiode. Pas op 1Juni
begon het weer te regenen. Wellicht is het aan deze droogte toe te schrijven, dat de
overbemesting hier weinig of niet heeft gewerkt.
Bij het late hooitype heeft de overbemesting bij het object 90 N vroeg + 40 het
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korrelgewicht ten opzichte van alleen vroege N nog wat verhoogd (2%). Het aantal
korrels (halmgetal), dat door devroege gift reeds hoog was,werd niet meer beïnvloed.
De overbemesting, toegepast bij de late stikstofgift, heeft het korrelgewicht nog met
enkele procenten verhoogd en het aantal korrels (hetzij via het aantal aren, hetzij via
het aantal korrels in de aar) nog flink doen stijgen, als gevolg waarvan de zaadopbrengst nog met 9%, vergeleken bij alleen late N, steeg.
Bij het weidetype gaf het object 90N vroeg + 40 10% meer zaad, voor de helft toe
te schrijven aan een verhoging van het korrelgewicht en voor de andere helft aan vermeerdering van het aantal korrels. De overbemesting bij het object 90N laat + 40 gaf
een opbrengstverhoging van niet minder dan 20%, voor een klein deel (2%) op rekening van het korrelgewicht, maar voor het grootste deel ten gevolge van een flinke
vergroting van het aantal korrels.
Bij het late hooitype en het weidetype komen wij tot de conclusie, dat de overbemesting een gunstige werking heeft gehad, gedeeltelijk doordat het korrelgewicht nog
met enkele percenten werd verhoogd, maar vooral door een toename van het aantal
korrels, speciaal alsdeN laat wasgegeven en in het bijzonder bij het weidetype.
We kunnen ons nog afvragen hoe deze verhoging van het aantal korrels tot stand is
gekomen, via het aantal aren ofviahet aantal korrels per aar. Alleen een nauwkeurige
oogstanalyse zal dit kunnen uitmaken.
Bij het oogsten van deze proef vielhet ons op, dat vooral bij het weidetype de veldjes, waarop overbemesting was toegepast, meerjonge groene aren vertoonden dan de
andere veldjes. Zoals reeds gezegd, schiet, bloeit en rijpt vooral het weidetype en in
wat mindere mate ook het late hooitype zeer onregelmatig. De overbemesting werd
gegeven op een tijdstip, dat op het oog de aarvorming op de veldjes algemeen was geworden. Mogelijk heeft deze overbemesting nog een groot aantal aren, die anders niet
aan deproductie zouden hebben deelgenomen, geprikkeld tot sneller strekken, bloeien
en afrijpen, waardoor het percentage rijpe aren, dat uiteindelijk geoogst werd, steeg.
Vermoedelijk werd ook nog een aantal aren, die anders in het geheel niet of zeer laat
te voorschijn zouden zijn gekomen, in hun ontwikkeling bevorderd, hoewel ze voor
de oogst niet meer tot rijping kwamen en slechts loze of slappe zaden gaven, die werden uitgeschoond. De waarneming, dat de overbemeste veldjes meer groene aren vertoonden dan de niet overbemeste, wijst hierop. Alles bij elkaar krijgen wij wel de indruk, dat de overbemesting bij de selecties gunstig heeft gewerkt, vooral bij het weidetype.
The effect of early and late N-applications on theseed-production
ofperennial ryegrass
In the second harvest year (1952) of a field-trial with 3 types of perennial ryegrass
(commercial seed, a late hay-type and a pasture-type) different applications of the
nitrogenous manuring were tried, viz.
1. 90kgN per ha on Febr. 28th (90N early),
2. 90 kg N per ha on Febr. 28th + a top-dressing of 40 kg N per ha applied after
shooting (90 N early + 40),
3. 90kgN per ha on April 9th (90N late),
4. 90kgN per ha on April 9th + a top-dressing of40kgN per ha applied after shooting (90N late + 40).
The nitrogenous top-dressings were on May 15th for the commercial seed, on June
1lth for thehay-typeand onJune 16thfor thepasture-type.The3typeswere harvested
on June 23rd-27th, July 14th—15th and July 16th respectively.
Tables 14and 15show the data of this trial.
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Comparison of the data of 90 N early and 90 N late shows the following:
1. The early N-application gave more kernels per ha, but a lower 1000-kernel weight.
2. The late N-application decreased the number of kernels per ha by about 9%, but
increased the 1000-kernel weight by 14 % in thecase ofthecommercial seed and by
5to 6% in the case of the bred strains.
3. The late N-application decreased the straw yield.
At present our conclusion is that an early N-application causes more tillers per ha
than a late N-application, but a late N-application causes ears of a better quality
(more kernels per ear, a higher 1000-kernelweight).
It may be advisable to apply the N intwodressings,oneearlyinspringandtheother
latein spring.
Comparing the data of the N-application with and without a topdressing after
shooting shows thefollowing:
1. The effect of the top-dressing on the commercial seed was very small. An increase
of the 1000-kernel weight of 8% by the application of 90 N early + 40isnot much
for this type. This small effect may be caused by the drought during and after the
date of application of the topdressing (May 15th).
2. The effect of the top-dressing on the bred strains was remarkable, partly because
the 1000-kernel weight was increased by a few percents, but especially on account
of an increase of the number of kernels per ha. This effect was most striking where
the nitrogenous manure was given latein spring and with the pasture-type.
The bred strains are very irregular as to flowering and ripening. At harvest always
a considerable amount of ears are still unripe. A topdressing of nitrogen may acceleratethe shooting, flowering and ripening oftheretarding ears.This maycausea bigger
percentage of ripe ears at harvest.
Table 16 shows the data of the seed yield at the first and at the second harvest of
the same field trial with three types of perennial ryegrass. The decrease of the
seed production in the second harvest year is caused by a much lower amount of
kernels per ha. Especially the bred strains develop fewer fertile shoots during the
second year as the tillers have grown too closely together.
LITERATUUR
1. A. SONNEVELD en A. EVERS, Overzicht van de voornaamste resultaten der graszaadwinningsproeven (Project 246). Verslag C.I.L.O. over 1951 (1952): 45-46.
2. A. SONNEVELD en A. EVERS, Overzicht van de resultaten der graszaadwinningsproeven van het
C.I.L.O. in 1951.Gestencilde Mededelingen C.I.L.O. 1952, no 10: 7-11.
3. A. SONNEVELD en A. EVERS, Nazomerinzaai van Engels raaigras voor zaadwinning. Mededeling
van de N.A.K., 9ejrg, no 4, Augustus 1952: 34-35.
4. W. H. VAN DOBBEN, De winterrogge moet de voorjaarsbemesting met N vroeg ontvangen, voor
het gewas aan de groei is. Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, Februari 1947: 64-67.
5. W. C. VAN DER MEER en P. A. VAN DER BAN, Bijzondere Plantenteelt, 9e druk: 40-41.
6. J. J. LEHR, Literatuuroverzicht tot 1944 over late N-bemesting bij granen. Landbouwkundig Tijdschrift Januari/Februari 1947: 64-72.
HET WATERVERBRUIK EN D E ENERGIEBALANS VAN GRASLAND
(PROJECT 44)
with summary
G. F. MAKKINK

In een vorige mededeling (Waterverbruik van grasland III, Gestencilde mededelingen van het C.I.L.O., 1951nr 5)werden gegevens verstrekt over het waterverbruik per
uur van grasland onder allerlei weersomstandigheden. Ze waren verkregen uit wegin60

gen van uitgestoken graszoden. Men kan deze gegevens toetsen door na te gaan hoe
de warmtebalans voor het grasland onder verschillende weersomstandigheden uitvalt,
wanneer daarin voor de post verdampingswarmte - die als regel zeer groot is - een
bedrag wordt ingevuld, dat op het gevonden waterverbruik berust. Doet men dit voor
weersomstandigheden die tot extreme uitkomsten van de energiebalans leiden, dan
zou dit onaanvaardbare consequenties moeten opleveren, wanneer de gebruikte gegevensonjuist waren. Dat eventuele fouten elkaar indeuiterste gevallen geheel zouden
opheffen, is niet zeer aannemelijk.
De energiebalans is:
R 0 = R r + F + T + S, waarin
R 0 = totale ontvangen hemelstraling,
R r = gereflecteerde straling,
F = bij de fotosynthese verbruikte energie,
T = energie die voor de verdamping van het water nodig was,
S = warmte-saldo.
De totale straling werd tijdens de onderhavige proef op 2 km afstand met de thermozuil op het laboratorium voor Natuur- en Weerkunde gemeten. De gereflecteerde
energie wordt in navolging van PENMAN {Proc. Roy. Soc. A 193(1948): 120) op 20%
van de totale straling aangehouden. Voor de fotosynthese behoeft slechts maximaal
1% der totale energie teworden ingevuld.
Het warmtesaldo is de geabsorbeerde hoeveelheid warmte, die niet wordt gebruikt
en tot verwarming aanleiding geeft. Bij een negatief saldo heeft afkoeling plaats. Bij
de verdampingsproeven was de grond vrijwel volledig met gras bedekt, zodat slechts
weinig straling de grond bereikte. Deze heeft daar, wanneer de grond vochtig was, tot
verdamping van water uit de bovenste laag geleid, waarbij geen temperatuursverhoging zal zijn opgetreden. Was de grond droog, dan zal deze warmer hebben kunnen
worden, maar er zal slechts weinig warmte naar de diepere lagen zijn afgevloeid, als
gevolg van de slechte warmtegeleiding van het bovenste grondlaagje. Werd het gras
warmer, dan zal de afvloeiing van warmte naar de grond via de stengels hebben moeten geschieden. Dit aanrakings-„vlak" isuiteraard zeer klein, terwijl deweinig sappige
stengelbases de warmte slecht geleiden. Bij een positief saldo zal dus weinig warmte
naar de grond afvloeien. In gevalvan eennegatief saldo,uiteraard bij natte grond, kan
de toevloeiing van warmte uit diepere grondlagen weliswaar gemakkelijk plaats vinden, maar gezien het nagenoeg volledige grasdek zal weinig naar de atmosfeer afvloeien. Die afvloeiing zal in hoofdzaak via de stengels moeten gebeuren en dus beperkt zijn. Gemakshalve zullen wij daarom de warmtegeleiding verwaarlozen. Het te
berekenen bedragderverwarming resp.afkoeling zaldaardoor naar dehogeresp. lage
kant uitvallen.
Treedt verwarming van het gras op, dan zal de meeste warmte door convectie worden afgevoerd. Hierbij stelt zich een evenwichtstoestand in, gekarakteriseerd door een
bepaald temperatuursverschil tussen plant en lucht. De grootte van dit verschil hangt
afvan dewindsnelheid envan dematewaarin dewind delucht indevegetatie kan verversen. Hierbij zijn dus de dichtheid en hoogte der vegetatie van invloed. Koelt het
gras af, dan zal door convectie warmte toevloeien tot een evenwichtstoestand is bereikt, waarbij de planten iets kouder zijn dan de lucht.
Naast de gevallen, waarbij resp. een zo groot mogelijk positief en een zo groot
mogelijk negatief warmtesaldo optreedt, wordt een gemiddeld geval genomen.
Het eerste geval doet zich voor bij een zode met kort gras (hoogte stel 4 cm), die
aan sterke straling bloot staat (stel R0 = 70 cal cm ~2u_1), terwijl ergeen verdamping
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kan plaats vinden, doordat de lucht met waterdamp verzadigd is en de windsnelheid
0 is. Er is dan geen waterverbruik. De energiebalans wordt dan:
70 = 14 + 0,7 + 0 + S,
S = 55,3 cal cm _2 u _1 ,
BROWN en ESCOMBE (Proc. Roy. Soc. B 74 (1905): 29), vonden experimenteel dat per
cm 2 bladoppervlak per °C temperatuursverschil tussen blad en omgeving bij windstilte
0,015 cal per minuut wordt uitgewisseld; d.i. per uur 0,9 cal.
Omdat de straling betrekking heeft op een plat vlak (projectievlak), terwijl de
warmteuitwisselingscoëfficiënt betrekking heeft op het totale oppervlak der bladeren,
moet voor deze bladontwikkeling een factor worden ingevoerd. Nemen wij bij een
grashoogte van 4 cm een verhoudingsfactor 2, dan vinden wij voor het gezochte temperatuursverschil 55,3: (0,9 x 2) = 30,7 °C. De bladtemperatuur zal onder deze omstandigheden dus met rond 30 °C stijgen. Deze stijging is zeker reëel. Uit de literatuur
zijn temperatuursverschillen van 25° bekend (MILLER, Plantphysiology 1938 blz. 474
e.V.). Onder zulke omstandigheden zal hitteschade niet uitblijven. Gewoonlijk zal
echter wel steeds enige afvoer van waterdamp en warmte plaats hebben.
Als tweede geval kiezen wij een zode met lang gras (15 cm), die blootgesteld is aan
sterk drogende omstandigheden, terwijl weinig energie instraalt. Is de grond goed nat
(een vochtspanning van 0 dm waterkolom) dan kan de transpiratie onbeperkt voortgaan. Dit kan zich voordoen op een donkere dag (stel R 0 = 10cal cm " 2 u _1 ) met harde
wind (vlak boven het gras stel 4 m sec"1) en een vrij lage relatieve vochtigheid van de
lucht (stel 6 0 % ) . Onder deze omstandigheden wordt volgens de bovengenoemde publicatie 0,57 m m water per uur verdampt. De waterbalans wordt n u :
10 = 2 + 0 , 1 + 0 , 5 7 X 59 + S ,
S = - 2 5 , 7 cal cm" V .
Behalve de temperatuursuitwisselingscoëfficiënt volgens BROWN en ESCOMBE voor
windstille lucht, moet ook een coëfficiënt volgens BROWN en WILSON (Proc. Roy. Soc.
B 74 (1905): 112) worden toegepast, waarbij voor elke 10 m per minuut windsnelheid 0,0017 cal per cm 2 bladoppervlak moet worden verrekend. Hierbij is een bladoppervlak ondersteld dat vrij aan de wind is blootgesteld. Bij een zode is dit niet het
geval en schattenderwijs willen wij daarom de gemiddelde windsnelheid in de vegetatie stellen op 1m per sec. De warmteuitwisseling bedraagt nu: 0,9 + 6 x 0,0017 X
60 = 1,5 cal c r a ^ r ' . Nemen wij voor de relatieve bladontwikkeling van gras van 15
cm hoogte schattenderwijs de factor 20, dan vinden wij dat het temperatuursverschil
wordt: - 25,7: (1,5 X 20) = - 0,85 °C. De bladtemperatuur zal dus ca 0,85° beneden
die der lucht dalen, een bedrag dat goed aansluit bij de in de literatuur bekende bedragen, waarbij als kleinste waarde door MILLER "4,1 wordt opgegeven.
Nemen wij tenslotte een gemiddeld geval (stel R 0 = 18 cal cnr2ur\ vochtspanning
van de grond 45 dm wk, windsnelheid vlak boven het gras 1m sec -1 , grashoogte 10cm,
relatieve vochtigheid 75%) dan is het waterverbruik 0,21 m m per uur. Volgens de
energiebalans is nu :
18 = 3,6 + 0,2 + 0,21 X 59 + S,
S = l.ScalcnrV1.
Men ziet dat dit warmteoverschot zeer gering is en nauwelijks tot enige temperatuursverandering van het gras t.o.v. de omringende lucht zal leiden.
Opgemerkt moet worden, dat deze berekeningen betrekking hebben op gemiddelden
over een uur. Het spreekt vanzelf, dat binnen deze periode fluctuaties zullen optreden
die groter zijn.
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Uit bovenstaande zeer globale berekeningen mag de conclusie worden getrokken,
dat deuitkomsten,verkregen met demethodiek van het bepalen van het waterverbruik
aan uitgestoken graszoden, ten aanzien van de warmtebalans tot aannemelijke waarden leiden. De relatieve bladontwikkeling werd slechts grof geschat, en zeker aan de
lage kant; een nauwkeuriger gegeven zal de uiteindelijke temperatuursverschillen vermoedelijk lager maken.
The water consumption and the energy balancesheet ofgrassland
For two complexes of circumstances, one leading to a maximum heat surplus and
the other to a maximum heat deficit, the energy balance sheet wascalculated, in which
the item of the transpiration energy was based on data of hourly values of water consumption from aformer publication.Theenergysurplus or deficit leadsto temperature
differences between grassleaves and surrounding air, which turned out to lie between
the acceptable values 30,7 to - 0,85 °C. The leaf ratio (leaf-surface per unit of groundsurface) was intentionally not overestimated.
DE EVAPOTRANSPIRATIE VAN GRASLAND IN 1952 (PROJECT41)
with summary
G. F. MAKKINK

In 1952 werden voor het eerst waarnemingen verricht met de nieuwe lysimeterinstallatie van het CLL.O. Een uitvoerige beschrijving is verschenen in „Water"
(1953, no 13,p. 159-163). In het VerslagC.I.L.O. over 1948(p. 32-36) komt een beschrijving van delysimeter voor, die toen echter nog niet gebouwd was. De te verwerkelijken objecten zijn sedert deze publicatie belangrijk gewijzigd.
Sedert 2 Mei 1952 hadden geregeld wegingen der 32 lysimeters plaats, in de zomer
gewoonlijk met een veelvuldigheid van twee maal per week. Voor de periode tussen
twee wegingen kon steeds de waterbalans van elke lysimeter worden opgemaakt en
daaruit per etmaal de gemiddelde evapotranspiratie van de grasbegroeiing worden
berekend. Zoals men elders kan lezen, waren er drie grondsoorten, die zonder verstoring in de lysimeters gebracht zijn, nl. een kleigrond uit Sneek, een veengrond uit
Kamerik en een zandgrond uit Wageningen. Hierin werden verschillende constante
en verschillende, volgens eenjaarkromme schematisch variërende grondwaterstanden
aangehouden. De bemesting was voor alle gelijk, nl. een voorjaarsbemesting naar
40 kg P 2 0 5 , 30 kg K 2 0 en 24 kg zuivere N, terwijl na elke snede 15kg K 2 0 en 12 kg
N werden toegediend. In het najaar van 1951werd V.A.M.-compost gegeven op basis
van 15ton per ha. Op alle lysimeters werd het gras elke vier weken geknipt. Enkele
werden in droge tijden besproeid.
Enige gegevens over drainage, infiltratie, sproeien, waterstand en evapotranspiratie
werden in een gestencild overzicht maandelijks in beperkte omvang verspreid. Het
waterverbruik (evapotranspiratie) is in tabel 17 voor een aantal groepen lysimeters
per maand opgegeven. De getallenzijn pasklaar gemaaktvoor kalendermaanden, door
debest nabijkomende periode tussen tweewegingen tevermeerderen ofte verminderen
met deverdamping op de ontbrekende of overtallige dagen. Dezewerd als een gemiddeld etmaalcijfer uitzokort mogelijke balansperioden verkregen. Deverdamping vóór
27 Maart is niet bekend, van 27 Maart tot 2 Mei slechts van een beperkt aantal lysimeters. Na 21 November werd wegens vorst, sneeuw en reparatie aan de weegwagen
alleen gewogen op 12December en20Januari. Voor dewintermaanden werden cijfers
berekend door bijeenvoeging van gegevens die over veel langere perioden gemiddeld
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Tabel 17. Evapotranspiratie per maand (1952) voor verschillende groepen lysimeters. De onderstreepte cijfers hebben betrekking op maanden waarin gesproeid werd. (S = gesproeid;
C = constant; V = schematisch gevarieerd; div = diverse).
Evapotranspiration per month {1952)for different groups of lysimeters. The underlined figures
concern months inwhichthe grass was sprinkled (S = sprinkled; C = constant; V = varied
in ayear after a sinusoid curve; div = miscellaneous).
Grondsoort
Soil type

Zand
Sand

Waterstand
Watertable

Sproeien
Sprinkling

Aantal
Number

Apr.

Mei

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

S

3
3
2

79,7
81,6
79,8

89,1
88,9
86,0

78,2
74,6
84,8

95,5
93,3
93,7

65,2
64,1
66,6

47,6
44,8
46,0

14,0
11,8
13,8

1,8
-2,1
-1,7

-9,8
-5,1
-8,1

s

4
5
3

74,5
78,5
89,5

75,8
83,1
85,3

78,4
77,1
80,7

92,4
93,6
95,9

67,2 48,0
67,9 45,2
69,7 48,9

14,2
0,7
13,1 -2,2
16,6
5,0

-5,2
-7,6
-0,6

81,6
75,7
77,5

76,2
74,3
79,4

71,6
71,7
76,0

80,5
79,6
90,9

59,4
62,4
69,2

39,5
42,3
43,4

12,5 -2,3
15,2
3,4
13,5
2,8

-5,1
-4,7
-5,6

50,8
42
1,9

20,7
95
0,9

84,6
80
1,0

95,1
90
1,1

88,8
61
0,9

40,1 72,2
28
50
0,95 0,5

C50
V 20-95
V 20-95

Veen
Peat

C50
Vdiv
V 20-125

Klei
Clay

C70
Vdiv
V 20-145

Regenval Ra infall
Verdamping Evaporatio n
^•Trnax •^ o v z a n d C 5 0 : t ak)

: ! i
s

1 2

99,7

waren. Terwille van de beknoptheid zijn de lysimeters groepsgewijs bijeengevoegd.
De opgegeven regenval-cijfers tot en met 9 Juli zijn verkregen met een regènmeter
op40cm,van 10Julitot enmet 1 Augustus met eengrondregenmeter, van 2 Augustus
tot enmet 13 November mettwee grondregenmeters met een grasdek eromheen, van
14November tot 13Februari 1953met één grondregenmeter temidden van een 1,30 m
wijde en 1,75 m diepe put.
De gegevens der verdampingsbak (ingegraven tot maaiveldhoogte, 0 50 cm, diepte
23 cm) zijn gecorrigeerd met behulp van waarnemingen van een veel betere verdampingsmeter, nl. de atmometer volgens PICHE, met vloeipapier, op 15 cm hoogte en herleid op dewaarden van de bak met een omrekeningsfactor dievoor regenloze dagen is
gevonden. Voor de maand April is het gegeven der bak gecorrigeerd met een factor
voor de verhouding
gecorrigeerde cijfers Mei-Oct.
waargenomen cijfers Mei-Oct.
Uit tabel 17blijkt o.m. dat de evapotranspiratie van gras in verhouding tot de verdamping uit de bak groter is dan volgens opgaven van PENMAN (verhoudingscijfer
varieert tussen 0,6 en 0,8, zie bv. in SCHOFIELD, 4th Int. Congress of Soil Sc. II, 1950:
20-28). Dit geldt vooral voor April en is vermoedelijk ten dele het gevolg van het feit
dat het gras rondom de lysimeters nog pas boven de grond was en nog zeer ijl. Het
blijkt dat deverschillende groepen lysimeters elkaar in verdamping niet veel ontlopen.
Een duidelijk verschil bestaat tussen de onbesproeide zand- enveengrond enerzijds en
de kleigrond anderzijds; het gras op delaatste verbruikt meestal minder water, vooral
in de maanden Mei tot en met September. De geringe capillaire opstijging in de klei
beperkt het verbruik.
Opvallend is dat het sproeien in verschillende maanden op veen en klei de evapotranspiratie verhoogt, op zand isdit slechts merkbaar in Juni. Dewaterstand heeft dit
jaar geen overtuigende invloed op het waterverbruik gehad (zie tabel 17). Dit komt
vooral duidelijk uit in de grafieken, waarvan als voorbeeld die van Juli wordt afgebeeld, voor elke grondsoort (fig. 7). Hierin valt verder op dat, zoals reeds opgemerkt
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dat de transpiratiecoëfficiënt (waterverbruik: productie droge stof) varieert van
Fig. 7. Waterverbruik in mm per etmaal op
310 tot 930 (betreft alleen bovengrondse
klei, veen en zand
opbrengst).
Evapotranspiration in mmper24hours
onclay,peat andsandy soil
Het verloop van de grasgroei in 1952,
die op 25 Maart begon,is,gemiddeld voor
allelysimetersvan elkder grondsoorten, weergegeven in kolomgrafieken (fig. 9). Hieruit blijkt dat de vierde snede bij twee grondsoorten het meest gedeprimeerd was. Op
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veen en klei kwam als gevolg van de droge periode in April en Mei bij de tweede
snede een depressie voor, die op zand, waar de watertoevoer gunstiger was, ontbrak.
Dejaaropbrengsten aan droge stof waren:
op zand 8,47 ton per ha
op veen 9,94 „ „ „
op klei 7,61 „ „ „
The évapotranspirationofgrassland
The figures of the évapotranspiration in 1952(table 17)are obtained from weighable lysimeters with undisturbed soil. The ratio „potential évapotranspiration:
evaporation of free water" is much higher than PENMAN claims. The évapotranspiration on clay soil is often limited. Sprinkling on clay and peat soil regularly
stimulates thewater consumption, on sandy soil onlyinJune. Thewatertable has had
no clear influence on the évapotranspiration (table 17, fig. 7). The quantity of leaf
material seems to have only a slight influence on the évapotranspiration; the grass was
not high in 1952 (fig. 8).The production of dry matter shows a depression in the 4th
cut. On clay and peat soilmoreover thereisa depression ofthe2ndcut,dueto drought
in April and May.
DE WAARDE VAN GIPSBLOKJES EN TENSIEMETERS VOOR DE BEPALING
VAN HET WATERGEHALTE VAN DE G R O N D (PROJECT 247)
with summary
G. P. WIND
INLEIDING

Het onderzoek naar de waterhuishouding van de grond vereist een groot aantal opeenvolgende vochtbepalingen. In verband met de sterke plaatselijke verschillen dient
elke bepaling bovendien in veelvoud te geschieden. Tenzij men over buitengewoon
grote proefvelden beschikt, is daarom de methode, waarbij gestoken grondmonsters
in het laboratorium worden gedroogd, zeer bezwaarlijk. Een ander nadeel van deze
methode is, dat op eenzelfde punt slechts eenmaal een vochtbepaling kan worden verricht; ditgeldtvooralwanneer men geïnteresseerd isin hetwaterverbruik uitde grond,
dat vanplaats tot plaats veelminder verschilt dan hetvochtgehalte zelf.
Voor een onderzoek op het gebied van de waterhuishouding is men dan ook genoodzaakt anderemiddelen tegebruiken omhetwatergehalte temeten. Daar men over
de gehele wereld met dit probleem te maken heeft, zijn reeds verscheiden methoden
ontwikkeld, met behulp waarvan op indirecte wijze het vochtgehalte wordt bepaald.
Voor het te verrichten onderzoek zijn hieruit gekozen de gipsblokmethode van BouYoucos (1)en de methode, die gebruik maakt van de tensiemeter (2).
Bij de gipsblokmethode wordt het watergehalte van een gipsblok bepaald, door de
weerstand tussen twee in het gips gevatte electroden te meten. Het watergehalte van
het gips is in spanningsevenwicht met dat van de omringende grond, zodat de kennis
van het verband tussen vochtgehalte van de grond en weerstand van het gipsblok demogelijkheid biedt om op eenvoudige wijze het verloop van hetvochtgehalte gedurende hetjaar te volgen. Daar de weerstand van het gipsblok afhankelijk is van de temperatuur, moeten hiervoor correcties worden aangebracht. De methode heeft het nadeel, dat de gevoeligheid voor vochtveranderingen in het natte traject, tot ongeveer
een pF van 2,7, veel kleiner isdan in het droge.
Met de tensiemeter meet men de waterspanning van de grond. Ook hier moet dus
het verband met het watergehalte worden bepaald. Nadelen zijn de onmogelijkheid
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»
in het droge traject te meten, en de dagelijkse gang, die tot dusver nog niet geheel is
verklaard (2).
Aan beide methodes kleven de bezwaren van de indirecte meting: traagheid, hysterese en mogelijke veranderingen in de betrekking tussen de gemeten en de te bepalen
factor. Desondanks is het mogelijk gebleken met gipsblokjes en tensiemeters het watergehalte van degrond te meten.
WERKWIJZE

De methode van BOUYOUCOS(1),waarbij men voor debepaling van het verband tussenhetvochtgehalte van degrond en deweerstand van het gipsblokje, degrond in een
aan één zijde open doosje laat uitdrogen, wordt door ANDERSON en EDLEFSON (3) niet
geheeljuist geacht. Zij voeren, mijns inziens terecht, als bezwaar aan dat het vochtgehalte van uitdrogende grond in een doosje, dat slechts aan één kant open is, niet
overal gelijk kan zijn. Ze laten daarom op de grondplantengroeien,diemethun wortels een gelijkmatige uitdroging tot stand brengen.
Deze methode werd ook door ons toegepast. Omdat de poriënverdeling ons zeer
belangrijk voorkwam, hebben wij daarbij de grond in zijn natuurlijke ligging gelaten,
door ongeroerde grond te brengen in cylindrische potten van 75 cm2 bij 15 cm. Op
elke pot lieten weeen groot aantal ( i 100)roggeplantjes groeien om de grond zo volledig mogelijk te doorwortelen; in depot werden een gipsblokje en een Bourdon-tensiemeter geplaatst. Nadat de planten tot goede ontwikkeling waren gekomen, lieten
we de grond uitdrogen tot het verwelkingspunt, dat bij een weerstand van 100.000O
ligt (1). Daarbij werden elke dag het gewicht van de pot, de weerstand van het gipsblok, de temperatuur en de stand van de tensiemeter genoteerd. Daarna werd zoveel
water toegevoegd, dat de tensiemeter de volgende dag een spanning van minder dan
10 dm waterkolom aangaf. Op deze manier werd voor de uitdroging van elke pot
enige malen een calibratiecurve bepaald.
In figuur 10valt op, dat de latere uitdrogingskrommen meer naar links liggen dan
de eerste. Ook de curves die met een tensiemeter bepaald werden, gedroegen zich op
deze wijze. Dit betekent, dat tijdens de uitdroging het percentage grote poriën ten
koste van dat der kleine stijgt. Door de uitdroging krimpt de grond, de gronddeeltjes
komen dichter bij elkaar. Door die beweging worden voornamelijk de kleinste poriën
verkleind, omdatindegroteremakkelijker luchtkan binnendringen. Daar geen scheurvorming optrad, werd de verkleining van het volume der krimpende poriën gecompenseerd door eenvergroting van het volume der groteporiën. Bij dedaarop volgende
bevochtiging had de grond geen tijd weer zover te zwellen, dat de oude poriënverdeling terugkeerde. Voor de verwerking is zo mogelijk steeds de eerste uitdrogingscurve
aangehouden.
In figuur 11worden curves getoond van verschillende gronden. Hoe minder humus
een kleigrond bevat, des te meer ligt zijn calibratiecurve naar links. Hetzelfde beeld
vertonen decurvesvoor deopeenvolgende lagenvan degrond. Hoedieper delaag, des
teminder humus bevat degrond endesteverder ligtdecalibratiecurve naar links.
Voor tweegronden zijn decalibratiecurves met gipsblokjes en tensiemeters bepaald.
Hetzijn deCl 203veldjes 66, Duivendaal, en 67,Grebbedijk, dierespectievelijk 35 en
30% deeltjes kleiner dan 16[ibevatten. De monsters werden in viervoud genomen tot
een diepte van 105cm.
In het veld werden gipsblokjes geplaatst op diepten van l\, 3, 5, 9en 13cm in viervoud en op 18,23,28, 34,41, 49en 56cmintweevoud. Voor deplaatsing werden gaten
gegraven. De gipsblokjes werden in de wand van het gat aangebracht, om te voorkomen, dat neerslag, die door de losgemaakte grond misschien sneller zakt, de blokjes
zou bevochtigen.
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De tensiemeters, met poreuze potjes van 10cm lengte, werden in zesvoud geplaatst
in delaagvan 3-13 dm,vijf stukswerden geplaatst in delaagvan 18-28cm, vier stuks
van 33^43cm, drievan 48-58 cm, drievan 63-73cm en tweein delaag van 78-88 cm.
RESULTATEN

In figuur 12 zijn de vochtgehalten aangegeven, die met behulp van de gipsblokjes
werden bepaald. De waarnemingen, ook vandetensiemeters, werden, tot 1 October,
dagelijks verricht, in het algemeen tussen 9en 10uura.m.Hoeweldevochtgehalten op
12verschillende diepten bepaald zijn, is de laag van 0 tot 60cm hier ter wille van de
overzichtelijkheid slechts in 4lagen verdeeld.
Opvallend is de snelle reactie van de blokjes. Dit blijkt hieruit, dat bij neerslag de
blokjes een stijging van het watergehalte aangeven op dezelfde dag, dat de neerslag
gemeten werd. Alleen na de hevige regenval op 4 Juli gaven de blokjes de volgende
dag nog eenverdere stijging van het watergehalte aan, hoewel niet meer neerslagviel.
Dezestijging wasvoor debovenstelaag echter zeer gering,voor dedieperelagen daarentegen zeer groot, doch is hier ongetwijfeld toe te schrijven aan het langzaam indringen van het water in de grond.
Gezien de snellereactievan de gipsblokjes kan de zeer langzame daüng in vochtgehalte van de diepere lagen, diewena 22September aflezen, niet veroorzaakt zijn door
eentraagheid van deinstrumenten. Mogelijk iszehet gevolgvan waterdamptransport
uit de warme diepere lagen naar de koude bovengrond. Dat een dergelijke beweging
inderdaad enige betekenis heeft, is onlangs aangetoond door GURR, MARSHALL en
HUTTON (4).

Een andere uiting van de snelle reactie werd in October gevonden, toen de zeer geringeverdamping duidelijk geregistreerdwerd door degipsblokjes indebovenste laag.
De tensiemeters bleken geheel andere aanwijzingen te geven dan de gipsblokjes. Zij
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wezen altijd een veel hoger watergehalte aan en reageerden bovendien trager op de
neerslag, doordat ze eerst dalen nadat het ontstane vacuum met water is opgevuld.
De indirect gemeten vochtgehalten werden enige malen gecontroleerd met vochtbemonsteringen. Deresultaten hiervan zijn vervatinonderstaande tabel.
Tabel 18. Watergehalte in volumeprocenten, bepaald met gipsblokjes en door bemonstering.
Moisture percentages by volume, determined by Gypsum blocks and by sampling.
Diepte
Depth

Gipsblokjes
Datum
Date

cm

Gypsum Mocks

watergehalte
moisturepercentage

aantal
number

Bemonstering
watergehalte
moisture percentage

Sampling
aantal
number

Difference

0-5

2 Juli
31 Juli
3 Sept.
17 Sept.
21 Oct.

21,6+
28,4+
21,8+
19,2+
33,8+

1,6
1,6
1,6
1,6
1,4

12
12
12
12
12

23,4+
35,6+
22,8+
22,4+
39,6+

4,4
1,2
1,6
1,2
3,6

6
8
3
4
7

-1,8 + 4,8
-7,2 ± 2,0
- 1 , 0 + 2,2
-3,2 ± 2,0
-5,8 ± 3,8

5-15

2 Juli
31 Juli
3 Sept.
17 Sept.
21 Oct.

2 5 , 0 + 1,5
2 8 , 3 + 1,5
2 6 , 9 + 1,7
20,8 ± 1,6
3 5 , 0 + 1,5

13
13
13
13
13

22,1 ± 1,6
2 6 , 8 + 1,2
22,8 + 0,4
2 3 , 0 + 1,0
3 5 , 0 + 1,2

6
8
3
4
7

-r-2,9 ± 2,2
+ 1,5+ 1,9
+4,1 ± 1,7
- 2 , 2 + 1,9
0 + 1,9

15-30

2 Juli
31 Juli
3 Sept.
17 Sept.
21 Oct.

2 3 , 0 + 1,1
2 5 , 0 + 1,3
2 1 , 2 + 1,0
18,8 ± 0,9
27,6 ± 0,9

6
6
6
6
6

18,8 J- 2,4
24,8 ± 1,4
20,8 + 0,8
1 9 , 9 + 0,8
3 0 , 0 + 1,4

6
8
3
4
4

+4,2 ± 2,7
+ 0 , 2 + 1,8
+ 0 , 4 + 1,2
+ 0 , 2 + 1,2
- 2 , 4 + 1,6

30-45

2 Juli
31 Juli
3 Sept.
17 Sept.
21 Oct.

1 9 , 6 + 0,9
25,2 ± 0.9
21,6 + 0,9
19,8 ± 0,7
2 2 , 0 + 1,9

4
4
4
4
4

22,0 ± 2,8
2 4 , 6 + 1,0
22,2 ± 2,0
20,2 ± 0,8
2 0 , 6 + 1,8

6
8
3
4
4

-2,3 + 2,9
+ 0 , 7 + 1,4
-0,7 ± 2,2
- 0 , 4 + 1,0
+ 1 , 4 + 2,6

45-60

2 Juli
31 Juli
3 Sept.
17 Sept.
21 Oct.

2 2 , 4 + 1,9
26,8 ± 1,9
2 4 , 2 + 1,9
2 2 , 8 + 1,9
2 1 , 8 + 2,0

4
4
4
4
4

27,6 ± 3,8
26,8 ± 0,8
29,8 ± 0,2
2 8 , 4 + 1,2
26,8 ± 2,2

6
6
3
4
4

-5,3 ±
0+
-5,6 ±
-5,6 ±
-5,0 ±

In tabel 18komt één verschil voor, dat meer dan 3maal zo groot is als zijn middelbare fout. Ditwas op 31Juliindelaag0-5 cm. Nu zijn deverschillen indielaag steeds
negatief. De vochtgehalten zijn namelijk afgeleid uit de calibratiecurves van de laag
0-15 cm. De laag van 0-5 cm heeft op grasland echter eenveel grotere watercapaciteit
dan dievan 5-15cm, zodat in de bovenste laag eenzelfde weerstand van het gipsblokje
meteenhogerwatergehalteovereenkomt dan indelaagvan 5-15cm. Zo zijn dewatergehalten in de laag van 0-5 cm te laag, die in de laag van 5-15 cm te hoog gevonden.
Een gedeelte van het verschil -7,2 ± 2,0 is dus een afwijking, die steeds optreedt in de
bovenste laag en zijn oorzaak vindt ineenminderjuiste opzet van het experiment. Die
vaste afwijking is in de orde van grootte van 3volumeprocenten. Daarmee is dus de
significantie van ditverschil te niet gedaan.
Infig.13zijn zowel de vochtgehalten, bepaald met de gipsblokjes als met de tensiemeters, uitgezet tegen decijfers van de vochtbemonstering. Terwijl de lijn, diedoor de
punten getrokken kan worden, bij de gipsblokjes niet reëel van de 45°-lijn afwijkt,
vertoont zedaarmee bij detensiemeters weleen significant verschil. Ook zijn demeeste
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meter en vochtbemonstermg bepaalde vochtgehalten significant.
Bij de tensiemeters stond het poreuzepotje verticaal. Dit was daarbij in contact met 10 cm grond.
Doordat het watergeleidingsvermogen van natte grond groter is
dandat van drogere,heeft detensie30
40
meter deneiging,de waterspanning
bemonsteringen
aan tegevenvan hetnatste gedeelte
Fig. 13. Watergehalten bepaald met gipsblokjes en met
grond, waarmee hij in contact is.
tensiemeters, utigezet tegen debij bemonstering
Nu zijn we voor het gebied van de
gevonden waarden
bovenste tensiemeters (3-13 cm) in
Moisture percentages by volume, measured by
het bezit van gipsblokwaarnemingypsum blocks and tensiometers, plotted against
gen van de diepten 3, 5,9en 13cm.
estimations by sampling
Zet men het watergehalte, dat met
de tensiemeters gevonden is,uit tegen dat van de natste gipsblokwaarden uit diediepten, dan ishet resultaat alveelbeter (fig. 14).Men moet deporeuzepotjes dus horizontaal plaatsen. Dat is met twee tensiemeters ook gebeurd. Daar voor deze ene diepte
slechts 3 vochtbemonsteringen aanwezig waren, zijn de vochtgehalten, die met deze
horizontale tensiemeters bepaald zijn, uitgezettegendewaarnemingenvan gipsblokjes,
die zich vlak bij de tensiemeter bevonTensicrreter
3lrden.
De afwijkingen, die tensiemeters met
verticale poreuze potjes bij lage watergehalten (hoge standen) gaven, blijken bij
horizontale potjes niet voor te komen.

29
31
block Gibsblok

Fig. 14. Volumeprocenten water, aangegeven
door een horizontale tensiemeter en
een gispblok op dezelfde diepte (5 cm).
Moisture percentages by volume, obtained by a gypsum block (abscissa)
and a tensiometer with a porous cup
of 10 cm in length, placed horizontally
in the soil at a depth of 5 cm

CONCLUSIES EN SAMENVATTING

Er bleek geen significant verschil te bestaan tussen de indirecte waarneming van het
vochtgehalte van de grond met gipsblokjes en de directe door bemonstering. Daar het
gebruik van gipsblokjes bij ongeveer 10 waarnemingen per blokje goedkoper is dan
de bemonstering, is er dus geen reden, deze nieuwe methode te versmaden. De standaardafwijkingen van de blokjes zijn weliswaar eerder groter dan kleiner dan die van
de bemonstering, doch laten zich aanmerkelijk verkleinen, door de calibratie in meervoud uit te voeren. Het is overigens ook niet te verwonderen, dat de fouten in de bepaling nog groot zijn. Is*immers die spreiding, gevonden met de vochtbemonstering,
reëel, dan moet zij ook uit de gipsblokwaarnemingen te zien zijn.
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Ook de tensiemeter geeft behoorlijke resultaten, mits met een horizontaal geplaatst
poreus potje. De grote nadelen van zijn klein meetbereik, dagelijkse gangen hoge prijs
maken hem toch tot een minder bruikbaar instrument dan de gipsblokjes.
Volgens de waarnemingen met de gipsblokjes op het als vochtig geclassificeerde
proefveld Duivendaal, bereikte de pF in de natte zomer van 1952verschillende keren
waarden, die ver boven 3,0 lagen in de bovenste 10cm (in het droge voorjaar werden
geen metingen verricht). Daarom mag men verwachten, dat gipsblokjes op de meeste
Nederlandse graslanden bruikbaar zijn. Hoewel hun nauwkeurigheid in het pF-gebied
tussen 2,0 en 2,7 kleiner isdan daar boven, ishet toch zeer goed mogelijk, in dat natte
gebied, met gipsblokjes depF tot op eendecimaal nauwkeurig temeten. Dat betekent,
dat men ook in het vochtige traject verschillen van één volumeprocent water duidelijk
kan aantonen.
Gypsum blocks and tensiometers as instrumentsfor measuring soil moisture
Moisture measurements by BOUYOUCOS blocks give no significant differences with
moisture determinations by drying of samples. It is shown that the usual way of placing the tensiometer with its porous cup vertically is wrong. Horizontally placed
tensiometer cups gave good results, comparable with those of the BOUYOUCOS blocks.
Probably in normal Dutch summers the pF of most grasslands rises higher than the
measuring possibility of tensiometers. That makes the BOUYOUCOS blocks,except for
the wettest soils, the appropriate instrument for measuring capillary tension and
moisture percentage.
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VERBETERING VAN I N G E D R O O G D E VEENGRONDEN (V) (PROJECT 73)
with summary
D . VAN DER WOERDT

Hetjaar 1952heeft zich, althans in het westelijke veengebied, gekenmerkt door een
droge enrelatief zeer warme maand April en een droge maand Mei. Later vieler meer
regen,alkwamen inJuni enJulinogflinkedroogteperioden voor. Het warme en droge
weer in April heeft een krachtige voorjaarsgroei veroorzaakt, dit in tegenstelling met
de groei in Mei, die op de droogtegevoelige gronden uitgesproken slecht was. Een en
ander komt duidelijk tot uiting in het opbrengstverloop bij verschillende infiltratieproefvelden (fig. 15).
Bij NZH 389 hebben we te doen met een licht ingedroogde veengrond op veenprofiel. In het voorjaar heeft de infiltratie een betrouwbare opbrengstverlaging teweeg
gebracht, wat vnl. alsnawerkingvandeinfiltratie indevoorgaandejaren moet worden
beschouwd, daar pas eind April met de infiltratie werd begonnen. De opbrengstverschillen in dezomer zijn niet groot en onbetrouwbaar.
NZH 398 (matig ingedroogd kleiveen op katteklei) gaf ook ditjaar weer een dui72
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Fig. 15. Het opbrengstverloop bij enkele infiltratieproeven in 1952

delijkeenbetrouwbare opbrengstverhogingindezomer.Wehebben hiernaastelkaar
oud enjong(tweedejaar) grasland, beidemetenzonderinfiltratie. Bij het oudegrasland trad indetweedesnedenogeensterke opbrengstdaling op,wat gedeeltelijk gewetenmoetwordenaan onvoldoend hoogopvoerenvandegrondwaterstand; gedeeltelijk hebbenwehierechter ongetwijfeld tedoenmethetnatuurlijke productieverloop
vaneenoudegrasmat.Hetnieuwegrasland(in1951 aangelegdnatweejaarbouwlandexploitatie) vertoont dezedepressieveelminder, wat grotendeelsveroorzaakt isdoor
deanderesamenstellingvandegrasmat(meerEngelsraaigrasenwitteklaver).
NZH 392tenslotte iseenproefveld opzeersterkingedroogdveenopveenprofiel.
Hierzijnmetelkaarvergelekenhetoude,onverbeterdegraslandenhetzelfde grasland,
dat tweejaar als bouwland gebruikt isenin 1951weer ingezaaid werd. Dit nieuwe
grasland werd in 1952intensief (hoge grondwaterstanden) geïnfiltreerd. Ook hieris
devoorjaarsopbrengst weer weinig beïnvloed door deinfiltratie. Indetweede snede
(toen hetoudeniet geïnfiltreerde graslandvrijwel nietsheeft opgebracht) enook later
indezomerwashetverschilzeer groot.
In tabel 19zijn dejaaropbrengsten metdegemiddeldegrondwaterstandenvandeze
proefvelden opgegeven.Deopbrengsten zijn metbehulpvankooien bepaald.
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Tabel 19. Opbrengsten en waterstanden in1952.
Grondwaterstand in c m onder maaiveld
tijdens snede:

Proefveld

1

2

3

4

5

K g ds/ha/jaar

NZH 389
NZH 389

niet geinf.
geinf.

67
58

74
39

71
38

68
27

64
35

13070
12730

NZH 398
N Z H 398
N Z H 398
N Z H 398

oude wei, niet geinf.
oude wei, geinf.
nieuwe wei, niet geinf.
nieuwe wei, geinf.

66
55
69
48

68
47
72
36

64
45
66
38

76
50
84
54

79
48
83
57

8410
11150
8990
11170

N Z H 392
N Z H 392

oude wei, niet geinf.
nieuwe wei, geinf.

76
50

70
31

75
38

74
37

69
46

7970
13030

Bij twee van deze proeven zijn tevens objecten met en zonder bekalking ingeschakeld; deinvloed der bekalking wasechter gering. Opeenbedrijfin Zevenhoven werd
ditjaar ookberegend. Hetresultaat wasteleurstellend; deopbrengsten meten zonder
regen verschilden vrijwel niet. Men zou dit kunnen toeschrijven aan het feit, dat er
vrij veel regen isgevallen; er kwamen echter toch in Juni enJuli droge perioden voor,
waarin dit ingedroogde grasland sterke verdrogingsverschijnselen vertoonde; ook
waar gesproeid werd, wasdithetgevalenbleef degrond zeer droog. Laagliggend grasland op hetzelfde bedrijf had in deze perioden echter zonder sproeien niet de minste
last van de droogte. Steeds weer
kg ds/ho
komt naar voren, dat zeer hoge
6000
6
20
zomer / o /o
voorjaar 'Â-V6
grondwaterstanden hetenigemiddel zijn om de droogtegevoelig•1950
5000—
heidvandezegrondenopteheffen.
In hetkader van het onderzoek
van Ir M. L. 'T HART (proef Cl

4000

203), waarbij de producties van
practijkgrasland bij een uniforme
wijze vanopbrengstbepaling wor3000
.1947
den bepaald en waarbij een verband wordt gezocht tussen pro'•1949
2000
ductie en milieufactoren, is ook
\|I947
een aantal niet en wel ingedroogJ_
I500
ingedr.
nat normaal ingedr
de veengraslanden betrokken geweest.Infiguur 16zijn deproducFig. 16. Producties vanCl 203van 1947t/m1950
tiesvan deze gronden indejaren
1947 tot en met 1950 weergegeven voor de perioden van 1April tot 5Juni envan6
Juni tot 20September. Develdjes werden ingroepen ingedeeld naar de mate van indroging. Deze indeling komt overeen meteen indeling naar slootwaterstand, zoalsuit
tabel 20blijkt.
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Tabel 20. Gemiddelde slootwaterstand inhet groeiseizoen.
1947

Nat
Normaal
. . . .
Ingedroogd . . .
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1948

Aantal

Waterstand

Aantal

4
13
6

21
46
81

2
3
9

!

1

1949

1950

Waterstand

Aantal

Waterstand

Aantal

Waterstand

20

2
3
10

17
46
77

3
6
10

20
38
64

52
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De aanduiding „nat" betekent, dat we met onvoldoende ontwatering te doen hebben, wat blijkt uit te natte toestand (plassen, waterminnende grassen) in herfst, winter
en voorjaar en soms in de zomer.
Uit figuur 16blijkt, dat de voorjaarsproductie van de ingedroogde gronden behoorlijk is. Alleen 1948 maakt een uitzondering; vermoedelijk hebben we hier te doen met
een ongunstige nawerking van het zeer droge jaar 1947 op de ingedroogde gronden.
In de zomerproductie is het verschil tussen de droge jaren 1947 en 1949 en de natte
jaren 1948en 1950zeer sprekend. Het aantal veldjes wasvaak welwat klein. Wanneer
men echter bedenkt, dat het grootste deel van de veldjes in 1949 op andere percelen
lag dan in 1947, dan is toch de overeenstemming tussen dezejaren wel frappant.
Uit figuur 16blijkt verder, dat de verschillen in productie tussen droge en natte jaren bij de ingedroogde gronden veel groter zijn dan bij de natte en normale gronden.
Dit wijst er eveneens op, dat we bij de ingedroogde gronden met vochtgebrek te doen
hebben.
De beste producties vinden we dus gemiddeld bij slootwaterstanden van omstreeks
40 cm onder maaiveld. Deze percelen hebben ook de beste grasmat. Uit de gegevens
•van Cl 203 en van de proefvelden blijkt verder, dat in droge zomers een grondwaterstand van ongeveer 40cm voor normale gronden optimaal is;in nattejaren ligt de optimalewaterstand bij ± 60cm.Hiermeein overeenstemming zijn decijfers, diedoor het
Moorversuchsstation Bremen,dat uitgebreide enlangdurige ervaring van veengronden
heeft, worden opgegeven, nl. 40-50 cm voor hooiland, 60-70 cm voor blijvend grasland en 70-80 cm voor bouwland (gedurende de groeiperiode). Wel wijken deze veengronden wat af van de Nederlandse; de laagvenen zijn bv. kalkrijk, wat in West-Nederland slechts zelden het geval is.
Uit de producties over dezejaren is een gemiddelde productie van de ingedroogde
gronden over eengroot aantaljaren teberekenen (dezeligtietshoger dan degemiddelde productie over 1947 tot en met 1950). Wanneer we verder aannemen, dat bij een
geslaagde infiltratie de voorjaars- en najaarsproducties van de ingedroogde gronden
gemiddeld kunnen komen op het peil van de normale gronden en dat de zomerproductie kan komen ophetpeilvannormalegronden innattejaren, dan ishet gemiddeld
te verwachten rendement te berekenen (tabel 21).
Tabel 21. Werkelijke en te bereiken producties bij ingedroogde veengronden gemiddeld over een
groot aantaljaren (bruto).
Kg ZW/ha

Werkelijke productie . .
Te bereiken productie . .

Voorjaar

Zomer

Nazomer

Totaal

Verh.cijfers

2300
2600

2100
3300

500
600

4900
6500

100
133

De productieverhoging zal dus ± 33% bedragen. We kunnen dit controleren aan
de opbrengstverhogingen, die op infiltratieproefvelden verkregen zijn. Uit de gegevens
van Cl 203 is voor 1949 een te bereiken productieverhoging te berekenen van 59%.
Op drie proefvelden werd in dat (droge) jaar 47% gevonden. Dit komt dus goed
overeen,wanneermenbedenkt, dat deproefvelden gemiddeldminder sterk ingedroogd
waren dan de percelen van Cl 203.Voor 1951 en 1952 (matig nattejaren met droogte
in het voorjaar) werden op twee resp. drie proefvelden opbrengstvermeerderingen gevonden van resp. 12en 23%.
Wanneer gemiddeld de productie van 100 op 133 komt, dan is hiermee echter de
waarde van de infiltratie nog niet bepaald. Door watertoevoer wordt immers vooral
dezomerproductie verhoogd, m.a.w. het opbrengstverloop wordt veelgunstiger. Hiermee moet bij de berekening van het rendement rekening worden gehouden.
75

Gemiddeld over eengroot aantaljaren kan meneenrendement van de watertoevoer
berekenen van f 100,—à f 125,—per ha perjaar. De kosten van de verbetering zullen
voor de particuliere ondernemer dus lager moeten zijn dan deze bedragen. Sociaaleconomische overwegingen kunnen er echter toe leiden, dat meer geld aan de verbetering wordt besteed.
Improvement of desiccatedpeat soils (V)
In 1952rainfall wasverylowinApril and May. Thenextmonths werefairly normal
with some periods of drought. Infiltration had no effect on slightly desiccated peat
soils but gaveconsiderable increases on moderately and severely desiccated ones. The
yields in practical farming from desiccated and non-desiccated fields are in good accordance with those from the experimental fields. By supplying water to desiccated
peat soils an increase of yield ofca 33% (in terms of money of 100to 125guilders per
ha per year) can be obtained.
LITERATUUR
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VERBETERING VAN GRASLAND D O O R M I D D E L VAN ZODEBEWERKING
with summary

J. W. MiNDERHouDen J. J. WOLDRING
In de Belgische literatuur (1, 2, 3) worden de laatste jaren gunstige resultaten gemeld van pogingen tot verbetering van grasland door middel van zodedoorluchting.
Deze zodedoorluchting („diepverluchting") bestaat uit een intensieve bewerking van
dezodemetbehulpvaneencultivator ofeendergelijkwerktuig,waarvandetandenvervangen zijn door stevige messen („weideregenerator"), diedezodeongeveer 7cm diep
opensnijden.Opbrengst, hoedanigheid ensmakelijkheid vanhetgras,inenkelegevallen
ook hetgehalteaanmineralen eneiwitachtigebestanddelen, zoudendoor de bewerking
aanzienlijk worden verhoogd. Deze gunstige resultaten worden toegeschreven aan de
ontwikkeling van aerobe bacteriën, die als gevolg van de bewerking zou optreden,
alsmede aan de directe invloed van zuurstof en temperatuur op de graswortels, terwijl
tevens het voedingsmilieu zou worden verbeterd. De verschillende proeven echter, die
in de publicaties worden beschreven, lijken tamelijk summier van opzet en de verkregen resultaten zijn niet eensluidend. Opbrengstbepalingen, indien verricht, hebben
verder alleen op het eerstejaar betrekking.
Om na te gaan of deze zodebewerking ook onder Nederlandse omstandigheden,
en speciaal oprivierkleigrond, waar veelslecht grasland voorkomt, gunstige resultaten
zou kunnen opleveren, werd in 1950een zeer eenvoudig proefveld aangelegd in Zetten
(Cl 925).Het betrof hier een perceel oud grasland en een perceeljong, in 1947 aangelegd grasland op komklei;beide percelen hadden een grasmat van een matige hoedanigheid. De bewerking geschieddein Januari met eenPitch-Pole-egge,een wentelegge
voorzien van messen, waarmede dezode 9cm diep werd opengesneden.
Op het perceel oud grasland werd in 1950 geen resultaat verkregen: in opbrengst,
ruw-eiwitgehalte en botanische samenstelling werden geen verschillen geconstateerd.
Op het perceel jong grasland was de jaaropbrengst aan droge stof op de bewerkte
veldjes echter 9% hoger dan op de onbewerkte veldjes. Omdat de beide percelen zich
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niet leenden voor een proeftechnisch verantwoord proefveldschema werd het proefveld aanheteind vanhetjaar opgeheven.
In 1951werd het onderzoek voortgezet en werden vier nieuwe proefvelden aangelegd: Cl 1067en 1068op oud resp.jong grasland te Oosterhout (Gld) en Cl 1069en
1070 op oud resp.jong grasland te Opheusden. De proefvelden te Oosterhout lagen
op stroomgrond, dieteOpheusden opkomgrond.
De bemestingstoestand op alle vier percelen was vrij slecht; de botanische samenstelling vandezode wasophetperceel oud grasland te Oosterhout (Cl 1067)veelbeter dan op het perceel oud grasland te Opheusden (Cl 1069); de zode van de beide
percelenjong grasland (Cl 1068en 1070)bestond nogoverwegend uitEngels raaigras.
Op elkder proefvelden werden in viervoud devolgende objecten aangelegd:
a."Onbehandeld.
b. Bewerkt met Pitch-Pole-egge in December (Cl 1067en 1068)of April (Cl 1069
en 1070).
c. Alsb,entevens bijgezaaid metEngels raaigras enwitteklaver inApril.
d. BewerktmetPitch-Pole-eggeinAugustus en onmiddellijk daarna bijgezaaid met
Engels raaigras en witte klaver.
Bij de bewerking werd gebruik gemaakt van een middelzware rupstrekker of van
tweewieltrekkers intandem. Door enigeverbeteringen aandewentelegge kon ditmaal
een bewerkingsdiepte van 12cm worden bereikt; de afstand van de messen wasvan
dezelfde orde van grootte. Op de percelen jong grasland werd de zode zodoende in
lange repen verdeeld, gescheiden door smalle sleuven. Op de percelen oud grasland
werden in December enApril door demessen echter ook heelwatwortels, graspollen
en soms gehele zoden losgescheurd en over de grond verspreid, waardoor de percelen
een zeer beschadigde indruk maakten. Bij de bewerking in Augustus, toen de grond
veel droger was,werd hiervan geen hinder ondervonden. De in het natte seizoen bewerkte grasmat herkreeg echter ookspoedig hetnormale aanzien. Hetbijzaaien opde
objecten c en d geschiedde breedwerpig; per ha werd 10kg Engels raaigras en 5kg
witte klaver ingezaaid. Na het zaaien werd gesleept om het zaad enigermate onder te
brengen.
Van deobjecten a, b,encwerden in 1951 jaaropbrengsten bepaald metbehulpvan
opbrengstkooien, waarvan er vier op ieder object waren geplaatst. De jaaropbrengst
bestond uit5sneden. Inhetvoorjaar waseenbemesting gegeven naar 30kgN, 100 kg
P 2 O sen 120kgK 2 0 perha; na iedere snedewerd hieraan nog 10kgN toegevoegd.
Tabel 22. Gemiddeldejaaropbrengsten in 1951,uitgedrukt inkgds/are.
Object

a. Onbehandeld
b. Bewerkt (winter of voorjaar) . .
e. Bewerkt en bijgezaaid
(winter of voorjaar)

GI 1067

79,4
81,0
87,4

Cl 1068 ] Cl 1069

81,8
72,2
72,9 .

75,8
62,0
68,0

Cl 1070

Gemiddeld

62,2
59,6
59,4

74,8
68,7
71,9

Degemiddeldejaaropbrengstenvandeobjecten a,benczijn opgenomen intabel22.
Een wiskundige analyse van de proeven afzonderlijk bracht aan het licht dat de
opbrengstverschillen tussen deobjecten niet betrouwbaar waren.Welwasdithetgeval
bij deanalysevande proeven gezamenlijk. Het critisch verschil voor de opbrengsten
van deobjecten vandevier proefvelden gemiddeld bedroeg 4,3;hetverschil tussen de
objecten a en b was derhalve practisch betrouwbaar. Hieruit volgt dat de bewerking
de opbrengsten het eerstejaar ongunstig heeft beïnvloed;verschillen tussen de proefvelden (jong en oud grasland, komgrond en stroomgrond) konden in dit opzicht niet
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worden vastgesteld. Degezamenlijke wiskundige analyse toonde ook de betrouwbaarheid aan van de afwijkende opbrengst van object c op het proefveld Cl 1067. Deze
hoge gemiddelde opbrengst werd echter uitsluitend veroorzaakt door de zeer hoge
opbrengst van één kooi, die bij navraag op een vroegere melkplaats gestaan bleek te
hebben, zodat aan de hoge opbrengst van dit object verder geen betekenis gehecht
mag worden.
Invloed van het bijzaaien op de opbrengst kon dus het eerstejaar niet worden aangetoond. Te verwonderen was dit niet; hoewel in het voorjaar nog wel enige kiemplantjes werden gesignaleerd, islater van het bijzaaien niets meer tebemerken geweest.
Deomstandigheden waren voor het breedwerpig gezaaide gras-en klaverzaad ook niet
gunstig:hetzaaibed wasinfeite zeer onvoldoende endeoorspronkelijke grasmat overwoekerde al spoedig weer de getrokken sleuven.
De ruw-eiwitgehalten, van alle sneden bepaald, vertoonden geen duidelijke verschillen tussen de objecten. Hoogstens vertoonden deze gehalten een zwakke tendens
op de onbehandelde objecten hoger te liggen.
Het onderzoek op de in 1950/1951 bewerkte percelen werd in 1952 op drie proefvelden voortgezet. Ook het object bewerken en bijzaaien in Augustus was nu vertegenwoordigd.
Op dezelfde manier als in 1951werdenjaaropbrengsten bepaald; ook de bemesting
was gelijk aan die van 1951.Omdat het gras van de laatste snede sterk verontreinigd
was met grond (molshopen) zijn in tabel 23alleen de per object gemiddelde opbrengsten van deeerstevier sneden opgenomen.
Tabel 23. Gemiddelde opbrengsten (4sneden) in 1952,uitgedrukt in kg ds/are.
Object

a. Onbehandeld
b. Bewerkt (winter of voorjaar) . . . .
c. Bewerkt en bijgezaaid
(winter of voorjaar)
cl. Bewerkt en bijgezaaid (zomer) . . .

C l 1067

C l 1068

C l 1070

Gemiddeld

75,8
76,5

90,1
79,0

73,8
71,1

79,9
75,5

76,3
'70,5

87,1
• 84,9

71,9
77,2

78,4
77,5

Betrouwbare opbrengstverschillen konden dit jaar niet worden aangetoond. Ook
de botanische analyse, uitgevoerd in Juli, bracht geen verschillen aan het licht, noch
tussen de objecten welen niet bewerkt, noch tussen de objecten welen niet bijgezaaid.
Evenals het vorige jaar werden trouwens bij visuele waarnemingen ook nooit verschillen geconstateerd. Gezien dezeweinig positieve resultaten werden de proefvelden
eind 1952 alle opgeheven.
De resultaten van de beide laatstejaren samenvattend, kan dus gezegd worden dat
de zodebewerking in het eerstejaar aanleiding gegeven heeft tot een opbrengstverlaging,terwijl het tweedejaar geenverschillen meer konden worden aangetoond. Omdat
ook in ruw-eiwitgehaltevan het gras en botanische samenstelling van de grasmat geen
verschillen aan het licht zijn getreden, kan de poging, die op deze vier proefvelden
werd verricht, om door middel van zodebewerking verbeteringen teverkrijgen, geheel
alsmislukt beschouwd worden.
Voor het rivierkleigebied, waar nog grote oppervlakten grasland op verbetering
wachten, dient men dan ook ten aanzien van deze methode geen hoge verwachtingen
te koesteren.
Improvement of grassland by means of aeration
In imitation of Belgian experiments, in 1950 and 1951 some trials on grassland
renovation were set up. The turf of old grassland and new grassland on light textured
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river and basin clay was treated with a pasture aerator (Pitch-Pole). The exploratory
trial in 1950with newly established grassland showed apparently an increase of yield
by 9% on the aerated plots. Some more elaborate trials in 1951- aeration combined
with sowing of grass and clover - however, showed a significant decrease of yield in
allthe trials.In 1952differences could be stated no more, neither in yield ofdry matter
and crude protein, nor in botanical composition. Pasture aeration on river-clay soils
therefore does not seem to bevery useful.
LITERATUUR
1. H. REYNTENS, Med. L.H.S. Gent, dl XIV (1949): 197-214.
2. H. REYNTENS, Landbouwtijdschrift 3 (1950): 1332-1353.
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ROOITIJD E N OPBRENGST BIJ VOEDERBIETEN
(GROEIKROMMENBEREFŒNING) (PROJECT 151)
with summary
C. DE JONGE en M. M. DE LINT
INLEIDING

In het kader van het Productieniveau-Onderzoek worden de opbrengsten van de
met voederbieten beteelde proefplekken getaxeerd door het rooien van een aantal
planten. Daar deze taxatie tamelijk veel tijd kost, is het onmogelijk de opbrengsten
van alle proefplekken op eenzelfde dag te bepalen. Daarom is gezocht naar een methode om de opbrengsten van verschillende data onderling vergelijkbaar te maken
door zete herleiden op een standaard-rooidatum.
Voor suikerbieten is door VAN GINNEKEN een dergelijke methode uitgewerkt (1-3).
Gedurende het afgelopen jaar zijn berekeningen uitgevoerd om deze methode ook
voor voederbieten te kunnen gebruiken. Wat het benodigde cijfermateriaal betreft,
kon een dankbaar gebruik worden gemaakt van de periodieke rooiproeven, welke in
1946 en 1948 door het C.I.L.O. werden genomen; de heren BOSMAN en BAKERMANS
stelden welwillend de resultaten van deze proeven te onzer beschikking. De proef in
1946 (Cl 430) omvatte 6N-trappen en 12oogsttijden in vier herhalingen op rivierklei
met hetras Groeningia; deproeven in 1948bestonden uit 3proefseries met 19(Cl 673
t/m 675),en 14proefseries met 5oogsttijden (A t/m N) op verschillende zandpercelen
in de omgeving van Wageningen met het ras Eureka.
In het onderstaande worden slechts de resultaten van dit onderzoek vermeld, terwijl nadere gegevens betreffende het gebruikte materiaal en detoegepaste rekenmethoden gepubliceerd worden als Gestencilde Mededeling van het C.I.L.O.
g2

HET QUOTIENT —
^

W

Daar de door VAN GINNEKEN voor suikerbieten ontwikkelde herleidingsmethode
o.a. berust op de waarneming, dat na half Augustus het wortelgewicht (w) nagenoeg
evenredig toenam met het kwadraat van het suikergehalte (g),werd eerst nagegaan, in
hoeverre deze evenredigheid in het ons ter beschikking staande materiaal opging.
Daar het droge-stofgehalte van de meest verbouwde voederbietenrassen ongeveer van
dezelfde grootte-orde is als het suikergehalte van de suikerbietenrassen, stelt gin het
g2
quotient — het droge-stofgehalte van de voederbieten voor. Dit quotient werd door
VAN GINNEKEN aangeduid met de letter p.
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Voor de verschillende proefseries werden hiertoe de p-waarden op de rooidata na
17Juli, 17Augustus en 17September berekend en gemiddeld. In tabel 24zijn dezegemiddelde p-waarden (p), het aantal p-waarden (n), waaruit het gemiddelde berekend
is, en de standaardafwijking, uitgedrukt in % van de gemiddelde p-waarde (CTP%),
opgenomen. Voor deproefseries A t/m N konden dezegrootheden over de periode na
17September nietberekend worden, omdatindezeperiode slechtséénrooidatum valt.
Tabel 24. Samenvatting der p-waarden.
N a 17 Augustus

Na 17 M i

N a 17 September

Proefserie

1946 Cl 430
ON
40 N
80 N
130N
190 N
260 N

n

P

<y/°

n

P

<y/„

n

P

%%

9
9
9
9
9
9

0,681
0,553
0,484
0,410
0,361
0,328

33,3
27,1
26,6
25,9
24,9
24,8

6
6
6
6
6
6

0,559
0,460
0,403
0,342
0,307
0,280

9,2
5,0
5,1
10,2
9,4
7,7

4
4
4
4
4
4

0,532
0,450
0,392
0,341
0,299
0,290

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

13
13
13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,378
0,490
0,501
0,379
0,362
0,323
0,428
0,635
0,351
0,380
0,776
0,200
0,297
0,505
0,338
0,490
0,456

19,8
14,1
16,1
7,8
9,4
7,9
10,2
6,9
18,4
5,9
7,8
14,4
16,9
16,8
13,0
5,1
2,6

9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,347
0,452
0,464
0,384
0,348
0,310
0,421
0,618
0,384
0,382
0,752
0,184
0,268
0,554
0,358
0,504
0,460

8,4
7,1
9,1
10,5
9,9
5,7
14,1
7,3
10,1
8,3
8,4
6,1
3,7
2,2
10,3
1,8
3,1

4
4
4

0,365
0,436
0,472

5,5
5,9
9,4

1948
Cl 673
Cl 674
Cl 675
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Bezien we de in tabel 24vermelde resultaten, dan blijkt de standaardafwijking kleiner teworden, naarmate men dep-waarden van eenlater tijdstip af middelt. Dit blijkt
vooral bij de periodieke rooiproef in 1946.Wanneer we vervolgens op de grootte van
de standaardafwijking van de p-waarden na 17 Augustus letten, dan blijkt deze afwijking op éénuitzondering (proefserie D) na maximaal ca 10%van dep te bedragen.
Uit het bovenstaande kunnen wede conclusie trekken, dat wede herleidingsmethode van VAN GINNEKEN voor voederbieten in ieder geval niet mogen toepassen op opbrengsten, welke vóór half Augustus bepaald zijn, en dat de herleidingsmethode niet
geschikt is om kleine opbrengstverschillen tussen voederbietenpercelen aan te tonen.
Daar de opbrengsten van de voederbietenproefplekken van het Productieniveau-Onderzoek echter een grote spreiding vertoonden, is de herleidingsmethode voor ons
doel te gebruiken.
DE RESULTATEN

Bij zijn herleidingsmethode ging VAN GINNEKEN uit van de groeiformule volgens
ROBERTSON (4, 5), volgens welke de toename van dedroge-stofopbrengst evenredigis
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met de ogenblikkelijke droge-stofopbrengst (y) en met het verschil tussen deze en de
maximale droge-stofopbrengst Y, dus
^=ky(Y-y)

(1)

Integratie van (1) geeft:
In

Y-y

= Ykt + C

(2)

In formule (2)zijn C, Y en kconstanten, dievoor iedereproefserie zijn berekend en
vermeldinderesp.kolommen2,3en 4vantabel 25.In kolom 5 zijn de standaardafwijkingen (cid)van de waargenomen t.o.v. de berekende droge-stofopbrengsten opgenomen. Dit getal geeft dus aan, in hoeverre de genoemde groeiformule is toe te passen
op de toeneming van de droge-stofopbrengst van voederbieten. De over het algemeen
kleine standaardafwijkingen rechtvaardigen het gebruik van deze groeiformule.
Tabel 25. Overzicht der resultaten.
Proefserie

1
1946 Cl430
ON
40N
80N
130'N
190N
260N

k X 10"

-C
2

Y
3

6,404
6,544
6,303
6,647
6,064
6,125

108,664
128,058
140,355
144,145
151,922
157,029

4,604
4,086
3,499
3,641
3,068
2,984

6,694
6,099
6,785
6,102
6,226
5,494
4,954
7,585
6,296
7,215
6,661
6,997
5,246
6,588
6,741
6,489
6,696

121,316
144,549
110,561
150,186
167,123
170,541
204,917
103,371
157,247
154,514
97,754
130,420
157,695
132,456
143,965
110,016
111,600

4,770
3,253
5,038
3,213
2,782
2,066
1,577
6,156
2,941
3,805
5,580
4,236
2,515
3,893
3,778
4,875
5,326

4

P
6

xX 10"

3,7
4,7
4,1
4,4
5,7
4,1

0,559
0,460
0,403
0,342
0,307
0,280

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

0,347
0,452
0,464
0,384
0,348
0,310
0,421
0,618
0,384
0,382
0,752
0,184
0,268
0,554
0,358
0,504
0,460

<M
5

8

T
9

8,241
8,883
8,689
10,640
9,987
10,646

17,4
17,7
17,4
17,4
16,7
16,4

86,9
86,7
86,1
88,4
84,6
85,5

13,746
7,203
10,862
8,378
7,983
6,654
3,746
9,961
7,649
9,974
7,415
23,022
9,384
7,033
10,553
9,663
11,578

16,0
18,0
17,2
18,1
18,2
16,3
17,8
18,1
17,9
17,5
18,8
13,4
15,7
18,9
16,6
17,4
17,2

93,9
88,7
96,0
81,1
75,2
79,2
81,8
101,2
96,1
93,8
95,1
97,4
80,2
99,5
97,8
98,0
99.2

7

ge

1948
Cl673
Cl674
Cl675

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

13,1

1,1
6,8
3,7
2,1
4,2
10,1

6,8
4,8
1,9
3,9

Van de proefseries met resp. 12, 19en 5rooidata zijn in de figuren 17t/m 19 steeds
de berekende groeikrommen met de waargenomen droge-stofopbrengsten van de
proefseries met de kleinste en grootste standaardafwijking weergegeven. Het blijkt uit
deze figuren, dat in het begin van de groeiperiode de waargenomen droge-stofopbrengsten lager liggen dan de berekende. Dit houdt verband met het feit, dat wij de
groeiformule toepassen op de droge-stofopbrengst van de biet en niet op die van de
geheleplant, zoals ROBERTSON doet (1: 188).
De grote gemiddeldeverschillen bij deproefseries D enJ zijn tewijten aan afwijkendewaarnemingen, diewaarschijnlijk een gevolgzijn van te kleinemonsters van ca 100
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Fig. 17. Verband tussen rooitijd en drogestofopbrengst
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Fig. 18. Verband tussen rooitijd en drogestofopbrengst

bieten. Daar devariatievan deindividuele bietgewichten bij voederbieten groter is dan
bij suikerbieten, zou volgens de ervaringen van het Instituut voor Rationele Suikerproductie voor dit soort proeven een monster van 200bieten als minimaal beschouwd
moeten worden. Deze afwijkende waarnemingen voor proefserie D blijken ook uit
figuur 19.
In kolom 6 zijn de gemiddelde p-waarden na 17 Augustus vermeld en in kolom 7
k
het quotient -, waarvoor VAN GINNEKEN een voor verschillende jaren tamelijk constante waarde van 0,001 vond en dat hij met de Griekse letter Kaanduidde. De door
ons gevonden K-waarden blijken echter niet zo constant te zijn als VAN GINNEKEN
voor suikerbieten vond. In de meeste gevallen schommelt de waarde wel om 0,001,
maar er komen belangrijke afwijkingen voor. De lage *:-waarde van proefserie D is
terug te voeren op de afwijkende waarnemingen, waardoor de maximale droge-stofopbrengst Y te hoog en de invloedscoëfficiënt k te laag zijn uitgevallen. De zeer hoge
%-waarde van proefserie I is een gevolg van de lage gemiddelde p-waarde. Volgens
een mondelinge mededeling van de heer BAKERMANS ZOU de gebruiker zijn zaad van
een laaggehaltige Groenkraag-voederbiet - waarschijnlijk Ovana - op het proefperceel en het door het C.I.L.O. verstrekte zaaizaad van de hooggehaltige Eureka op een
ander perceel hebben uitgezaaid. Daar de droge-stofopbrengsten van laag- en hooggehaltige rassen practisch gelijk zijn, zal bij de laaggehaltige rassen, vanwege het lagere
droge-stofgehalte, de wortelopbrengst groter zijn, zodat de p-waarde lager en deKwaarde hoger uitvalt dan bij de hooggehaltige rassen. Dit laatste bracht ons er toe de
berekende K-waarden in een grafiek uit te zetten tegen de waargenomen droge-stofgehalten op de laatste rooidatum, welke opgenomen zijn in kolom 8 (fig. 20). Voor de
proefseries in 1946 werd echter het droge-stofgehalte op de voorlaatste rooidatum
(22 October) genomen, daar na deze datum door abnormale omstandigheden het
droge-stofgehalte zowel kan toe-als afnemen. Aan depunten werd een rechte lijn z =
mx + q aangepast, waarin xhet droge-stofgehalte en zde K-waarde voorstelden. Voor
deze lijn geldt: m = - 3,699 ± 0,6162, q = 73,35,a = 0,711 en r = 0,789 ± 0,08.
Het blijkt dus, dat de K-waarden sterk afhankelijk zijn van de droge-stofgehalten aan
het einde der groeiperiode. Dat VAN GINNEKEN een vrij constante K-waarde vond,
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moet o.i. toegeschreven worden aan het feit, dat de suikergehalten van de verschillende suikerbietenrassen veel minder sterk variëren (doorgaans tussen 16 en 18%) dan
de droge-stofgehalten van de voederbietenrassen (van 10-20%).
Bij suikerbieten kan men daarom voor « een constante waarde 0,001 aanhouden,
maar voor voederbieten in ieder geval voor de laaggehaltige rassen niet.
In het ons ter beschikking gestelde materiaal kwam slechts één proefserie - nl. I met eenlaaggehaltig voederbietenras voor, waardoor het ons niet mogelijk is vergaande conclusies te trekken ten aanzien van de te gebruiken «-waarden voor de groepen
van voederbieten, zoals deze naar het droge-stofgehalte in de Beschrijvende Rassenlijsten worden onderscheiden. Bij het toetsen van de herleidingsmethode bij verschillende «-waarden, dieaangenomen werden op grond van het droge-stofgehalte aan het
einde der groeiperiode, bleek het ras een betere maatstaf voor de te gebruiken «-waarde te zijn dan het droge-stofgehalte aan het einde der groeiperiode. Hierop wordt in
de reeds genoemde Gestencilde Mededeling van het C.I.L.O. betreffende dit onderzoek uitvoeriger ingegaan. Zolang nog geenperiodiekerooiproeven met voederbietenrassen van de drie in de Beschrijvende Rassenlijst onderscheiden groepen genomen
zijn, zouden wij voor dezedriegroepen devolgende«-waarden willenvoorstellen:
I. Zeer hoog droge-stofgehalte
17-23%
II. Hoog droge-stofgehalte
14-17%
III. Matig en laag droge-stofgehalte 10-14%

5 . 10-4
10. 10-*
25 . 10-4

Ten slotteisinkolom 9dezg.richtdatum vermeld alshet aantal dagen na 21 Maart.
Onder de richtdatum wordt verstaan de datum, waarop de droge-stofopbrengst gelijk
is aan 0,045 maal de maximale droge-stofopbrengst. VAN GINNEKEN heeft deze richtdatum als nulpunt voor de tijd tingevoerd om aan de integratie-constante Cin vergeds opbr.in kg/are
I60r

• 0 - 2 Ô O N (W=6j
• Cl 673-675 (W=9)
* A - N (W=2)
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Fig. 19. Verband tussen rooitijd en drogestofopbrengst

Fig. 20. Verband tussenhet droge-stofgehalte aan het einde der groeiperiode en
dex-waarde
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lijking (2) een constante waarde te kunnen toekennen (1: 186-187). Deze richtdatum
wordt ieder jaar door het Instituut voor Rationele Suikerproductie voor enkele streken van ons land bepaald door omstreeks de te verwachten datum van een groot aantal proefvelden, over geheelNederland verdeeld,periodiek enkelemonsters te nemen.
Deze proefvelden worden meestal gezaaid omstreeks de gemiddelde zaaidatum van
het desbetreffende jaar.
Voor de proefseries in 1946 vonden we een vrij constante waarde voor de richtdatum, welke gemiddeld op 15Juni gesteld kan worden. Daar deze proefseries van één
proefveld afkomstig zijn, was dit ook te verwachten. De proefseries in 1948 daarentegen vertonen een behoorlijke spreiding in derichtdata; de uiterste liggen hier 20 dagen uit elkaar. De uiterste zaaidata van de laatstgenoemde proefseries liggen echter
31dagen uit elkaar, zodat de spreidingvan dezerichtdata hieruit teverklaren is.Voor
1948kwamen wij op een gemiddelde richtdatum van 21 Juni.
Desgevraagd deelde de heer Directeur van het Instituut voor Rationele Suikerproductie (I.v.R.S.) ons mede, dat wij als richtdatum voor de Betuwe in 1946 en voor de
Veluwe in 1948 resp. 6en 3Juli konden aanhouden. De door ons voor 1946 en 1948
berekende richtdata liggen resp. 21 en 12 dagen vroeger dan die, welke het I.v.R.S.
geeft. Wij mogen echter niet vergeten, dat de voor 1946berekenderichtdatum betrekking heeft op één proefveld in de Betuwe en dat deze bieten vroeger zijn gezaaid dan
bij deperiodiekerooiproeven van het I.v.R.S. Hetzelfde geldt, zij hetin minderejmate,
voor de in 1948 genomen proeven. Wij menen daarom, dat voor de herleidingsmethodevanvoederbieten zonder veelbezwaar gebruik kan worden gemaakt vandedoor
het I.v.R.S. verstrekte richtdata, temeer omdat VAN GINNEKEN vond, dat een fout in
de richtdatum van driedagen aanleiding geeft tot een fout van slechts 1à 2% in de te
berekenen gehalten en wortelopbrengsten, wanneer men uitgaat van waarnemingen
na begin September (1: 189).
Uit het voorgaande kunnen wij de conclusie trekken, dat de herleidingsmethode,
zoals deze door VAN GINNEKEN voor suikerbieten is ontwikkeld, ook voor voederbieten is toe te passen, mits voor de drie groepen van voederbietenrassen, zoals deze in
de Beschrijvende Rassenlijsten worden onderscheiden, verschillende «-waarden worden aangenomen.
Lifting-time andyield offodder beet {Calculation of growth-curves)
In the Production-Level-Research the yield of the beets on the trial plots, at random distributed over the Netherlands, isdetermined bylifting and weighing a number
of beets. As this determination cannot be performed for all plots on one day, the
yields are not comparable. For this reason VAN GINNEKEN developed a method to
convert the yield of sugar beets from one date into another, provided that these dates
don't fall before the middle of August (1, 2, 3).The development of a similar method
for fodder beet is described.
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HET GEBRUIK VAN HET GRASLAND IN 1950 (PROJECT 151)
with summary
W. D. JAGTENBERG en J. KOOPMANS
INLEIDING

Uit de gegevens van het productieniveau-onderzoek (P.N.O.) is het mogelijk een
inzicht te krijgen in het gebruik van het grasland in de verschillende streken van ons
land. Als gevolg van het feit dat de keuze der proefpercelen, waarop dit onderzoek
betrekking heeft, door het toeval is bepaald, vormen deze graslandpercelen tezamen
een meer ofminder betrouwbare steekproef van het geheleNederlandse grasland.
Over het gebruik van ons graslandareaal zijn tot heden niet veel gegevens aanwezig.
Bij de landbouwinventarisatie in 1947 door het C.B.S. kwamen hierover cijfers beschikbaar, evenalsbij de onderzoekingen door het L.E.I. over dejaren 1947tot en met
1950, terwijl 'T HART in het Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst van
Augustus 1949 hierover eveneens enige cijfers publiceerde.
In hetvolgendewordt een overzicht gegevenvan het gebruik van bijna 1400oude en
jonge, blijvende graslanden in 1950.Te zijner tijd zal dit ook gedaan worden voor de
proefjaren 1951en 1952,waarmee meer inzicht in deinvloed van het weer kan worden
verkregen.
ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET GEBRUIK IN 1950

In tabel 26 wordt per gebied de oppervlakte aangegeven, die gemaaid isvoor hooi,
voor kuil, voor gedroogd gras en voor stalvoer, uitgedrukt in % van de oppervlakte
grasland per gebied. Daarnaast is aangegeven hoeveel % van de oppervlakte grasland
uitsluitend werd beweid.
Tabel 26. Overzicht van de'gemaaide oppervlakte voor hooien, inkuilen, grasdrogen en stalvoeren,
en de oppervlakte zuiver weiland, uitgedrukt in % van de oppervlakte grasland per gebied,
alsmede van het percentage bouwland en de N-bemesting per gebied.
•a

a
u

Gebied

O

-o

«I

«J -Q

I's
ss

£ bo

a H
KS

HS

Weidegebieden

Gemengde
gebieden

v

<a

Fliese Wouden + Westerkwartier
Veenweide Friesland
Veen- en zandgebied Overijssel
Veen- en kleiweide Holland-Utrecht
Kleiweide Friesland + centrale weidestreek Groningen

56
63
57
42

4 115 14 14
4 103 23 4
- 82 33 11
- 55 49 11

68
35
47
30

113
112
54
210

53

9 111 25

15

46

81

Drentse zandgronden
Zandgronden Overijssel-Achterhoek
Zandgronden Veluwe-Utrecht . .
Zandgronden Brabant-Limburg . .
Löss-gebied
Gemengde bedrijven o p rivierklei .
Gemengde en akkerbouwbedrijven
in Groningen, Friesland en Noordoostpolder
Idem in Zeeland, West-Brabant,
Noord-en Zuidholland

43
45
40
23
44
28

1
2
-

58 50 61
54 50 28
48 58 25
25 78 63
44 59 59
33 68 25

60
55
45
48
66
33

102
125
50
179
32
174

-

66

50 82

67

50

-

25

78

78

61

86

Nederland

41

1

60

50 45

16

48 1368
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De gemaaide oppervlakte is o.a. afhankelijk van het percentage bouwland per gebied, de bedrijfsvoering, de aard der bedrijven, de veebezetting en de N-bemesting.
Het percentage bouwland en de kunstmest-N-gift per ha zijn derhalve ook in de tabel
opgenomen.
Wezien nu in tabel 26, dat de helft van het grasland in ons land in 1950 uitsluitend
werd beweid, de andere helft werd één of meermalen gemaaid, tot een totale oppervlakte van 60%.
De verdeling over de gemaaide oppervlakte was als volgt:
Gemaaid
S)
5?

VOOI•hooiwinning

68%
inkuilen
27%
>) grasdrogen en stalvoeren 5%
S5

Hieruit blijkt, datin 1950vrij veelgrasisingekuild alsgevolgvandesterke grasgroei
en het natte weer in de nazomer.
Normaal verhouden de voor hooi en kuil te maaien oppervlakten zich als 4 : 1.
Daar de voor hooi bestemde oppervlakte weinig zal variëren, zal in een normaal jaar
± 17% worden ingekuild. In 1950 was dit 27%, dus 1,6 X zo veel of 10% van de
oppervlakte grasland meer. Ook de voor stalvoeren bestemde oppervlakte zal hoger
zijn geweest, daar door het vroege opstallen van het veein sommige gebieden minder
gras is afgeweid.
De totale gemaaide oppervlakte varieert in de verschillende gebieden van 25% op
de gemengde bedrijven op de zuidelijke zandgronden en de gemengde akkerbouwbedrijven in het zuidwesten, tot 115% in de weidestreken in het noorden van ons land.
De voor hooi gemaaide oppervlakte vertoont minder variatie; ze ligt in de genoemde
gebieden ongeveer tussen 20en 60%. De grootste variatie zien webij devoor inkuilen
bestemde oppervlakte. Deze bedraagt 2 % op de zuidelijke zandgronden in Noordbrabant en Limburg en 58% op de weidebedrijven op de Friese en aansluitende Groningsezandgronden. Op delossin Zuid-Limburg werd zelfs geen enkel der betrokken
percelen gemaaid voor kuilgras. Ofschoon het aantal percelen in dit gebied uiteraard
niet groot was, mogen we aannemen dat dit cijfer toch een beeld geeft van de verhoudingen.
De voor de verschillende producten gemaaide oppervlakten zullen hieronder worden behandeld.
DE VOOR HOOI GEMAAIDE OPPERVLAKTE

In degraslandstreken bedraagt devoor hooi gemaaide oppervlakte gemiddeld 52%;
dit is dus iets meer dan de helft der totale grasoppervlakte. In de overige gebieden,
waar het bouwland meer gaat overheersen, ligt dit percentage steeds beneden 50%.
Er komen echter aanmerkelijke verschillen voor.
Bij een vergelijking van de gemengde zandstreken van Drente met die in Noordbrabant en Limburg bv. blijkt, dat het percentage bouwland in beide gebieden practisch gelijk is. Niettemin wordt in Drente omstreeks tweemaal zo veel gehooid. Vergelijken we de gemengde akkerbouwbedrijven op zeeklei in het zuidwesten van ons
land met die in Groningen en Friesland, dan blijkt dat ook weer bij nagenoeg eenzelfde percentage bouwland de voor hooi gemaaide oppervlakte in het noorden tweemaal zogroot is.Hetzelfde beeld geeft eenvergelijking van dedrieveengebieden:in de
volgorde Friesland, Overijssel en het zuidwestelijk veengebied beschouwd, blijkt de
voor hooi gemaaide oppervlakte geleidelijk af te nemen.
Vergelijken wede zandgronden van Overijssel en Achterhoek en dievan Veluwe en
Utrecht met de Drentse zandgronden, dan blijkt, dat er in de eerstgenoemde ge86

bieden bij een veel lager percentage bouwland toch niet meer wordt gemaaid.
Devoor hooi gemaaide oppervlaktevertoont duseensterketendensvanNoord naar
Zuid af tenemen. Slechts delossinZuid-Limburg neemt hier een uitzonderingspositie
in. Ten dele kan hiervoor soms de iets zwaardere N-bemesting verantwoordelijk worden gesteld, doch in het algemeen kan gezegd worden, dat het vee in het noorden
's winters meer met grasproducten wordt gevoerd. Uiteraard spelen hier ook andere
factoren een rol. Van belang zijn bijvoorbeeld de producten welke van het bouwland
worden geoogst en het gebruik daarvan voor veevoer, de ligging van het bedrijf en
de bedrijfsvoering, de aankoop van krachtvoer, de veebezetting enz.
In de rivierkleistreken tenslotte blijkt, ondanks een betrekkelijk laag percentage
bouwland, zeer weinig voor hooiwinning te worden gemaaid.
DE VOOR INKUILEN GEMAAIDE OPPERVLAKTE

In de graslandstreken bedroeg de voor inkuilen bestemde oppervlakte gemiddeld
29%. Gebiedsgewijs is er echter een grote variatie. Zo werd in het Friese zandgebied
en het aangrenzende deel van de provincie Groningen zelfs in totaal meer dan de helft
der oppervlakte grasland voor inkuilen bestemd.
De voor hooien bestemde oppervlakte nam, zoalswezagen,vanNoord naar Zuid af
(waarbij alleen deloss in Zuid-Limburg iets uit de toon valt). Bij de voor inkuilen bestemde oppervlakte blijkt dit in nog veel sterkere mate het geval te zijn. In de noordelijke provincies heeft men klaarblijkelijk de overvloedige grasgroei in de natte nazomer van 1950doormiddelvaninkuilen vangrasopgevangen. Delagereveebezetting,
in vergelijking tot het westelijk veenweidegebied, werkte dit mee in de hand. De voor
inkuilen bestemde oppervlakte bedroeg in dit gebied gemiddeld 40%, terwijl ze voor
de rest van ons land gemiddeld 8% was. Een zeer geringe oppervlakte werd ingekuild
in het Brabants-Limburgse zand- en lössgebied, op de Veluwe en het Utrechtse zandgebied, op de rivierklei en op de gemengde en akkerbouwbedrijven op de zeeklei in
het westen enhetzuidwesten. Ook indedrieveenweidegebiedenblijkt devoor inkuilen
bestemde oppervlakte snel af tenemen van Noord naar Zuid.
DE VOOR GRASDROGEN BESTEMDE OPPERVLAKTE

Het blijkt, dat ook het maaien voor grasdrogen vooral in het noorden plaats heeft,
vnl. in de veenweidestreek en het kleiweidegebied van de provincie Friesland en het
centrale weidegebied van deprovincie Groningen.
DE VOOR STALVOER BESTEMDE OPPERVLAKTE

Het maaien voor stalvoer bleef in 1950 practisch beperkt tot de weidestreken van
de provincie Friesland, waar gemiddeld 5% van de oppervlakte grasland voor stalvoeren werd bestemd. Gezien deweersomstandigheden in 1950mogen wij verwachten
dat dit in anderejaren minder zal zijn.
DE TOTALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE

In de provincie Friesland werd, zowel in het zand-, het veen- als het kleigebied, in
1950 meer dan 100% der totale oppervlakte gemaaid. Het zandgebied van deze provincie stond bovenaan met 115%. Deverschillen, diewerden waargenomen inde voor
hooi bestemde oppervlakte, werden door die voor inkuilen, grasdrogen en stalvoeren
nog versterkt.
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De gegevens over de totale gemaaide oppervlakte geven dus een zeer duidelijk beeld van
de verschillen in graslandcultuur in de verschillende streken van ons land. In het zandgebied van Noordbrabant en Liraburg wordt,
evenals op de gemengdebedrijven in het zuidwesten,slechts25%,opdegemengde bedrijven
op derivierkleislechts 33% van de graslandoppervlakte gemaaid.
Uit figuur 21 blijkt, dat er een zeer sterk
verband is tussen de oppervlakte grasland, die
uitsluitend geweid is, en de oppervlakte, die
in totaal is gemaaid. Het kromlijnig verband
ontstaat doordat, naarmateerper gebied meer
gemaaid wordt, een groter aantal percelen
meer dan één keer wordt gemaaid. Op de
zandgronden in Noordbrabant en Limburg,
op de rivierklei en op de gemengde bedrijven
op zeeklei in het zuidwesten, worden slechts
weinig percelen meer dan één keer gemaaid,
in de noordelijke weidegebieden is hun aantal
veel groter. Er bleek in 1950, dat van de ge6o
so
Beweide opp.
maaidepercelen 82% éénkeer, 15% tweekeer
Fig. 21. Verband tussen de gemaaide opperen 3% drie keer werd gemaaid. Gemiddeld
vlakteen deuitsluitend beweideopwerd 1,2 X gemaaid. Het gevonden verband
pervlakteinprocenten van de totale
houdt in, dat men dan vrijwel altijd een stuk
oppervlakte grasland per gebied
niet maait. Theoretisch zou bij een gemaaide
oppervlakte van 150% al het land elkjaar worden gemaaid. Practisch zal dit alleen
bedrijfsgewijs het geval kunnen zijn en niet per gebied.
In figuur 22 zijn de gehooide en de gekuilde oppervlakte uitgezet tegen de totale
gemaaide oppervlakte. Hieruit blijkt, dat in dejuist genoemde gebieden, waar weinig
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wordt gemaaid, dit bijna alleen voor hooiwinning geschiedt. Naarmate er nu meer
wordt gemaaid neemt de gehooide oppervlakte af en de gekuilde oppervlakte toe. In
het zandgebied van Friesland, waar het meest wordt gemaaid, werd bijna evenveel ingekuild als gehooid.
In figuur 23 is de totale gemaaide oppervlakte uitgezet tegen het percentage bouwland. Hieruit blijkt, dat de gemaaide oppervlakte afneemt, naarmate het bouwland
toeneemt. Echter kanhier ook eenN-effect worden onderscheiden. Het aantal gevallen
isechter teklein om dit verband door lijnen weer te kunnen geven. Detendens is aanwezig, dat bij een bepaald percentage bouwland de gemaaide oppervlakte groter is bij
een hogere N-gift, en voorts dat bij eenzelfde gemaaide oppervlakte de N-bemesting
toeneemt naarmate er meer bouwland voorkomt.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat in dezestreken de stalmest naar het bouwland gaat,zodat ophetgraslandmeerN gestrooidmoet worden, anderzijds omdat men
hiermee ophet bouwland meer ervaring heeft dan inde weidegebieden.
DE VOOR UITSLUITEND WEIDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTE

Deze varieert van 14% in de Friese zandstreken tot 78% op de zandgronden van
Noordbrabant en Limburg en de gemengde bedrijven op de zeeklei in het zuidwesten
van ons land.
EEN VERGELIJKING MET DE UITKOMSTEN VAN HET C.B.S.

Bij de landbouwinventarisatie van 1947 verzamelde het C.B.S. gegevens over het
graslandgebruik. Hierbij werd een indeling gemaakt in vier gebruikswijzen; nl. zuiver
hooiland, hooiland met naweiden, zuiver weiland en land met wisselend gebruik. Wij
hebben getracht om hierin een aanknopingspunt te vinden voor vergelijking met onze
gegevens. Dit bleek niet zo eenvoudig en wel vanwege de betrouwbaarheid van verschillende gegevens en vanwege de aard der vraagstelling van het C.B.S. Een groot
deel der percelen zal bij een dergelijke vraagstelling wel in één der vier gebruikstypen
kunnen worden ondergebracht, voor een ander deel is dit echter zeer moeilijk; nu de
weidebouw een steeds intensiever karakter gaat dragen, is de boer genoodzaakt de
oude gebruikssystemen meer enmeer lostelaten. Devoor inkuilen bestemde percelen
bv.kunnennietworden ondergebracht. Mengebruikt hiervoor ook niet steeds dezelfde
percelen. Ook zal een perceel, dat in de regel als zuiver weiland wordt gebruikt, wel
eens een keer gemaaid worden. Verder zullen vele gehooide percelen korter of langer
worden voorgeweid.
Onze gegevens over 1950 geven van enkele gebruikswijzen het volgende overzicht
tezien:
Gebruikswijze in 1950
Uitsluitend hooien
Hooien en weiden
Maaien voor stalvoer
Hooien met vóór- en naweiden .
Hooien, inkuilen en weiden . .
Drogen en weiden
Inkuilen en weiden
Uitsluitend weiden

Oppervlakte in %
0,8
22,9
0,2
10,4
5,2
0,7
9,3
50,5

Er blijkt dus zoveel variatie te zijn in gebruikswijze, dat het moeilijk wordt om alle
percelen in een schema alsdat van het C.B.S. onder te brengen.
89

We hebben nu een vergelijking gemaakt tussen de beweide oppervlakte volgens het
P.N.O. in 1950en volgens het C.B.S. (1940-1946) in 1947(1),daar dezevoor een vergelijking hetbeste aanknopingspunt vormde.Wellicht ten overvloedewijzen wijer nog
op, dat het P.N.O. de in 1950 uitsluitend beweide percelen bedoelt en de C.B.S.-gegevens betrekking hebben op de percelen, welke in 1940-1946 doorgaans als zuiver
weiland werden gebruikt.
Het blijkt nu, dat in 1950 minder grasland uitsluitend beweid is dan in de jaren
1940-1946. Duidelijk komt ook hier weer tot uitdrukking dat er in 1950, als gevolg
van de weelderige grasgroei, meer gemaaid isdan in anderejaren, zodat de uitsluitend
beweide oppervlakte ook kleiner zalmoeten zijn. Vooral indeweidestreken van Friesland komt dit zeer sterk naar voren.
Voorts moeten we er op bedacht zijn, dat er een aantaljaren tussen deze twee vergelijkingen ligt. Juist in dezejaren voltrekt zich een algemeen streven naar intensivering. Wanneer wede C.B.S.-gegevens naast dievan het P.N.O. plaatsen, gerangschikt
naar de gebruikswijzen van het C.B.S., dan geeft dit het volgende overzicht te zien:
C.B.S. 1940-1946
Uitsluitend hooien .
Hooien en naweiden
Wisselend gebruik .
Uitsluitend weiden .

2
26
17
55

P.N.O. 1950
1
23
26
50

Het aantalzuiver gehooideengeweidepercelen isdus,evenals hetaantal hooilanden
met naweiden, minder geworden ten gunstevan het wisselend gebruik.
EEN VERGELIJKING MET HET L.E.I.

In „BedrijfseconomischeMededelingen" vanhet L.E.I. (nr 5 en 6) vermelden DIJKSTRA, HUPKES en VAN RIEMSDIJK gegevens over de totale gemaaide oppervlakte gras-

land op de L.E.I.-bedrijven en over de gemiddelde N-bemesting. Daar wij uit het
materiaal van het P.N.O. deze zelfde gegevens hebben berekend, hebben wij ze vergeleken met dievan het L.E.I. Een moeilijkheid was hierbij enigszins, dat de gebieden
niet steeds geheel samenvielen.
In tabel 27zijn deuitkomsten van dezeberekeningen naast elkaar geplaatst. Hieruit
blijkt, dat zowel de gemaaide oppervlakte als de N-bemesting op de L.E.I.-bedrijven
in de regel aanmerkelijk hoger liggen. Daar deze twee factoren een maatstaf zijn voor
de intensiteit der bedrijfsvoering, mogen we daaruit de conclusie trekken, dat de bedrijfsvoering op de L.E.I.-bedrijven intensiever is dan die op het gemiddelde Nederlandsebedrijf. Immers, depercelenvan het P.N.O.werden volgens hettoeval gekozen,
terwijl bij het L.E.I. alleen bedrijven zijn opgenomen, waarvan de bedrijfsleider als
vakbekwaam wordt beoordeeld. Bovendien wordt deze door het L.E.I. op de hoogte
gehouden van zijn bedrijfsresultaten, in vergelijking met die van andere bedrijven in
hetzelfde gebied. Dit kan een prikkel zijn om de bedrijfsresultaten te verbeteren,
waarbij bovendien gemakkelijk advies kan worden verkregen door de regelmatige en
deskundige bezoeken van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Op den duur kunnen
deze bedrijven dus steeds meer boven het gemiddelde uitgroeien. Weliswaar wisselt
het L.E.I. dan ook vrij geregeld van bedrijven, maar geheel tevermijden zijn de bovengenoemde invloeden toch niet.
Voor enkele weidegebieden geeft het L.E.I. tevens de gemaaide oppervlakten voor
hooi, kuil, gedroogd gras en stalvoer. In tabel 28worden dezemet onze gegevens vergeleken. Wij krijgen nu een goed inzicht hoe de verschillen in gemaaide oppervlakte
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zijn ontstaan. In allegevallen isdegemaaide oppervlakte op de L.E.I.-bedrijven gelijk
of hoger dan op de P.N.O.-percelen.
Tabel 27. Vergelijking van de gemaaide oppervlakte, in % van de oppervlakte grasland, en de N gift in kg/ha in enkele gebieden in 1950 volgens P.N.O. en L.E.I.
Totaal gemaaide
oppervlakte in %

Gebied

P.N.O.

N-gift in kg/ha

L.E.I.

P.N.O.

L.E.I.

Friese Wouden + Westerkwartier*)
Drentse zandgronden
Zandgronden Overijssel-Achterhoek 2 )
Zandgronden Veluwe-Utrecht 3 ) . . .
Zandgronden Brabant-Limburg 4 ) . .

115
58
54
48
25

131
64
74
69
38

60
55
45
48

98
59
73
59
59

Veenweide Friesland . . . .
Veenweide Holland-Utrecht 5 )

103
55

129
73

35
30

50
42

Kleiweide Friesland + centrale weidestreek Groningen 6 ) .

111

148

46

54

a

) L.E.I. geeft alleen Friese Wouden.
) L.E.I. geeft alleen Overijssel.
) L.E.I. geeft alleen Veluwe.
4
) L.E.r. geeft alleen Brabant en Limburg afzonderlijk.
5
) Bij L.E.I. gesplitst in: 1. Veenweide Noordholland.
2. Zelfkazend gebied Zuidholland.
3. Consumptiemelkgebied Zuidholland.
6
) L.E.I. geeft alleen kleiweide Friesland.
2

3

Tabel 28. Vergelijking van de gemaaide oppervlakte voor hooien, inkuilen, grasdrogen en stalvoeren,
uitgedrukt in % van de oppervlakte grasland, en van de N-bemesting in enkele gebieden in
1950 volgens P.N.O. en L.E.I.
Hooien Inkuilen Grasdrogen

Gebied

Aantal
Stal- Totaal
gem. P.N.O.- inN-gift
voeren oppervl.
percelen kg/ha

Kleiweide Friesland + centrale weidestreek
Groningen
P.N.O.
Kleiweide Friesland
L.E.I.

53
58

44
64

5
9

9
17

in
148

81

46
54

Veenweide Friesland
Veenweide Friesland

P.N.O.
L.E.I.

63
63

30
48

6
6

4
7

103
129

112

35
50

Veenweide Holland-Utrecht

P.N.O.

42

11

1

-

55

210

30

Veenweide Noordholland
\
Zelfkazend gebied Zuidhol-i
land
[ Gem.
Consumptiemelkgebied
\
Zuidholland
/

L.E.I.

48

21

2

2

73

42

Het blijkt nu, dat er in de gehooide oppervlakte weinig verschil zit. In één geval is
deze gelijk en in tweegevallen iets groter. Men streeft er dus naar om een vaste oppervlakte voor hooiwinning te bestemmen. Uiteraard kan de oogst hiervan in een groeizaam jaar iets groter zijn dan in een minder groeizaam jaar. Bij uiterst groeizaam en
nat weer, zoals in 1950het gevalwas, zal men het meer gegroeide gras gebruiken voor
inkuilen, grasdrogen en stalvoeren.
Bij de bespreking van het gebruik van het grasland in het algemeen hebben wij er
reeds op gewezen, dat men in het noorden door meer temaaien voor kuil-en stalvoer,
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van deze sterkere grasgroei veel meer heeft geprofiteerd. Dit hangt samen met de intensivering en met de veebezetting per ha grasland.
Wanneer we nu de L.E.I.-bedrijven vergelijken met de practijkpercelen van het
P.N.O., dan blijkt hier hetzelfde. Vooral de gekuilde oppervlakten zijn groter. In het
veenweidegebied van Holland en Utrecht is nu eveneens deze intensiveringstendens,
dieweaanvankelijk slechts in het noorden konden onderscheiden, waar te nemen.
Ook uit deze gegevens blijkt weer sterk de intensievere bedrijfsvoering op de L.E.I.bedrijven.
Utilization of grassland in1950
Utilization was stated by sampling inspection comprising 1400 fields of permanent
grassland.
Throughout the country 50% of the grassland was only pastured and never mown
in 1950,ranging from 14% in the sandy pasture regions of Friesland and Groningen
to 78% on sandy soils in Noordbrabant and Limburg.
Part ofthe other 50% weremown more than onceand therefore counted more than
once; e.g. 1 % mown twice was counted as 2 % . So the area mown was found to be
62%, ranging from 115% on sandy soils in Friesland and Groningen to 2 5 % on
sand inNoordbrabant and Limburg.
Where more was mown also a greater percentage of the area mown was intended
for silage or artificial drying. The area mown for silage averaged 16%, ranging from
0% in the South of Limburg to 53 % in the sandy pasture regions of Friesland and
Groningen.
Comparable statements of the Central Bureau of Statistics (C.B.S.) for 1947 (1)
and of the Institute of Agricultural Economics for 1947 through 1950 (3, 4) show
that onthewholeutilizationwasintensified inthelastfewyears andthatitwasmoreintensive on farms supplying data to theInstitute ofAgricultural Economics than on the
other farms.
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D E GRASOPBRENGSTEN IN 1952 (PROJECT 50)
with summary
M. L. 'T HART en A. KEMP
INLEIDING

Evenals in voorgaande jaren werd ook ditjaar op nagenoeg dezelfde percelen (56)
de jaaropbrengst bepaald. Bemesting en behandeling enz. waren dezelfde, zodat de
opbrengsten met dievan voorgaandejaren vergeleken kunnen worden.
Ten behoeve van het productieniveau-onderzoek werden 17nieuwe veldjes toegevoegd, dieeengelijke behandeling ondergingen. Vierhiervan werden, in samenwerking
met het Rijkslandbouwconsulentschap teRoermond aangelegd inZ-Limburg op loss;
gezien dit, bij de rest van ons land vergeleken, uitzonderlijke gebied en bodemtype,
lijkt het ons interessant ook van dezeveldjes deresultaten te beschrijven, ondanks het
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feit dat wedaarbij nog slechts over vier opbrengstbepalingen van éénjaar beschikkenDe weersomstandigheden in 1952 waren over het algemeen gunstig voor de grasgroei. De maanden Januari t/m Maart kenmerkten zich door lagere temperaturen en
grotere neerslaghoeveelheden dan normaal. In April lag de temperatuur ± 2\ °C boven normaal, terwijl er weinig neerslag viel. Mei was droog. De hoeveelheid neerslag
in Juni en Juli was daarentegen vrij groot en lag ook in de maanden Augustus t/m
October boven normaal. De neerslagverdeling was ditjaar niet zeer regelmatig; in het
noordwesten is het droger, in het zuidwesten natter geweest dan elders. September
kenmerkte zich door abnormaal lage temperaturen. Mede door de vroeg optredende
nachtvorsten kwam de groei spoedig tot stilstand, zodat het gras snel opraakte en het
vee vroegtijdig werd opgestald.
DE OPBRENGSTEN IN 1952 VERGELEKEN MET DIE VAN VOORGAANDE JAREN

In tabel 29wordt een overzicht gegeven van dedroge-stofproducties in kgper are in
de verschillendejaren en gebieden.
Tabel 29. Droge-stofopbrengst in kg per are.
1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Klei: Gelderland
Z.W. Friesland . . .
Veen: Z. Holland
Gr.-Fr.-Dr
Z a n d : N . Brabant
Gr.-Fr.-Dr

64,5
89,5
92,0
72,9
67,2
72,2

48,4
59,0
65,1
64,3
49,3
57,3

83,2
82,2
95,0
76,0
65,4
75,7

72,9
79,0
96,0
81,5
64,9
93,4

99,0
(105,2)
101,5
79,5
82,8
99,3

86,0
93,1
99,7
79,4
(88,8)
91,7

78,6
88,1
102,3
84,1
(87,4)
85,7

Gemiddeld

76,4

57,2

79,6

81,3

94,5

89,8

87,7

Daar er aanwijzingen zijn, dat de opbrengsten, bepaald door middel van kooien,
hoger uitvallen dan die welke door middel van afgerasterde vakken zijn bepaald, is
t.a.v. de tussen haakjes geplaatste opbrengsten van Noordbrabant enige reserve geboden. Bovendien is de opbrengst in Z.W.-Friesland in 1950 wat te hoog door het
uitvallen van twee minder goede veldjes.
Gemiddeld zijn de opbrengsten over 1951 en 1952 nagenoeg gelijk. Tussen de opbrengsten op elke grondsoort afzonderlijk bestaan echter duidelijke verschillen; op
klei en zand is ditjaar minder, op veen meer gras gegroeid dan in 1951.De droogteperiodeaan hetbegin vanhet seizoenisopkleienzand hetmeestnadelig geweest.
Bij een beschouwing van de opbrengst over de jaren 1946 t/m 1952 valt voor alle
gebieden, behalve Z.W.-Friesland, een globale verhoging van de opbrengst vast te
stellen. Het spreekt vanzelf dat we hieruit niet zonder meer tot een verbetering van
de bemestingstoestand van de grond mogen besluiten, daar in deze zeven jaren aanzienlijke weersverschillen optraden. Voor alle gebieden behalveZ.W.-Friesland, vertoontdeP.citr.eenbelangrijke stijging;dekalitoestandisniet of weinig vooruitgegaan.
HET GROEIVERLOOP IN 1952

In defiguren24t/m 29wordt aan dehand vancurven het groeiverloop weergegeven.
Teneinde een vergelijking mogelijk te maken is in iedere grafiek tevens de gemiddelde
curvevan 1946t/m 1951gegeven.
Wat alle curven voor 1952 gemeen hebben, is de vroege ontwikkeling in het voorjaar, als gevolg van de abnormaal hoge Apriltemperaturen en de snelle afnamen van
de groei in Mei en in September, de eerste veroorzaakt door droogte, de tweede door
de lage temperaturen.
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Op de klei is deze daling vrij
sterk evenals op het veen in Zuidholland. In Friesland zet zich de
daling,dankzij een geringere hoeveelheid neerslag, langer voort
dan in Gelderland; de nagroei is
in Friesland sterker dan in Gelderland. Deveen-enzandgronden
inhetnoorden vertonen onderling
ongeveer hetzelfde groeiverloop,
een bij de andere gebieden vergeleken geringedalingin Mei, daarna een toename van de groei gevolgd door een vrij sterke afname
in de nazomer. De zandgronden
inNoordbrabant latenditjaar een
tweede top zien inAugustus,welke normaal achterwege blijft. In
Zuidholland op het veen komen
twee depressies voor, één in Mei
en één in Augustus.

kg ds/ha/dag
8 0 r k 9 dm/ha/day

kg ds/ha/dag
8 0 r k 9 dm/ha/day
1952
- gem 1946-'51

Fig. 24-25. Groeiverloop op klei in 1952en in 1946-1951
(gemiddeld)
Growth on clay soil in 1952 and in 1946-1951
(average)
DE OPBRENGSTEN EN HET GROEIVERLOOP OPLÖSS

Zoals in de inleiding reeds is gezegd werden op loss, en wel op de hogere lössgronden, vier opbrengstveldjes aangelegd. De fosforzuurvoorziening van dezeveldjes was,
gerekend naar de maatstaven die voor andere grondsoorten plegen te worden aangelegd, onvoldoende (gem. P.citr. 18).De gem.pH bedroeg 5,9, het kaligehalte 0,024.
De opbrengst aan droge stof vielmee.Ze bedroegper snede en totaal in kgper are:

22,1

Gem.:4 veldjes

2e sn.

3e sn.

4e sn.

21,0

21,6

11,9

5e sn

6e sn.

Totaal

4,2

87,8

16,0

Het groeiverloop (zie fig. 30) vertoont tenminste wat ditjaar betreft, veel overeenkomst met dat van de Z.W.-Friese klei. Ook de gemiddeldejaaropbrengst van de vier
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Growth on sandy soil in 1952 and in 1946-1951 {average)

veldjes ligt dicht bij de gemiddeldejaaropbrengst in Z.W.-Friesland. Het spreekt vanzelf dat meerjaren en een groter aantal veldjes nodig zijn voor een conclusie omtrent
het producerend vermogen van delossin Z.-Limburg.
Het gemiddelde percentage verteerbaar ruw eiwit is hoog vergeleken met dat van
de andere gebieden.
Tabel 30. Percentage verteerbaar ruw eiwit.
% vre
Loss: Z.-Limburg (4 veldjes)
Klei: Gelderland
Z.W.-Friesland . . .
Veen: Zuidholland
Gr. Fr. Dr
Zand: Noordbrabant . . . .
Gr. Fr. Dr

13,0
12,5
12,0
12,9
13,2
10,8
12,0

Naast het gras van delösspercelen valt ook ditjaar het gras van deveengronden op
door het hoge eiwitgehalte. De
kg ds/ha/dag
zetmeelwaarde van de lössperce80r- kg dm/ha/day
loss
len bedroeg gemiddeld 64.
The grassyields in 1952
In1952thegrass-productionwas
above normal as a result of the
high temperature in spring and
the abundant rainfall in July and
August. May and June showed a
depression in theproduction, due
Fig. 30. Groeiverloop op loss in 1952
Growth on loess in 1952
todroughtinthisperiod;normally
this depression appears later in
the season. The autumn production was low because the temperature in September
and October was lower than normal.
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WELK PERCENTAGE MAAKT DE EERSTE SNEDE UIT
VAN DE TOTALE JAAROPBRENGST VAN ONS GRASLAND? (PROJECT 50)
with summary
A. KEMP
INLEIDING

Voor de benadering van het opbrengstniveau van ons grasland door middel van
schattingen is het van belang, dat de taxateur over zoveel mogelijk aanwijzingen kan
beschikken. Eén van deze aanwijzingen is het kennen van het percentage van dejaaropbrengst dat de eerste snede vertegenwoordigt.
Dat dit op de verschillende grondsoorten en met dejaren sterk kan variëren is begrijpelijk. De voorjaarsontwikkeling en de groei in de zomer bepalen voor een zeer
groot deel derelatieve grootte van deeerste snede. Een late ontwikkeling in het voorjaar en een daarmee vaak samengaand doorgroeien in de zomer veroorzaken een lage
relatieve eerste-snedeopbrengst, een vroege voorjaarsontwikkeling en een trage groei
in de zomer, welke eveneens veelal samengaan, resulteren in een hogere relatieve
eerste-snedeopbrengst. Het eerstegevaldoetzichvooropdelaaggelegenzand-enveengraslanden inhetnoorden, hetlaatste, vooralindrogezomers, opdeindrogendeveengronden inZuidholland en dehooggelegen zandgronden inNoordbrabant. Niet alleen
de hoogteligging, doch ook het temperatuursverschil tussen Noord en Zuid speelt hier
een belangrijke rol.
In de proefvakkenserie Cl 203 werd in 1949en 1950 een variatie in de maaitijd opgenomen, teneinde de invloed van het tijdstip van maaien op de opbrengst aan ds, vre
en zw na te gaan. Deze 56proefvakken werden aangelegd met elk drie objecten (I, II
en III) in duplo. De bemesting bedroeg, zoals bij dezeserie gebruikelijk is, 60kg P 2 0 5
en 120kg K 2 0 in Februari, 30kgN in detweede helft van Maart.
De eerste sneden der drie objecten werden 2\ week na elkaar geoogst. Teneinde de
vergelijking juister te maken, werden van ieder object alle eerste-snedeopbrengsten
gecorrigeerd op een voor alle grondsoorten en gebieden gelijke maaidatum. Als zodanig werd gekozen, voor object I: 5 Mei; voor object II: 22 Mei; voor object III:
10Juni.
Daar de werkelijke maaidata slechts een geringe spreiding vertoonden, levert deze
correctie weinigbezwaar op. De snede, die op 5Meiwerd geoogst, is als een normale
weidesnede te beschouwen. De snede, die geoogst werd op 22 Mei, mag als een late
kuilsnede of vroege hooisnede aangemerkt worden. De snede, die op 10Juni werd gemaaid, kunnen wevergelijken met een vrij late hooisnede zonder voorweiden.
Daar het weer van grote invloed is op de grootte van de relatieve eerste-snedeopbrengst, gevenwe eersteen globaal overzicht van deweersomstandigheden gedurende
de beide proefjaren.
De weersomstandigheden in 1949en in 1950verschilden sterk. Aan de droge zomer
van 1949 gingen een zeer gunstig voorjaar, met vrij hoge temperaturen, en een zachte
droge winter vooraf. In de zomer was de regenverdeling vrij onregelmatig;in het zuiden en midden viel zeer weinig neerslag, in het noorden belangrijk meer. De winter
van 1949-1950 was nat, en al waren de temperaturen in Februari en Maart aan de
hoge kant, in de voor de grasgroei zo belangrijke Aprilmaand bleef de temperatuur
beneden normaal, enbelangrijk beneden dievanApril 1949.Niettegenstaande dit, kan
het voorjaar van 1950als gunstig voor de grasgroei beschouwd worden, zij het minder
gunstig dan dat van 1949. Ten gevolge van de rijke en goed verdeelde neerslag in de
zomer van 1950,is er gedurende dezeperiode veel gras gegroeid, zodat datjaar, niettegenstaande de zeer natte nazomer, als een zeer gunstig grasjaar beschouwd kan
worden.
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DE INVLOED VAN HETWEER OP DE RELATIEVE GROOTTE DER EERSTESNEDE

De grote verschillen in de weersomstandigheden in beidejaren komen in de verkregen resultaten zeer sterk tot uiting. In tabel 31is, uitgedrukt in ds, de grootte van
de eerste snede per jaar, per gebied en gemiddeld weergegeven in procenten van de
jaaropbrengst. Voor de jaaropbrengsten verwijzen we naar de eerder gepubliceerde
gegevens (1) en (2).
Tabel 31. Opbrengst aan ds der eerste snede in % van de jaaropbrengst.
Maaidatum
Jaar

Klei: Gelderland (stroomruggrond) . . .
Gelderland (komgrond)
Z.W.-Friesland
Veen: Zuidholland (indrogend)
Zuidholland (niet indrogend) . . .
Groningen-Friesland-Drente . . . .
Zand: Noordbrabant (jonger dan 10 j.) . .
Noordbrabant (ouder dan lOj.) . .
Groningen-Friesland-Drente . . . .

5 Mei

22 Mei

10 Juni

5 Mei

22 Mei

10 Juni

gemiddeld

1949 1950 1949 1950 1949 1950

41
34
33
40
24
21
35
35
20

25
20
17
22
15
9
24
20
16

51
42
48
57
39
38
52
50
36

38
30
31
45
33
26
38
30
30

68
63
65
73
57
49
69
69
45

54
48
46
53
47
46
57
53
45

33
27
25
31
19,5
15
29,5
27,5
18

44,5
36
39,5
51
36
32
45
40
33

61
55,5
55,5
63
52
47,5
63,5
61
45

31

19

46

33

62

50

25

40

56

Gemiddeld over beide jaren is er 2 5 % van de jaarproductie gegroeid vóór 5 Mei;
40% vóór 22 Mei en 56% vóór 10Juni. Deze toename verloopt nagenoeg rechtlijnig
en bedraagt 15% per 2\ week, dat is 6% per
Rel yield
week. Deze cijfers blijken ietshoger teliggen dan
Rel
devroeger gepubliceerde gegevens'van 'THART,
70
ongetwijfeld alsgevolgvandegunstige voorjaren,
waardoor ze waarschijnlijk aan de hoge kant ge50
komen zijn. In 1949,met een zeer goed voorjaar,
gevolgd door een droge zomer, was het aandeel
der eerste snede in de jaaropbrengst in alle ge30
bieden en op alle grondsoorten belangrijk groter
dan in 1950, toen in de zomer ook veel grasgegroeid is. Dit gemiddeld verschil tussen beide
IOjaren wordt in fig. 31duidelijk gedemonstreerd.
J L
J I I L
J
l5
Bij alle drie maaitijden bedraagt het verschil
/5
25/5
4/6
l4/6
5/5
Mowing
date
Maaidatum
12%. Vanzelfsprekend moet hierbij bedacht worden dat het opbrengstniveau in 1950 belangrijk
Fig. 31. Droge-stofopbrengst van de
hoger lag dan in 1949.
eerste snede in procenten van
Waar de horizontale lijnen uit de figuren de
de jaaropbrengst in 1949 en
1950
groeicurven snijden, liggen de data tot waar één
Dry matter yield of first cut in
derde en de helft van dejaaropbrengst zijn ge% of the annual yield in 1949
produceerd. Dit wordt in onderstaand overzicht
and 1950
weergegeven.

33% der jaaropbrengst is gegroeid vôor
50% der jaaropbrengst is gegroeid voor

1949

1950

Gem.

7 Mei
27 Mei

22 Mei
10 Juni

14 Mei
3 Juni

In 1950 lagen de data, waarop 33% en 50% van dejaaropbrengst werden bereikt,
gemiddeld 2 weken later dan in 1949. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, wordt dit
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grotendeels veroorzaakt door de meer groeizame zomer van 1950in vergelijking met
die van 1949,ten dele echter ook door het iets minder groeizame weer in het voorjaar
van 1950.
Wat in dit overzicht al zeer sterk tot uitdrukking komt, is de onregelmatige productie in een droog jaar. Dit wordt nog des te meer geaccentueerd wanneer op een
zeer groeizaam voorjaar eendrogezomer volgt,zoals ditin 1949indemeeste gebieden
het gevalwas.In zo'njaar isdeweidegrasvoorziening in dezomer, vooral bij een hoge
veebezetting welzeer kwetsbaar, juist op de meer droogtegevoelige, veelal dieper ontwaterde gronden.
DE INVLOED VAN GRONDSOORT EN GEBIED

Aan de hand van tabel 31en de figuren 32, 33en 34kunnen wenagaan hoe de verhoudingen liggen in de afzonderlijke gebieden en op de verschillende grondsoorten.
Van de kleigronden geven de percelen op rivierklei-stroomruggrond de grootste
relatieve eerste-snedeopbrengst, tot 10 Juni ruim 60%. Deze percelen vertonen over
het algemeen een vroege voorjaarsontwikkeling en zijn in de zomer vrij droogtegevoelig. De eerste-snedeopbrengsten van de Z.W.-Friese kleiweide-percelen en de rivierklei-komgronden lopenweinig uiteen,hoewel deze gronden op zichzelf toch grote
verschillen vertonen, bv. in waterhuishouding en bemestingstoestand ; de Friese kleiweide-percelen hebben een diepere grondwaterstand en een belangrijk betere bemestingstoestand. De hierdoor optredende verschillen worden in dit onderzoek genivelleerd door devroegere groei van dezuidelijker gelegen komgronden.
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Fig. 32-34. Droge-stofopbrengst van de eerste snede in procenten van de jaaropbrengst op klei,
veen en zand
Drymatteryieldoffirstcutin% of theannualyieldonclay,peat andsandy soil

De indrogende veengronden vallen op door hun, in vergelijking tot de andere veengronden, hoge productie in het voorjaar. Evenals de rivierklei-stroomruggronden
leveren zij tot 10 Juni ruim 60% (in 1949 73%) van hun jaaropbrengst. De niet indrogende veengronden komen meer overeen met deveengronden in het noorden.
Van de zandgronden vertoonden in Noordbrabant de kunstweiden en de percelen
ouder dan 10jaar niet veel verschil. Ook deze graslanden leveren vóór 10Juni meer
dan 60% van hun jaarproductie. De minder goed ontwaterde zandgronden in het
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noorden blijven beneden de Brabantse zandgraslanden. Dit wordt, zoals later zal blijken, mede veroorzaakt door lagere voorjaarstemperaturen in het noorden. De noordelijke zand- en veengronden kunnen vóór 10Juni niet de helft van hun jaarproductie
leveren.
In bovenstaand commentaar komt duidelijk naar voren dat niet alleen de grondsoort, met al zijn eigenschappen, en de waterstand, doch ook de geografische ligging
van het gebied een belangrijke rol speelt. Het is nl. een bekend feit dat de temperatuursverschillen tussen Noord en Zuid in het voorjaar aanzienlijk zijn, en dat in het
noorden opeenlateredatum de optimaletemperatuur wordt bereikt dan inhet zuiden.
DE INVLOED VAN GRONDSOORT EN ONTWATERING

Ten einde de invloed van grondsoort en ontwatering op de grootte van de relatieve
eerste-snedeopbrengst beter te kunnen beoordelen, brengen weeen correctie aan voor
de temperatuur.
We bepalen het aantal dagen na 20 Mei, waarop in de verschillende gebieden 50%
van de jaaropbrengst is geproduceerd (zie tabel 32 (a)). Verder gaan we uit van een
gemiddelde Mei-temperatuur van 14°in Noordbrabant, en berekenen het aantal dagen dat nodigisom inandere gebieden ook dezetemperatuur tebereiken. Het verschil
per gebied van deze beide waarden geeft het verschil in voorjaarsontwikkeling tussen
de gebieden en grondsoorten bij eenvoor allegebieden gelijke temperatuur.
Tabel 32. Verschil in voorjaarsontwikkeling tussen de gebieden en grondsoorten na correctie op
temperatuur.

Klei: Z.W.-Friesland
Gelderland (stroomruggrond)
Gelderland (komgrond)

a

b

c

d

e

16
8
14

5 Juni
28 Mei
3 Juni

13
1
1

3
7
13

23 Mei
27 Mei
2 Juni

2 Juni

Gemiddeld
Veen: Zuidholland (indrogend)
Zuidholland (niet indrogend)
Groningen-Friesland-Drente

2
17
25

22 Mei
6 Juni
14 Juni

10
28

30 Mei
17 Juni

Gemiddeld

Gemiddeld

28 Mei
7
7
12

-5
10
13

4 Juni

15 Mei
30 Mei
2 Juni
26 Mei

0
12

10
16

8 Juni

30 Mei
5 Juni
2 Juni

a=
b=
c=
d=

Aantal dagen na 20/5 waarop 50% der productie werd bereikt.
Datum waarop 50% der productie werd bereikt.
Verschil in dagen t.o.v. Noordbrabant dat een temperatuur van 14 °C werd bereikt.
Aantal dagen voorof na20/5 waarop, na correctie op temperatuur, 50% derjaaropbrengst werd
bereikt,
e = Datum waarop, na correctie op temperatuur, 50% der productie is bereikt.

Wanneer we in bovenstaande tabel de resultaten bezien van de kleigraslanden,
blijkt dat, buiten de invloed der temperatuurverschillen tussen de gebieden, dus qua
grondsoort en ontwatering, de Friese kleiweide-percelen de hoogste relatieve eerstesnedeopbrengst kunnen leveren. Deze percelen geven een ontwikkelingsverschil te
zien met de rivierklei-stroomrug- en komgronden van resp. 4 en 10 dagen. Wanneer
wedebodemvruchtbaarheid endeontwatering, dieopdeFriesekleibeter isdan op de
rivierklei-stroomruggronden, en hier weer beter dan op de komgronden, in aanmerking nemen, zijn deze verschillen goed te verklaren. Tussen de stroomrug- en kom99

.gronden bestaat een verschil van 6dagen, wat hoofdzakelijk aan de minder goede tot
slechte ontwatering van de komgronden moet worden toegeschreven. De temperatuur
bereikte gemiddeld over 1949en 1950in het noordwesten ongeveer 13dagen later dan
in het rivierkleigebied zijn optimale waarde.
Bij de veengronden zien we grotere verschillen optreden. De indrogende veengronden in Zuidholland leveren 15 dagen eerder 50 % van hun productie dan de niet indrogende in dat gebied, en 18dagen eerder dan de noordelijke veengronden. Niet alleen de diepere grondwaterstand, doch ook hun droge bovengrond maken een vroege
voorjaarsontwikkeling mogelijk. De grotere droogtegevoeligheid door de diepere
grondwaterstanden veroorzaakt, endehierdoor verminderdemidzomergroei verhoogt
mede de relatieve eerste-snedeopbrengst. Tussen de niet indrogende veengronden in
Zuidholland en de veengronden in het noorden bestaat slechts drie dagen verschil
door de minder goede ontwatering van de noordelijke veenpercelen.
Zes dagen vroeger dan de noordelijke zandgronden, leveren de Brabantse zandgronden 50 % der jaarproductie, ook hier dank zij de vroegere ontwikkeling van de
Brabantsezandgraslanden door eendieperegrondwaterstand, enhetbeter doorgroeien
van het zandgrasland in het noorden gedurende de zomer.
Resumerende kunnenwezeggendatbuiten detemperatuursverschillen tussen Noord
en Zuid, de grondwaterstand van grote invloed isop de grootte van de eerste snede in
procenten van dejaaropbrengst. Een ondiepe grondwaterstand veroorzaakt vaak een
latere voorjaarsontwikkeling en een minder diepe midzomerdepressie. Hieruit volgt
eenlagere relatieve eerste-snedeopbrengst. Voorbeelden zijn de noordelijke zand- en
veengraslanden en de rivierklei-komgronden.
Hiertegenover staan de percelen met een diepe grondwaterstand. In het voorjaar
ontwikkelen deze zich snel, doch laten vaak een diepe midzomerdepressie zien, waardoor de relatieve eerste-snedeopbrengst wordt verhoogd.
Al gaat deze conclusie niet in alle gevallen op, en speelt ook de bodemvruchtbaarheid eenrol, in grote lijnen komt het toch hierop neer.
Whichpercentage of the totalannualproduction ofourgrasslanddoesthefirst cut yield?
On 56trialfieldsthefirstcut washarvested in 1949and 1950on May 5, May 22 and
June 10.
The dry-matter yieldswere as an average of both years 25,40 and 56% of the total
annual production respectively. In 1949 (dry summer) 50% had been harvested on
May 27,in 1950(moist summer) on June 10.
Not only weather-conditions, but also drainage and soil caused considerable differences. Lower situated grasslands develop more slowly in spring and grow better in
summer, so that their yield ismoreregularly distributed over the growing-season than
is that of the higher situated ones.
On thelow situated clay-soils 50% of theannual yield had been harvested ca 6 days
later than on the higher situated ones. On peat-soils this difference is greater, desiccated peat-soils having produced 50% ca 18days earlier than badly drained ones. On
sandy soilsthe difference is about 6days again.
LITERATUUR
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2. M. L. 'T HART en J. G. P. DIRVEN, De grasopbrengsten in 1950. Verslag C.l.L.O. over 1950 (1951):
66-68.
3. M. L. ' THART, Opbrengst en gebruik van het grasland in Nederland. Maandbl. Landb. voorl. dienst
6 (1949): 344-356.

100

DE INVLOED VAN H E T VOCHTGEHALTE OP ENKELE EIGENSCHAPPEN
VAN KUILGRAS (PROJECT 175)
with summary
D . K A P P E L L E en C. POSTMA

INLEIDING

Bij de beoordeling van kuilgras (en ook van andere gekuilde producten) geldt de
pH alsvoornaamste waardemeter omhetwelslagen vanhetverzuringsproces te controleren. Uit een samenvattende beschouwing van DIJKSTRA (1) over de grote betekenis vandepH blijkt datdeze waarde vrij sterk gecorreleerd ismetdegehalten aan
boterzuur enmelkzuur,metdeammoniakfractie vandetotale hoeveelheid stikstof,en
met deverliezen aanverteerbaar ruweiwit enzetmeelwaarde, terwijl depHvoortsinvloed heeft op de verteerbaarheid van het ruwe eiwit en van de organische stof. Uit
al deze correlaties blijkt duidelijk, datdepH laag dient tezijn omvaneengoede conservering tekunnen spreken. Uithetwerkvan VAN BEYNUMen PETTE(2)blijkt voorts,
dat eengoede conservering eerst bereikt wordt bij eenpH 4,2. Uitdedoor DIJKSTRA
berekende regressievergelijkingen volgt dan dat bij eenpH 4,2het boterzuurgehalte
gemiddeld 0,4% vanhetversemateriaal zalbedragen, hetmelkzuurgehalte gemiddeld
1,5%, terwijl deammoniakfractie vandestikstof circa 12%zalzijn. Voor machinaal
gemengde kuilen is volgens, eerdere onderzoekingen (3) het boterzuurgehalte circa
0,03% bijeenpH 4,2.
Dit alles zijn conclusies, welke getrokken konden worden na het onderzoek van
„normaal" vochtige kuilen met 15-25% droge stof. Sedert enkelejaren worden echter
in Nederland graskuilen van droog tot zeer droog materiaal gemaakt, door het gras
eerst inhetveld telaten verwelken. Bijhetonderzoek vankuilmonsters meteenzeer
hoog gehalte aan droge stof ( > 3 5 % ) bleek weldra, dat de pH zeer hoog kan zijn,
zonder datdehierboven genoemde percentages overschreden, ofzelfs benaderd worden. E'.enen ander deed vermoeden dat er in droge kuilen een andere conserverende
factor deoverhand krijgt, waardoor eenlagepHalsbederfwerende factor van ondergeschikt belang wordt.
Ten einde hiervan meer teweten tekomen, werden door hetCLL.O. 156kuilgrasmonsters vandeoogst 1951onderzocht. Dekuilen waren alle zonder toevoeging bereidenhetheettedatvan allehetgrasinhetveld hadliggen drogen. Desondanks bleek
het vochtgehalte van het verzamelde materiaal te variëren van 22-53%, hetgeen
overigens debewerking slechts interessanter maakte.
Hoewel onze beschouwingen zijn gefundeerd op deanalyseresultaten vanhet kuilonderzoek, hebben wij ter vergelijking de gegevens van een twaalftal hooimonsters
vermeld.
HET INGEZONDEN MONSTERMATERIAAL

Het cijfermateriaal, datwij uiteindelijk bewerkten, werd verkregen uitmonstersvan
practijksilages, welke wijmet behulp vandeconsulenten hebben ontvangen. Vande
voorgeschiedenis dezer kuilen is ons weinig bekend. Verdeeld in groepen met verschillend vochtgehalte inprocenten vandedroge stof (wijkomen hierop nader terug)
blijken de aantallen monsters vrijwel normaal verdeeld te zijn, zoals in het nevenstaand staatje tezien is (tabel33).
Wij hebben voor iedere klasse hetgemiddeld aantal dagen, dathetgras heeft liggen
verwelken, ook opgegeven. Hieruit valt weinig optemaken. Hetinwateren tijdens de
bewaring door neerslag ofgrondwater kanookettelijke aanvankelijk werkelijk droge
kuilen naar eenklasse metmeer vocht hebben doen overgaan.
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Tabel 33. Verdeling vandemonsters over devochtklassen.
Frequency-distribution ofthesamples according topercentage ofmoisture.
Zandhoudende dsin %
van het verse materiaal

Vocht in % vande
zandhoudende ds

Aantal monsters

Gem. aantal dagen
verwelken

% Dry matter (including
soil-contamination)

Moisture in perc.
of the dry matter

Number of samples

Average number of days
for wilting

58,8-50,0
50,0-40,0
40,0-33,3
33,3-28,6
28,6-25,0
25,0-22,2
22,2-20,0
Hooi Hay 1951
84,8-77,9

70-100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400

8
34
41
36
25
8
4

4,9
5,0
4,1
4,3
4,1
3,1
5,5

18-28

12

-

Aangezien wijgeenselectiehebbenkunnen toepassen naar grondsoort, aantal dagen
inkuilen e.d.zullen wij onsdevrijheid moeten veroorloven omteveronderstellen, dat
van iedere vochtklasse dekuilenindoorsnee dezelfde voorgeschiedenis hebben gehad.
HET CHEMISCH ONDERZOEK

Alle monsters zijn onderzocht opo.a.degehalten aanzandvrije droge stof, zand 1 ),
boterzuur 2 ), azijnzuur2), melkzuur2), ammoniak enammoniak-vrij ruweiwit. Voorts
werden depHenhetpercentage inpepsine enzoutzuur oplosbaar ruweiwit gemeten.
De droge stof werd bepaald door tedrogen bij 105°C tot er geen gewichtsvermindering meer optrad. Bijdezewijze vandrogen vervluchtigt niet alleen water, dochook
vetzuren en andere vluchtige droge-stofbestanddelen worden aan het monster onttrokken. Feitelijk ishetdroge-stofgehalte dusiets hoger dan opgegeven wordt, doch
dit verschil doet aandewaarde vanhethierna volgende geen afbreuk.
DE UITDRUKKING VANDEVERSCHILLENDE BESTANDDELEN

Het vocht
In plaats vanhet vocht in procenten vanhetingezonden materiaal uit te drukken,
hebben wijhetweergegeven in procenten vandetotale droge stof (ds + zand). Naast
het voordeel, dat wij het vocht meteenvaste maat meten, verkrijgen wij tevens een
beeld vandeaanwezige hoeveelheid water pereenheid droge stof, in verband metoptredend bederf. Gebrek aan vocht is eenbelemmerende factor voor bacterie-ontwikkelingendaardoor een opvoedings- envoedergebied vaak toegepast middel tegenbederf. Voor het gemak van de lezer laten wij hieronder een tabelletje volgen, waarin
enkele vochtpercentages per droge stof metdecorresponderende droge-stofgehalten
van hetverse materiaal worden opgegeven (zietabel34).
De zuren
Om het wezen van het conserveringsproces en de invloed van de zuren beter te
kunnen benaderen, hebben wijdezuurgehalten uitgedrukt in%vandedroge stof,van
de kuil alszodanig envanhetvocht. Wijhebben opdeze wijze eenindruk trachten te
krijgen, watvanhetmeeste belang kanzijn:dehoeveelheid zuur, dienodig isvoor de
conservering vaneeneenheid droge stof, danweldezuurconcentratie van het gehele
x
) Onder „zand" verstaan wijhet gedeelte vandeas,datnavoorbehandeling met15% natronloog
niet in verdund zoutzuur oplosbaar is. Het silicaat van deplant gaat welin oplossing.
2
) Zowel vrij als gebonden.
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Tabel 34. Vochtpercentages per droge stof met
corresponderende droge-stofgehalten.
Moisture in percent of the dry matter
and according percentage of dry matter.
% Vocht/ds
% Moisture/dm
0
20
50
100
150
200
250
300
350
400

% ds/v.m.
% dmjfresh material
100
83,3
66,7
50,0
40,0
33,3
28,6
25,0
22,2
20,0

materiaal ofdievan het vocht, waarin deteconserveren droge stof gedrenktis.
Ten einde de hoeveelheden zuur naar hun aard beter te kunnen vergelijken, hebben
wij ze uitgedrukt in millimolen, hetgeen bij deze eenbasische zuren overeenkomt met
milliaequivalenten.
Om millimolprocenten met gewichtsprocenten te kunnen vergelijken geven wij het
onderstaande staatje:
1 millimol % melkzuur
1
„
% boterzuur
1
„
% azijnzuur

= 0,090 gewichts %
= 0,088
„
%
= 0,060
„
%

DE AMMONIAK

Aangezien de ammoniak afkomstig is van het oorspronkelijk aanwezige ruw eiwit,
hebbenwijniethetNH3-gehaltealszodanigvanbelanggeacht, dochwelde ammoniakfractie van de totale hoeveelheid stikstof. Hierdoor krijgen wij enigszins een idee van
de ruw-eiwitafbraak.
DE WISKUNDIGE BEWERKING

Het verkregen cijfermateriaal iswiskundig bewerkt door het berekenen van eerste-,
tweede-ofderde-graadsfuncties, waarvan de krommen eenredelijke aanpassing gaven
bij de vaak wijde puntenzwermen. Wij hebben in de figuren de punten achterwege
gelaten, doch wijzen er op, dat de verkregen lijnen niet anders dan algemene tendenties weergeven. Uit de berekende correlatie-indices en de standaardafwijkingen zal
het zonder meer duidelijk zijn, dat er geen andere, grotere waarde aan de lijnen mag
worden gehecht. Als consequentie van de gekozen lijnen zullendezezichhetbest aanpassen in het traject waar de meeste punten liggen, doch de uiteinden hebben soms
een twijfelachtig verloop, waardoor extrapolatie niet geoorloofd is.
DE p H EN HET VOCHTGEHALTE
AXELSSON (4) toonde reedsaan, dat de pH beïnvloed wordt door het droge-stofgehalte. Bij minder dan 33% ds ( = ± 200% vocht/ds) blijkt de pH-waarde van kuilen
met een laag ds-gehalte gemiddeld hoger te liggen dan van die met een wat hoger dsgehalte. Bij meer dan 33% dsis het gedrag van de pHjuist omgekeerd.
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Wij vonden in ons materiaal hiervan een bevestiging, met dit verschil, dat de pHwaarden, waarop AXELSSON zijn berekening baseerde, als gevolg van gebruikte toevoegingen bij het ensileren op een lager niveau liggen.
De door ons in figuur 35weergegeven lijn voldoet aan de functie:
pH 1 = 6,33- 12 X 10-3 V + 31 x 10"6V2
(1)
waarin V = vocht in % van de zandhoudende droge stof (R = 0,29;aR = 0,07).
PH
—

hooi
•

hoy

i

I

$'20 so

1

ioö

Decorrelatie-index iszeer
laag, hetgeen niet behoeft
teverwonderen, aangezien
depH inwezen geen functie is van het vochtgehalte
A
A
dochvanhet H-OH-ionenA
A
A
A
prison
evenwicht. Tochishetverschijnsel merkwaardig en
1
1
i
i
1
1
Ï5Ö 20Ö 25Ö 3ÖÖ 350 4ÔÔ w ij zullen hierop nader
% moisture/dm % vocht/ds

t e f u g

kom&n

Fig.35. Verband tussen pHen vocht in %van dedrogestof
Inverband methet hierRelation betweenpHandmoisture in%ofthe dry matter na volgende is het goed er
thans reeds op te wijzen,
dat de pH nergens een zodanig niveau bereikt, dat er van conservering kan worden
gesproken. Ook in het natte traject ( > 3 0 0 % vocht/ds) isdepH ver boven de waarde
4,2 welke daar zonder meer als criterium voor een goede conservering geldt. Ter vergelijking hebben wij ook de door AXELSSON gebruikte punten in figuur 35 overgenomen. Uit de figuur blijkt dat het afnemen van het vochtgehalte wel is waar een belemmering vormt voor een lagerepH, doch dat metdetoevoegingvan melasse hieraan
toch wel iets te doen is. Wij denken aan de mogelijkheid, dat tijdens het verwelken
koolhydraten verademd worden, waardoor ook voedingsbodem aan de melkzuurbacteriën onttrokken wordt. Er zijn echter redenen om aan te nemen, dat dit niet de
enige beperkende factor behoeft te zijn. Wij komen hierop nader terug bij debespreking van de zuren.
De lijn volgens AXELSSON toont verder duidelijk aan dat een pH 4,2ook in silages
met circa 200% vocht wel te bereiken is met een melasse-toevoeging. In hoeverre dit
noodzakelijk isvoor een goedeconservering, d.w.z. in hoeverre daarmee eiwitafbraak
en boterzuurvorming worden onderdrukt, vermeldt de schrijver niet.
DEAMMONIAKFRACTIEVAN DE STIKSTOF

In figuur 36is de lijn weergegeven welke voldoet aan de formule:
N 1 = 0,1485 V- 972 X KH V2- 7,69
(2)
waarin N 1 = de uit (2) berekende ammoniakfractie van de stikstof en V = vocht in
% van de droge stof (R = 0,64; aR = 0,05).
Hieruit blijkt een matige invloed van het afnemende vochtgehalte op de omvang
van de eiwitafbraak. Vergelijken wij de ammoniakfractie met die van een natte geslaagde kuil met pH 4,2,dan zullen de graskuilen met ten hoogste 150% vocht ( = ten
minste 40% ds) en een pH van ruim 5 gemiddeld als geslaagd kunnen worden beschouwd. Aangezien de pH in ons materiaal geen conserverende rol speelt, is het van
belang hier op temerken, dat hetvochtgebrek blijkbaar in niet onbelangrijke mate het
bederf belemmert, doch dat de pH in deafzonderlijke kuil naast een laag vochtgehalte
nog wel degelijk een rol kan spelen.
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DE ZUURGEHALTEN

De gemiddelde gehalten
aan boter-, azijn- en melkzuur resp. in % van het
oorspronkelijke materiaal,
van het vocht en van de
zandhoudende droge stof
zijnweergegeven inde figuren 37, 38en 39. In figuur
37isbovendien het verloop
van het droge-stof- en het
vochtgehalte in het verse
materiaal tegendedoor ons
gebruikte vochtschaal uitgezet met onderbroken lijnen(vgl.tabel34).Delijnen
voldoen alle aan de algemene formule:

% NHa-N van totaal N
of total N
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Fig. 36. Verband tussen ammoniak-fractie en vocht in °
droge stof
Relation between NH3-fraction and moisture in
dry matter

van de
of the

yl = c + aV
of yi = c + aV + ßV2,
waarin y = gewichtsprocenten zuur en V = vocht inprocenten van de zandhoudende
droge stof. Voor iedere lijn afzonderlijk gelden de volgende coëfficiënten, correlatiecoëfficiënten en bij de laatste behorende standaardafwijkingen:
Tabel 3:5. Overzicht van de coëfficiënten en correlatie-coëfficiënten met hun standaardafwijkingen,
behorende bij de formules voor de berekende zuurgehalten in % van de kuil als zodanig,
van het vocht of van de droge stof.
Survey of the coefficients and correlation-coefficients with their Standard deviation, belonging
to theformulae of estimated acid contents in % of thefresh silage, of the moisture or of the
drv matter.
Fig. !
Graph
1

Onderwerp (y)
Subject (y)
In gewichts % van het versemat.:
In % of fresh silage:
boterzuur butyric acid
azijnzuur acetic acid
log (melkzuur) log (lactic acid) .
In gewichts % van het vocht:
In % of the moisture:
boterzuur butyric acid
azijnzuur acetic acid
melkzuur lactic acid
In gewichts % van de droge stof:
In % of the dry matter:
boterzuur butyric acid
azijnzuur acetic acid
melkzuur lactic acid

ß

R

TR

- 0,287
+0,27
+0,320

+445 XlO- 5
+ 90X10- 5
- 142XlO- 5

+ 38X10 7

0,66
0,18
-0,45

0,05
0,02
0,08

1,95
-1,114
-5,65

+ 23XlO" 3
- 445X 10-5
-0,03

- 34XlO" 6
+ 105x10-'
+ 51X10«

0,50
0,24
0,64

0,06
0,08
0,05

+2,16
+0,83
+0,955

- 23X10" 3
- 26XlO" 4
+ 258x10^

+ 113) 10"
+ 24> 10+ 584> io-

0,77
0,72
0,20

0,10
0,04
0,02

Wij zien, dat de correlatie-coëfficiënten voor het boterzuur over het algemeen het
beste zijn, dievoor het azijnzuur zijn zeer laag,behalve in % van de droge stof, terwijl
ook dievoor het melkzuur algemeen laag zijn, behoudens in % van het vocht.
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Bij het beschouwen van de figuren ziet men zich teleurgesteld in het vermoeden, dat
de snijpunten van de drie lijnen in de drie figuren telkens bij hetzelfde vochtgehalte
zouden liggen. Bij een zo geringe correlatie is een dergelijke volkomenheid echter
nauwelijks te verwachten.
De lijnen geven het gemiddeldeweer van detoestand, zoals deze op het moment van
de monsterneming was. Zuurvorming en (melk-)zuurafbraak zijn daaraan voorafge106

gaan. Uit de figuren laat zich van de processen, welke zich gedurende het verwelken
en de kuilgisting hebben voorgedaan, niets meer aflezen. Wij kunnen hoogstens vermoeden.
Zowel het boter- als het azijnzuurgehalte neemt af met het dalen van het vochtgehalte. Dit geschiedt zowel per eenheid droge stof, per vocht alsin het oorspronkelijke
materiaal. Terwijl het boterzuur regelmatig blijft dalen, zien wij dat het azijnzuur met
betrekking tot de vochtige phase weer een stijging gaat vertonen. Wij betwijfelen
echter of aan deze geringe stijging veel waarde gehecht moet worden bij de gistingsprocessen. Zij vloeit voort uit het feit, dat het azijnzuurgehalte minder snel afneemt
dan het vochtgehalte in het verse materiaal. Het verloop van het boterzuurgehalte
t.a.v. de droge stof wordt in het droge traject niet geheeljuist door de lijnen weergegeven. Het boterzuurgehalte daalt bij ± 90% vocht tot nul, zoals uit de figuren 37 en
38 wel blijkt.
Afgaande op het boterzuurgehalte van de gehele kuil zou men kunnen zeggen, dat
de kuilen zonder toevoeging ten minste 140% vocht ( = ten hoogste ± 4 1 % ds)
mogen bevatten bije e n p H = 5omvergelijkbaar te zijn met een „natte" kuil met een
pH = 4,2.
Het azijnzuur is een nevenproduct van de melkzuurgisting. Het hoge azijnzuurgehalte in het natte traject zou derhalve doen vermoeden, dat oorspronkelijk daar
veel meer melkzuur aanwezig geweest moet zijn dan ten tijde van de monsterneming het geval was. Dit zou dan omgezet kunnen zijn in boterzuur. Hoeveel melkzuur er geweest is laat zich echter noch uit het azijnzuur-, noch uit het boterzuurgehalte reconstrueren. Het is een ervaringsfeit, dat natte kuilen over het algemeen
rijker aan azijnzuur zijn. Bovendien is het bekend, dat azijnzuur vooral geproduceerd
wordt door de zwakke melkzuurbacteriestammen. Beide feiten zijn wel met elkaar in
overeenstemming tebrengen, wanneer in het natte traject vooral dezwakke melkzuurbacteriestammen actief zouden zijn geweest. Dit betekent echter, dat de verhouding
azijnzuur-melkzuur aan het einde van de melkzuurgisting in natte kuilen anders moet
zijn dan in drogere. Wanneer in het natte traject vooral zwakke melkzuurbacteriën
zouden hebben gewerkt, betekent dit tevens, dat de boterzuurbacillen actief kunnen
zijn geweest bij de omzetting van koolhydraten in boterzuur. Meestal heeft de melkzuurgisting een zo snel verloop dat hierdoor de suikervergistende boterzuurbacillen
geen kans hebben zich te ontwikkelen. Wel kunnen uiteindelijk de melkzuurvergistende boterzuurbacillen het melkzuur afbreken. Wat in de onderzochte kuilenis geschied
is niet bekend, doch mogelijk is het boterzuur zowel uit het melkzuur als wel rechtstreeks uit koolhydraten gevormd. Hoe het ook zij,het iswelduidelijk, dat de hoeveelheid boterzuur welkeper eenheid droge stof gevormd is,regelmatigtoeneemt naarmate
de kuilen natter worden. Het is zeer waarschijnlijk, dat de bacillen in een natte kuil
welig tieren, en droogtegevoelig zijn. Wellicht schuilt hier de verklaring, dat drogere
kuilen (25% ds) gemiddeld een lagere pH hebben dan natte kuilen (15-18% ds). De
pH zal in het eerste geval door een verminderde afbraak van het melkzuur,alsgevolg
van eenverminderdeactiviteitvan boterzuurbacillen, eerder op gewenst niveau blijven.
Of er echter alleen droogtegevoeligheid in het spelis,blijft nog eenvraag. RICHARD (5)
wijst er op, dat ook het ongedissocieerde melkzuur een remmende invloed op de boterzuurbacillen heeft. Door de toenemende melkzuurconcentraties in het materiaal
als zodanig, maar ook in het vocht, is het niet uitgesloten, dat de vorming van het
boterzuur hierdoor geremd wordt. De vier boterzuurbacillenstammen, diedeze onderzoeker voor zijn proeven gebruikte, verdroegen bij een pH 4,9-5,3 nog 3,90 X 10 -3
tot 5,42 X 10~3n ongedissocieerd melkzuur. Ditkomt overeen met 4,4-15,5 m.mol %
totaal melkzuur. Bezien wij nu ons cijfermateriaal, dan blijkt in het traject 100-300%
vocht per droge stof depH gemiddeld 4,9-5,5 tebedragen, terwijl de concentratie van
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de totale hoeveelheid melkzuur in de v.erse kuil 9-17 m.mol % en met betrekking tot
het vocht 12-35 m.mol % te bedragen. In deverse kuil treffen wij derhalve devoor de
boterzuurbacillen fatale hoeveelheid melkzuur aan, terwijl er toch nog 0-16 m.mol %
boterzuur kan voorkomen. RICHARD vergeleek zijn laboratoriumuitkomsten nog niet
metdievan depractijk, dochwijst erjuist op,datwanneer de onderdrukkingvan boterzuurbacillen door het melkzuur effectief zalzijn, er een grote homogeniteit in de silage
bereikt dient te worden. Dit nu is in ons uitgangsmateriaal zeker niet het geval.
Ofschoon het dus niet onmogelijk is, dat het ongedissocieerde melkzuur in de voordroogkuilen bijdraagt tot de onderdrukking van de boterzuurbacillen, toch komt dit
niet duidelijk tot uiting omdat deze invloed samenvalt met die van het afnemende
vochtgehalte.
Het melkzuurgehalte is,zoals wij in het voorgaande betoogden, zeer waarschijnlijk
aan verandering onderhevig geweest. De toestand tijdens de monsterneming laat zien
dat deconcentratie van het melkzuur, zowelmet betrekking tot dekuil alszodanig als
tot het vocht, hoger isnaarmate de kuilen droger zijn. Het minimum dat de melkzuurlijn in fig. 38 (op het vocht) vertoont is blijkens de monsters in het natte gedeelte een
consequentie van het feit, dat een aangepaste kromme bij deextremewaarden het verloop minder juist weergeeft. De melkzuurconcentratie met betrekking tot het vocht
wordt feitelijk regelmatig lager, naarmate de kuilen natter zijn.
Een zeer zeker bestaand maximum daarentegen vertoont het melkzuur ten aanzien
van dedrogestof bij ongeveer 225% vocht. Ditmaximum kunnen wij ontstaan denken
door invloeden, die hetzij belemmerend op de melkzuurontwikkeling, hetzij bevorderend op de melkzuurafbraak werken:
Wij kunnen onsnl.indenken, dat het gebrek aanvocht eenbelemmering vormt voor
de activiteit van demelkzuurbacteriën, zodat er per eenheid droge stof minder suikers
inmelkzuur worden omgezet. Ook ishet mogelijk, dat bij hetverwelken door de ademhalingvandeplanten meer suikersverbruikt zijn naarmate hetmateriaal droger wordt,
waardoor substraat aan de werking van de melkzuurbacteriën wordt onttrokken. Tegen deze mogelijkheid staat echter de waarneming, dat het aantal dagen waarin de
massa heeft liggen verwelken voor de droge en de natte kuilmonsters weinig uiteenloopt. Bovendien hebben wij in het laboratorium waargenomen, dat in graskuilmonsters met ± 100% vocht de melkzuurvorming doorgaat, wanneer men de monsters vochtig maakt tot 200% of 300% vocht. Ook temperatuursverhoging deed in de
onverdunde droge monsters de melkzuurvorming doorgaan. Het lijkt dus, dat de suikervoorraad geenszins door verademing engistingisuitgeput. Een derde mogelijkheid,
waardoor de melkzuurvorming in het droge traject belemmerd wordt, kan schuilen in
de hoge concentratie van het melkzuur in het materiaal als zodanig of in het vocht. In
denormaal vochtige kuilmet 300-400% vocht ( = 25-20% ds)iseen melkzuurgehalte
van 2,0 gewichtsprocenten ( = ± 22 m.mol %) in de kuil als zodanig een volstrekt
normaal gemiddelde om een pH 3,9 te bereiken, terwijl met betrekking tot het vocht
de concentratie dan ten hoogste 66 m.mol % zal zijn. Deze concentraties zijn gemiddeld veel hoger dan in het door ons onderzochte materiaal.
Naarmate de kuilen natter zijn, blijken zij meer boterzuur te bevatten, hetgeen
direct ofindirect tenkostevan het melkzuur gaat.
**
DE pH EN HET MELKZUUR

Wat onsvan decurvevan het melkzuur in figuur 39 frappeert, is de tegenstelling in
het verloop met die van de pH in figuur 35.Aleer wij op een mogelijke verklaring zullen ingaan, wijzen wij erop, dat het melkzuur van de drie onderzochte zuren verreweg
het sterkste is. Volgens KARRER (6)zijn de dissociatieconstanten (25 °C)als volgt:
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melkzuur
15,5 X 10~5
azijnzuur
18,0 X 10"6
boterzuur 15,0 X10-6
mierenzuur 21,4 X 10 -6
propionzuur 14,0 X 10 -6
Het melkzuur is derhalve 7-10 maal zo sterk gedissocieerd alseenvande andere
zuren. Ofschoon demonsters nietopmierenzuur enpropionzuur zijn onderzocht, vermelden wij deze zuren toch, omdat het bekend is,dat zij in geringe hoeveelheden in
gekuild materiaal voorkomen.
Wij kunnen derhalve aannemen, dathetmelkzuur zoal niet hetenige,dantochwel
het voornaamste zuur is,datinvloed opdepH uitoefent.
Voorts releveren wij,datdekuil feitelijk eenzeer ingewikkeld buffercomplex is,en
het is alshypothese aannemelijk, dathetdroge-stofgehalte eenmaat isvoor het bufferend vermogen vaneensilage. Het opvatten vandedroge stof alsbuffer wordtgerechtvaardigd door hetminerale basenoverschot endeaanwezigheid vanhetongeveer
neutraal reagerende stikstofcomplex. Wij zijn er onsbij deze hypothese welvanbewust, datdeaard vandebuffer inverband metdeconservering zeer uiteen kanlopen.
Uit nogniet gepubliceerde waarnemingen isonsbekend, datmethetperssap bv. een
niet onaanzienlijk deel vandeasbestanddelen kunnen weglopen, terwijl wij bijde besprekingvan deammoniakfractie zagen,hoezeer dezeuiteen kanlopen bij verschillend
vochtgehalte. Hetdroge-stofgehalte beschouwen wijdusslechtsalseenzeerruwe maat
voor debuffercapaciteit vandekuil.
Een daling vandepH zalgaan optreden zodra debuffer verzadigd ismet H-ionen.
Er dient duseerst een overschot vrij zuur tezijn omdepHtedoen dalen beneden7,0.
In ditlichtbezienwordt depHwaarschijnlijk inhogematebeïnvloed door hetgehalte
aan melkzuur per eenheid droge stof. Weliswaar vallen het minimum vande pH bij
± 190% vocht enhetmaximum vanhetmelkzuur bij ± 225% vocht niet geheelsamen, doch debeide berekende lijnen geven slechts grove benaderingen, zodat onsdit
niet hoeft aftebrengen vanonze hypothese.
Wij hebben hetlineaire verband berekend tussen depH enhetmelkzuurgehalte in
m.mol% vandedroge stof en stelden daarom devolgende formule op:
pH = -0,018 X Mds+ 6,0
(r = -0,512 ;aR = 0,059)

(3)

Ofschoon decorrelatie-coëfficiënt niet hoog is,blijkt toch datdetotale hoeveelheid
melkzuur zeer belangrijk is.Andereinvloeden,zoalsdeaardvandebuffer endeoverige
zuren, zijn niet indeberekening betrokken, doch bepalen mede depH. Ophet eerste
.gezicht blijkt duidelijk, datdeH-ionenconcentratie niet recht evenredigismetdehoeveelheid melkzuur, doch dateengroot gedeeltevanditzuur is gebufferd.
DE AANSLUITING VANHETHOOI AANHETONDERZOCHTE MATERIAAL

De analyse-uitkomsten vanhet hooi geven eenzeer goede aansluiting wanneer wij
de berekende lijnen inhetdroge traject extrapoleren. Slechts hetmelkzuurgehaltevan
het hooi in % vanhet verse materiaal schijnt eenuitzondering te vormen. Demelkzuurvorming met betrekking tot de droge stof loopt echter aanzienlijk terug enwij
mogen aannemen, datzij zeer geringzalworden. Ditbetekent een vrij scherpevalvan
het melkzuurgehalte metbetrekking totde kuil alszodanig. Deze valkomt inde lijn
nog niet totuiting, maar hetkomt ons na bestuderingvandepuntenzwerm voor,dat
de daling merkbaar wordt bij ± 80%vocht. De stijging van het melkzuur metbe109

trekking tot het vocht zallanger doorgaan omdat het vochtgehalte van de kuil sneller
afneemt dan het melkzuurgehalte, om daarna snel te dalen.

NABESCHOUWING

Op grond van het voorgaande komt het ons waarschijnlijk voor, dat het verschil
tussen hooi en kuil o.a. terug te brengen is tot een verschil in vochtgehalte, met een
daaruit voortvloeiend gradueel verschil in de gistingsprocessen. Wij zijn ons zeer wel
bewust, dat de bewaring van hooi en dievan kuilvoeder in zoverreprincipeel verschillen, dat er bij hooi altijd een zekere aeratie kan optreden, welke bij kuilvoeder is uitgesloten, nadat het gronddek op de massa is gebracht. Vooral bij het droger worden
van dete kuilen massa zaler echter in dekuil in toenemende mate meer lucht worden
ingesloten. Is deze luchtzuurstof verbruikt door oxydatieprocessen, dan zal er geen
nieuwe toevoer meer plaats vinden, hetgeen bij hooi wel het geval kan zijn, vooral
wanneer bij broei door dewarmteontwikkeling „trek" ontstaat. Of de luchtverversing
in het licht of niet gebroeide hooi, dat wij als vergelijkingsmateriaal gebruikten, werkelijk wel een zo grote rol gespeeld zal hebben, dat daardoor eenvergelijking met zeer
droge kuil totaal ontoelaatbaar zou zijn, kunnen wij vooralsnog niet aannemen. De
conservering van gras kan ons inziens beschouwd worden als te zijn gebaseerd op
twee onafhankelijke factoren :een zeer laag vochtgehalte en een verlaging van de pH
tot minstens 4,2. Wordt aan één dezer voorwaarden voldaan, dan kan men van bewaring tegen bederf spreken. Deze factoren hangen echter in zoverre samen, dat een
afnemend vochtgehalte aanvankelijk gunstiger voorwaarden schept om depH te doen
dalen. Deze tendentie gaat echter over in het tegengestelde, zodra de kuilen droger
worden dan ca 200% vocht per droge stof. Wij menen derhalve te mogen zeggen, dat
voor deconservering hetzij van hooi, hetzij van kuil hetvochtgehalte vanprimaire betekenis is. Bij kuil vormt dan een lage pH een niet te ontberen tweede factor om een
goede conservering te waarborgen. Al moeten wij een lage pH in het natte traject als
noodzakelijk sluitstuk van een goede conservering beschouwen, toch zal deze grootheid steeds meer aan waarde verliezen naarmate de kuilen droger worden. De afneming van hetvochtgehalte zal daarbij echter steedsmeer aan betekenis winnen.
Hoewel bij inkuilen metminder dan 200% vochtper droge stofdepH zijn betekenis
als conserverende factor schijnt te hebben verloren, toch behoeft dit geenszins het geval tezijn. In ons materiaal speelt depH uit conserveringsoogpunt immers totaal geen
rol. Ook in het droge traject kan blijkens de mededeling van AXELSSONdepH omlaag
gebrachtworden doordetoevoegingvansuiker ofzuurenhetiszeer waarschijnlijk, dat
hierdooreenwaardevolleaanvullingwordtverkregenophetconserverendekarakter,dat
de massa door vochtgebrek krijgt. Nader onderzoek zal noodzakelijk zijn om dit na
te gaan, terwijl tevens rekening zal moeten worden gehouden met de mogelijkheid dat
de minimale pH-waarde voor een goede conservering bij drogere kuilen hoger kan
liggen dan 4,2.Dezelaatste grenswaarde, diegebaseerd isophetinactiefmaken van de
boterzuurbacillen, kan mogelijk hoger liggen, wanneer deze bacillen door het afnemend vochtgehalte ook reeds in toenemende mate gehinderd worden. Ook zal het
noodzakelijk zijn om na te gaan of inderdaad minder suiker kan worden toegevoegd
wanneerdekuilendroger zijn.Dezeveronderstellingiswelgeopperd,doch om hiervan
zeker te zijn dienen wij meer te weten van de gecombineerde invloed van een laag
vochtgehalte en een lage pH.
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The influenceof thepercentage of the moisture on someproperties of silage
According to DIJKSTRA (1) the pH-value of silage must be considered as a valuable
measure to determine whether the preservation has been succesful or not. The investigations of VAN BEYNUM and PETTE (2) have shown that the pH-value 4,2 is the
critical one.
Silageofwilted grasswith a high percentage ofdry matter shows asaruleahighpHvalue, but itcannot be said that thepreservation hasnot been succesful inmanycases.
To study the influence of the percentage of moisture on some properties of silage a
great number of samples received from practicehavebeen analysed for the percentage
of dry matter, total butyric acid, total lactic acid, total acetic acid, ammonia and
ammonia-free crude protein. The dry matter content has been used to calculate the
moisture content in % of the dry matter.
It isclearly shown, in accordance with a publication of AXELSSON (4), thatthepHis
influencedbythispercentageofmoisture(fig. 35,formula (1)).Soarethe NH3-fraction
of thetotal amount ofN (form. (2),fig.36),thepercentages ofbutyric acid, acetic acid
and lactic acid in the fresh silage, in the moisture and in the dry matter (table 35,fig.
36, 37and 38).However it must be emphasized that these formulae only give the tendency of thebehaviour of thesevalues.
As the pH-values of the silages cannot be the limiting factor of the formation
of butyric acid, the low percentage of this acid in the drier silages must have been
caused by another influence. This may be the increasing shortage of moisture as well
as the increasing concentration of lactic acid (5). In our opinion the shortage of
moistureisthemain factor which reduces the activity of the butyric bacillar activity.
It isacceptable that thetop shown bythelacticacid in % ofthedry matter iscaused
by a decrease ofthe lactic acid formation in thedrier silages and a break down of this
acid by the butyric acid bacillae in the moister silages.
When the dry matter content of the silage may be seen as a measure for the buffering capacity of the silages and the lactic acid as the main acid influencing the concentration of H-ions, then the opposite course of thepH-curve (fig. 35)and the curve
of the lactic acid in fig. 36 may be explained by the hypothesis that the pH is mainly
fixedbythetotal amount oflacticacidin % ofthe drymatter. Wehavecalculated the
relation between these two values (form. 3) but there was only a small correlation
(r = -0,512 ± 0,059). This is clear, as other factors, e.g. the nature of the buffer and
the other acids,havebeen neglected.
Comparing theverydrysilageswith not or slightlyheated hay samples it is obvious
that thereis a difference in degree inmoisturecontent between both, thoughit should
not beforgotten that silage is preserved in an anaerobic way whilst hay will be ventilated a little by natural draught, caused byhigher temperatures.
The conclusion ofthis studymaybeformulated asfollows: theshortage of moisture
and a low pH-value are two independent preserving factors, of which the low pH is
necessary in silage with a high moisture content. However the preserving value of the
pH may be decreasing with the reduction of the percentage of moisture. Although
thetwofactors areindependent, theeffect of a succesful preservation must be seen in
a combination of theinfluences of both. As the pH of our material never reaches its
preserving critical value, it cannot be said to what extent the pH supplements the
effect of a low moisture content to get a good preservation. It is not impossible
that the critical pH-value by which the activity of the-butyric acid bacillae can be
eliminated (4,2 for wet silages, according to VAN BEYNUM and PETTE) reaches other
levelswhen the moisture content declines, since the activity of the butyric acid bacillae is evidently also disturbed by shortage of moisture.
Ill
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ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE D E INVLOED VAN D E BEMESTING
OP D E GEHALTEN A A N MINERALEN VAN GRAS (PROJECT 224)
with summary
S. BOSCH

INLEIDING

Tot voor enkelejarenwerd bij het onderzoek naar het effect van bemesting op grasland in de eerste plaats gelet op eventuele opbrengstverhoging of -verlaging. Daarnaast werd in sommige gevallen de invloed op het gehalte aan enkele minerale bestanddelen nagegaan. Bij kalibemesting werd bv. onderzocht in hoeverre deze een
wijziging in K 2 0-, CaO- en MgO-gehalte veroorzaakte, terwijl bij fosfaatbemesting
vooral het P 2 0 5 - en eventueel het CaO-gehalte werd nagegaan. Bepaling van Na 2 0,
Cl en S0 4 vond echter practisch niet plaats. Volledige analyses van gras waarin
naast de kationen (K, Ca, Mg, Na) ook de anionen (P, Cl en S) werden onderzocht,
zijn dan ook zeer weinig aanwezig.
Toen n.a.v. enkele recente publicaties van BROUWER (1), BROUWER en VAN DE
VLIERT (2) en WIND en DEUS (3), verband werd gelegd tussen de minerale samenstelling van het gras en ziekteverschijnselen bij het vee(kopziekte, bloedwateren, weidediarrhee) nam de belangstelling voor volledig onderzoek op mineralen sterk toe.
Daar voorts bleek dat de chemische samenstelling van weidegras in de loop van het
seizoen zeer belangrijk kan schommelen (4), leek het van veel belang om na te gaan
welke factoren op deze samenstelling invloed kunnen uitoefenen.
Als belangrijkste factoren kunnen worden genoemd: grondsoort, klimaat (weersomstandigheden tijdens de groei), bemesting en botanische samenstelling. In 1952
werd door hetC.I.L.O. opdeProefboerderij „BosmaZatheI" teSelmieneen aanvang
gemaakt met de nadere bestudering van de invloed van deze factoren. Enkele resultaten van dit onderzoek worden hier vermeld.
ONDERZOEK IN 1952

Op de Proefboerderij te Selmien (zand met 8 à 12% humus) werden een aantal
oriënterende proefveldjes aangelegd om deinvloed na tegaanvanverschillende kunstmeststoffen. Onderzocht werd de werking van:
a. Stikstof:kalkammonsalpeter (kas)enzwavelzure ammoniak (za),
b. Fosfaat: superfosfaat (sup) en thomasslakkenmeel (slak),
c. Kali:kalizout 20 % enkalizout 60
°/
/ODaar het hierbij vooral ging om de invloed
op de minerale samenstelling van het
gras werden geen opbrengsten bepaald, doch slechts monsters vers gras van de eerste
snedevandediverseobjecten onderzocht. Naast dedrogestof werden inhet algemeen
de gehalten aan ruw eiwit, K 2 0, CaO, MgO, Na a O, P 2 0 5 , Cl, S0 4 en Cu bepaald. De
gehalten aan kationen enanionen werden uitgedrukt in milliaequivalenten per kg droge stof en aan de hand hiervan een aantal door BROUWER (1)en WIND en DEUS (3)gebruiktewaarden berekend nl.:
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A A = alkali - alkaliciteit = K + Na - CI - S;
E A = aardalkali - alkaliciteit = Ca + Mg.- P;
B T = base - totaal = K + Na + Ca + Mg;
Z T = zuur - totaal = Cl -f S + P;
(RT
T A 1= basenoverschot =<- Z T
In enkele figuren worden de
veranderingen van bovengenoemde gehalten en waarden
tengevolge van de bemesting
weergegeven. Hierbij zijn de
gehalten aan mineralen als
oxyden uitgedrukt.
a. Stikstof
Vergeleken werd de werking
van kalkammonsalpeter (kas)
en zwavelzure ammoniak (za)
in hoeveelheden naar 0,40,70
en 100kg N per ha. De bemesting werd gegeven op 5 April,
en op 1 Mei werden de diverse
veldjes bemonsterd. De resultaten van het chemisch onderzoekzijnweergegeveninfig.40.
De 0-objecten werden in duplo
onderzochtenderesultatenzijn
afzonderlijk en met het gemiddelde aangeduid.
b. Fosfaat
De werkingvan superfosfaat
(sup) werd vergeleken met die
van thomasslakkenmeel (slak).
Develdjes werden op 12Maart
bemest naar 0,40, 80en 120kg
P 2 0 5perha;terwijl bemonsterd
werd op 12 Mei.De resultaten
zijn weergegeven in fig. 41 (0veldjes in duplo met gemiddelde).
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per ha werd de invloed van de
toedieningstijd nagegaan. De
bemesting werd gegeven op 11
Maart (Tj) en 17April(T3). In
fig.42 wordt het resultaat van
de chemische analyses weergegeven, waarbij links en rechts
van 0 K 2 0 resp. T1en T 3 zijn
uitgezet.
BESPREKING RESULTATEN

Uitfig.40blijkt duidelijk de
toeneming van het gehalte aan
ruw eiwit tengevolge van de
N-bemesting. Hiermede gaat
voor het traject 0-40 N een
verhogingvan het K 2 0-gehalte
gepaard, die zich echter niet
voortzet bij hogere N-bemesting. Verder valt, hoewel niet
zeerduidelijk,een antagonisme
tussen K 2 0 enerzijds en CaO,
MgO en Na 2 0 anderzijds op te
merken.
Deverschillen ininvloedtussen kas en za zijn in het algemeennietgrootbijdekationen.
Bij de anionen lijkt P 2 0 5 aanvankelijk meer verhoogd te
worden door za dan door kas.
Zeer duidelijk ishetverschil bij
S0 4 , dat door za belangrijk
wordt verhoogd, doch bij kasbemestingpractischgelijk blijft
Fig. 41. Invloed van P-bemesting op degehalten aan mineralen
(S04-gehalte van za).
en ruw eiwit.
Bij de berekende waarden
voor AA, EA enz. blijkt BT
tengevolge van de N-bemesting te worden verhoogd, evenals ZT. Bij deze laatste
waarde is het verschil tussen za en kas weer duidelijk. In de basen-zuurverhouding
(TA1) blijkt de belangrijk verlagende invloed van de physiologisch zure zwavelzure
ammoniak.
In fig. 41 is de invloed van de fosfaatbemesting weergegeven. Bij beschouwing van
de punten blijkt in de eerste plaats dat tengevolge van de diverse giften het P2Os-gehalte practisch niet is beïnvloed. De fosfaatvoorziening is blijkbaar zo ruim dat ook
op het O-object een hoog P205-gehalte van het gras kan optreden en dat dit gehalte
door bemesting niet wordt verhoogd. Uitgesproken verschillen tussen sup en slak zijn
niet aanwezigbij ditproefveld. Hierbij valt optemerken datdebemestingop 12Maart
plaats vond, hetgeen vooral voor slak vrij laat kan worden genoemd. Door sup wordt
het S0 4 -gehalte van het gras iets verhoogd t.o.v. dat bij slak, doch het verschil is zo
klein dat het tenslottepractisch niet tot uiting komt inhet basenoverschot (TA1).
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Ditresultaat is enigszins anders dan werd verwacht op
grond van het effect van zwavelzureammoniak, waarbij het
S04-gehalte van het gras belangrijk werd verhoogd. De
hoeveelheden S0 4 , diemet sup
worden gegeven bij deze bemestingstrappen, zijn echter
maar de helft van die met za.
BovendienkomthetS0 4 in sup
voor in een vorm (CaS0 4 )
waarvan deoplosbaarheid zeer
veel lager is dan die bij za
((NH4)2 S0 4 ), zodatzeer waarschijnlijk de mogelijkheid tot
opnemingdoorde plantenwortels ook veel geringer zal zijn.
Het onderzoek vandemonsters vaneentweetal meerjarige
proefvelden U 558 en U 559,
ons door de Rlc te Utrecht
toegezonden, gaf een ongeveer
gelijk resultaat. Bijdeze proefvelden wordt deinvloedvan30
en 100kgP„0 5 perha als slak,
sup en sup + kalk vergeleken.
Ook hierbij werd door de fosfaatbemesting het P205-gehalte
van het gras practisch niet
beïnvloed, terwijl ook de andere mineralen (behalve S0 4 ,
dat bij sup iets wordt verhoogd) geen duidelijke verschillen tussen sup en slak te
zien geven. Uit bovenstaande
gegevens zou volgen dat op
grasland waar de fosfaatvoorziening voldoende is, de vorm
waarin de P-bemesting wordt
gegeven weinig invloed heeft
op de gehalten aan mineralen.
Het zal echter van belang zijn
dit onderzoek te herhalen op
percelen met minder goede
fosfaattoestand.

O
40
80
K 2 0 in kg/ha
SO

40

o

40
SO
O in Kg/ha

*"~'

K 20 %
K bO %

Bijbestuderingvanheteffect F i g 42_ invloed van K-bemesting bij twee toedieningstijden
van kalibemesting (fig.42)valt
(T, enT3)opdegehalten aanmineralen
in de eerste plaats op dat tussen de invloed van de toedieningstijden slechts geringe verschillen bestaan. ZT is
zowel bij K20 als bij K60 voor T 1ietslager. Ditzou eengevolgkunnen zijn van een
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iets grotere uitspoeling bij deeerste toedieningstijd. Bijde kationen is dit verschil
echter niet duidelijk. Hetverschilininvloed tussen K20 enK60 ophetCl-gehalte,en
daarmee opZTenTA 1 , iszeer duidelijk. Hethogere Cl-gehalte vanK20t.o.v.K60
komt dus weltotuiting, terwijl ookhetNa 2 0-gehalte een duidelijk verschil vertoont.
Kalibemesting alskalizout 20% °f 60% geeft eenverhoging vanhet basenoverschot
(TA1).
Influence offertilization onthemineral content of grass
On some experimental grassland plots theinfluence of different fertilizers onthe
mineral content andthecation-anion ratio inthefirstcutwas investigated. The main
results were the following:
a. Sulphate ofammonia (physiologically acid) increased the sulphate content ofthe
grass anddecreased theexcess ofbase considerably.
b. Basic slags and superphosphate hardly affected the mineral content andthe
excess of base. TheP 2 0 5 content wasnotincreased, sothephosphate supply ofthe
grass was sufficient.
c. K20 increased the chlorine content of the grass more than K60 and thereby
decreased the excess ofbase more.
Thoughtheseresultsareonlypreliminary,wemayassumethat theexcessofbase can
be lowered by some fertilizers, so that some diseases (e.g. scouring) aremore likely
to occur. The effect ofother fertilizers andmanures should alsobeinvestigated.
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PROEVEN OVER D E BEWARING VAN VOEDERBIETEN IN KOELCELLEN
(PROJECT 213)
with summary
W. A. P. BAKERMANS

In aansluiting opdeproeven vanvoorafgaande jaren (Bewaarproeven met voederbieten, Verslag C.I.L.O. over 1951 (1952): 82)werden in het seizoen 1951/'52 verschillende bewaarproeven met bieten aangelegd, o.a. proeven met monsters,dieonder
verschillende omstandigheden inkoelcellen werden bewaard, methetdoel nategaan
welke invloed debewaartemperatuur, devochtigheid vanhetmilieu, dedoorluchting
van departij enhetmengen metgrond uitoefenen opdebewaarverliezen vanbieten
van verschillendras.
Evenals indevoorafgaande jaren werden de proeven genomen in nauwe samenwerking metdeStichting voor Aardappelbewaring.
UITVOERING

Gewerktwerd metdrierassen,nl.Alpha,Corona enBarresC.B. Vaniederraswerden
24 gelijke monsters genomen; dievan Alpha en Corona bestonden uit 96,die van
Barres C.B.uit72bieten. Degewichten waren resp. ± 147, ± 163en ± 185 kg.
De invloed van detemperatuur werd onderzocht door debieten tebewaren inkoelcellen van 3,5 °Cenvan 5°Cenineen gewone kelder.
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Om de invloed van de atmosfeer, het C0 2 -gehalte van de lucht enz., na te gaan
werden de monsters bewaard in open lattenkisten en in geheel dichte kisten van geploegd en geschaafd hout.
De invloed van vochtig houden van de bieten werd nagegaan door droog bewaarde
monsters te vergelijken met monsters die 2 maal per week nat gesproeid werden met
± 1 , 1 literwaterpermonster.Tenslottewerdook deinvloedvanmengenmetgrond nagegaan door monsters te bewaren zonder grond naast monsters waarvan de bieten
helemaal door grond omgeven waren.
In totaalwerden zo72objecten vergeleken;3rassen: Alpha, Corona enBarresC.B.,
bij 3temperaturen: koelcel 3,5 °C, koelcel 5°C en gewone kelder, eniederrasbij elke
temperatuur in 8combinaties:
1. in dichte kist, zonder grond, droog;
2. in dichte kist, zonder grond, vochtig;
3. in dichte kist, met grond gemengd, droog;
4. in dichte kist, met grond gemengd, vochtig;
5. in open lattenkist, zonder grond, droog;
6. in open lattenkist, zonder grond, vochtig;
7. in open lattenkist, met grond gemengd, droog;
8. in open lattenkist, met grond gemengd, vochtig.
De bietenmonsters werden in de kisten en in de cellen gebracht rond 20 November
en opgeruimd eind April.
Alle bieten werden vóór het bewaren schoon geborsteld en in gelijkwaardige monsters verdeeld. De monsters werden gewogen en hun droge-stof- en suikergehalte bepaald. De Corona's werden individueel gewogen en genummerd. Het vochtig houden
der monsters vond plaats meteenrugsproeier. Aan alleobjecten diemet grond werden
gemengd, werd ± 60% grond (uitgedrukt in % van het bietengewicht) toegevoegd;
de Alpha's en Corona's kregen kleigrond, de Barres-bieten zandgrond, omdat de bieten resp.van klei-enzandgrond afkomstig waren.
Tijdens de bewaarperiode werd de temperatuur in de cellen en in alle dichte kisten
afzonderlijk, geregeld opgenomen. De temperatuur in de open kisten werd niet opgenomen, doch gelijk gesteld aan diein decellen.
In de gekoelde cellen schommelde de temperatuur zeer weinig om de gemiddelde
waarde, zodat met vermelding van deze kan worden volstaan. In de kelder liep de
temperatuur gedurende het bewaarseizoen vrij sterk uiteen, doch terwille van het
overzicht zijn ook hiervan alleen de gemiddelde cijfers vermeld.
Tabel 36geeft detemperaturen indecellen enindedichte kisten, gemiddeld voor de
aangegeven groepen.
Tabel 36. Temperatuur in °C in de cellen en in de dichte kisten, gemiddeld voor de aangegeven
groepen engemiddeld gedurende het bewaarseizoen.
Temperatuur in dichte kisten
Temp.
in cel gemiddeld
1

Koelcel 3,5 °C
Koelcel 5 °C
Kelder
Gemiddeld

Alpha

Barres

Corona

droog

vochtig

zonder
grond

met
grond

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,6
4,6
4,7
4,3

3,9
5,3
5,7
5,0

3,8
5,1
5,6
4,8

3,9
5,3
5,7
4,9

4,0
5,6
6,0
5,2

4,0
5,5
5,9
5,1

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

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

3,9
5,3
5,9
5,0

Wezien intabel 36(kolom 2en 3)dat detemperatuur in dedichte kisten gemiddeld
slechts weinig hoger lag dan die in de cellen. De temperatuursverhoging in de dichte
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kistenwas hetkleinsteindekoelcelvan3,5 °Cenhetgrootsteindekelder, het grootste
dus in de gemiddeld warmste omgeving. Misschien heeft de hogere temperatuur van
de omgeving de eigen activiteit van de bieten versterkt en daardoor een extra temperatuursverhoging van de bieten tengevolge gehad. Het is echter ook mogelijk dat de
hogere temperatuur van de kisten in de kelder verklaard moet worden uit het feit dat
we in de kelder met nagenoeg stilstaande lucht te doen hadden, waardoor de kisten
minder sterk afgekoeld werden dan in de gekoelde cellen waar een sterke luchtcirculatiebestond. Detemperatuursverschillen tussen de rassen waren gering. De Corona's
waren echter duidelijk iets warmer dan de andere bieten.
Vochtig houden van de bieten gaf een kleine temperatuursverlaging, terwijl mengen
met grond gemiddeld geen invloed had. De temperatuur in de kelder was gemiddeld
iets hoger dan die in de 5°C-cel. Anders dan in de cellen was ze in de kelder echter
verre van constant. De cijfers zijn hier gemiddelden van lage (1,0 °C) en vrij hoge
(8,0°C)waarden,met het gevolgdat deinvloed van detemperatuur alszodanig eigenlijk niet meer teachterhalen is.Bovendien moesten dekisten indekelder wegens ruimtegebrek onregelmatig geplaatst worden waardoor hun temperaturen niet altijd goed
vergelijkbaar zijn geweest. Dit zal wel verklaren waarom in de met grond gemengde
bieten in de kelder een temperatuursverhoging werd gevonden, in de cellen van 3,5 °C
en 5°Cjuist een geringe verlaging.
Bij het opruimen werd de bietenmassa gewogen zoals ze uit de kisten te voorschijn
kwam, dus de gezonde + de gedeeltelijke rotte -j- de totaal rotte bieten samen. Vervolgens werd iedere biet gewaardeerd op rotaantasting in een waarderingscijfer van
0-10 (10 = geen rot, 0 = totaal rot) en van de gedeeltelijke rotte bieten het rotte deel
weggesneden. Het gewicht van het rotte deel werd berekend als verschil tussen het
gewicht van „gezond + rot" en het gewicht van het gezonde deel bij het opruimen.
VERLIEZEN DOOR ROTTING

Het rot-verlies werd gedefinieerd als het gewicht van het rot in % van het gewicht
van „gezond + rot" bij het opruimen van het monster. Het bezwaar deed zich voor,
dat we niet wisten welk gewicht aan oorspronkelijk gezonde bieten het rot vertegenwoordigt.
,Omeeninzicht tekrijgen inhet gewichtenhet gedragvan hetrot inverband met het
gewichtvan het„niet-rot", werd nagegaan hoedegewichtsverandering van gedeeltelijk
rotte bieten stond tot dievan gezonde oftotaal rottebieten. Dit kon geschieden met de
24Corona-monsters, waarvan debieten bij het inbrengen en opruimen enna afsnijden
van het rot, alle individueel gewogen waren en, (evenals die van de andere monsters)
volgens een geschat rottingscijfer van 0tot 10,in 11groepjes waren verdeeld.
Van deze groepjes van bieten van een monster werd het gewicht bij opruimen bere^
r
i7o
98
r---._
- .Q~~"~-----

.

10

96-

•8~7-T'-~

grond, in cel van 3,5 °C

*ft ~~ ~~ ~- -ï5

o

*4~"""-~^.3
~~~"~-,. *'
~~~Q

949290

118

lO 20

Fig. 43. Invloed van rotaantasting op
de gewichtsverandering van
bieten tijdens de bewaring.
Object: Ras Corona, droog
bewaard, in dichte kist zonder

3<rL40J~50J~60

70

80

gr = gewicht van verse + rotte massa
aan het eind in % van het gewicht verse massa aan het begin ;
r = rot in gewichtsprocenten van het
totale gewicht bij het opruimen
90 IOO De cijfers bij de punten zijn de taxatier cijfers voor rot

kerid in % van het gewicht bij inbrengen. Deze percentages werden uitgezet tegen het
% rot bij uitkuilen zoals hiervoor gedefinieerd. Dit werd voor alle 24 Corona-monsters apart gedaan. Op deze wijze ontstonden figuren zoalsfig.43 aangegeven is voor
het object 3,5 °C,dichte kist, droog bewaard, die allevrijwel precies netzelfde verloop
hadden. We zien in fig. 43 dat de gewichtsdaling van de bieten groter was naarmate
zevoor een groter deelrot warfen. Berekenen wedoor de punten vanfig.43een rechte
lijn, dan kunnen we verder afleiden dat het gewicht van het rot in % van het inbrenggewicht der gerotte bieten 0,95 maal het gewicht van het „gezond" is, ook weer uitgedrukt in % van het inbrenggewicht. Deze berekening werd voor alle24monsters, dus
voor alle verschillende bewaarmethoden uitgevoerd. Steeds bleek de „rot-factor" ongeveer 0,93 te bedragen, uiteenlopend van 0,92 tot 0,96 met als gemiddelde 0,93. Hieruit werd de conclusie getrokken dat het rot wat gewicht betreft nauw verband houdt
met het gewicht van het niet rotte deel der bieten. Het werd daarom zinvol geacht de
rot-verliezen by het opruimen uit te drukken in gewichtsprocenten van het totaal gewicht bij uitkuilen. Tevens werd het hierdoor mogelijk de ademhalingsverliezen aan
droge stof en suiker te berekenen zoalswenog zullen zien(p. 121).
Vermeld zij nog dat werd nagegaan of er verband bestond tussen de grootte der
bieten en de mate van rotaantasting. Gemiddeld over de drie rassen was er geen duidelijk:verband tussen de rotaantasting en de grootte der bieten.
In tabel 37 wordt een overzicht gegeven van de invloed van de bewaarmethode op
het optreden van rot. De cijfers zijn rot-verliezen in % van het gewicht bij uitkuilen,
gemiddeld voor de verschillende rassen en bewaarmethoden.
Tabel 37. Rot-verliezen in gewichts % van het gewicht bij uitkuilen. Aangegeven zijn gemiddelde
cijfers voor de rassen en bewaarmethoden.
Vochtigheid

Rassen
Gemiddeld

Koelcel 3,5 °C.
Koelcel 5°C .
Kelder . . . .
Gemiddeld . .
Alpha . . . .
Barres . . . .
Corona . . . .
Droog . . . .
Vochtig . . .
Zonder grond .
Met grond . .
D1 = 5
Ds = 4

Grondbehandeling

Doorluchting

Alpha

Barres

Corona

droog

vochtig

2

3

4

5

6

7

zonder
grond
8

met
grond
9

dichte
kist
10

open
kist
11

40
33
48
41

30
26
39
32

46
38
54
46

46
35
53
44

45
39
56
46

36
28
41
35

50
45
61
51

31
22
36
30

38
30
44
37

43
36
52
44

37
53
50

26
39
39

40
60
55

23
32
33

27
43
41

36
49
47

58
46

35
24

43
31

50
38

47
28

56
32

Bij Fisher-analyse bleek dat de invloeden van ras, temperatuur, vochtigheid, grondbehandeling endoorluchting, betrouwbareverschilleninrotverliestengevolge hadden.
Een betrouwbare interactie trad op tussen ras en grondbehandeling.
Uit tabel 37 kolom 2 komt naar voren dat de temperatuur een belangrijke invloed
had op de rot-verliezen. Bewaring bij 5°C was het gunstigste, duidelijk slechter bewaring bij 3,5 °C,terwijl de kelder het slechtste naar voren kwam. In de kelder was de
temperatuur gemiddeld iets hoger dan in de koelcel van 5°C(verg.tabel 36kolom 2),
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doch de temperatuur is er langere tijd zeer laag gebleven (1-3 °C) wat waarschijnlijk
de oorzaak is van de grote rot-verliezen. Weliswaar zouden ook juist de hogere keldertemperaturen van 6 tot 8°C, die in Maart-April optraden, het sterke rot veroorzaakt kunnen hebben, doch uit waarnemingen tijdens de bewaarperiode bleek, dat de
bieten in de kelder reeds eind Februari, toen de temperatuur nog nagenoeg niet boven
5 CC was geweest, meer rot vertoonden dan die in de gekoelde cellen. Het is daarom
waarschijnlijk dat voor het langere tijd bewaren van voederbieten de temperatuur
niet lager dan 5°C dient te zijn.
In kolom 3,4en 5van tabel 37zien wij aan degemiddelderot-verliezen, dat het ras
Alpha beter houdbaar was dan Corona en Barres C.B. De verliezen van Barres en
Corona waren nagenoeg gelijk.
De temperatuur had bij allerassen eenzelfde invloed op de rot-verliezen.
Uit de kolom 6en 7van tabel 37blijkt, dat vochtig houden belangrijk beter was dan
droog bewaren. De invloed van vochtig houden wasnagenoeg gelijk bij de drie rassen.
Ook de temperatuur had slechts weinig invloed op het resultaat van de besproeiing.
In de kelder was de werking van vochtig houden iets beter dan in de beide koelcellen.
Uit kolom 8en 9 van tabel 37 blijkt, dat mengen met grond dehoudbaarheid zeer
gunstig beïnvloed heeft, gunstiger zelfs dan een der andere factoren. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Verschillen in beschadiging der bieten kunnen geen rol spelen,
aangezien alle bieten mooi schoon gepoetst in de kisten gebracht werden. Misschien
moet de oorzaak gezocht worden insterkerewortelvorming vanmetgrond gemengde
bieten.
Mengen met grond werkte gunstiger bij de Barres-bieten dan bij de Alpha's en
Corona's. Misschien isdit teverklaren uit het feit dat de Barres-bieten met zandgrond
en de Alpha's en Corona's met kleigrond zijn gemengd. De brokkelige klei sloot, in
tegenstelling tot zand, minder goed aan tussen de bieten waardoor er holten konden
open blijven.
De invloed van doorluchting wordt weergegeven in kolom 10 en 11 van tabel 37.
Bewaring in dichte kisten zonder doorstromende lucht bleek belangrijk beter te zijn
dan bewaringin open latten kisten. Dezeverbetering was nagenoeg onafhankelijk van
het ras, de temperatuur en de vochtigheid van het milieu. Zonder grond bewaard, was
deinvloed van bewaring in dichte kisten echter wat groter dan wanneer gemengd met
grond werd bewaard, wat ook te verwachten was. De bijgevoegde grond geeft nl.
evenals de dichte kist een soort afsluiten van invloeden uit de omgeving.
Overzien we alle cijfers van tabel 37,dan blijkt dat de onderzochte factoren een belangrijke invloed hadden op het optreden van rot. Door mengen met grond werd de
grootste verbetering verkregen. Opgemerkt zij nog dat de cijfers van tabel 37 gemiddelden zijn van een uiteenlopend aantal objecten in verschillende combinaties. De
cijfers van de afzonderlijke objecten lopen veel meer uiteen. Het kleinste rot-verlies
(11 %) trad op bij het ras Alpha, bewaard in de koelcel van 5°C in een dichte kist
gemengd met grond en in vochtig milieu. Het grootste rot-verlies (86%) werd gevonden bij Barres-bieten in de kelder in een open latten kist zonder grond en droog bewaard. Dat dezecombinaties deuitersten inrotverlies zouden opleveren was op grond
van tabel 37 ook wel te verwachten. Opmerkelijk is dat er nagenoeg geen interacties
tussen defactoren optraden. De invloed van deverschillende bewaarmethoden werkte
vrijwel cumulatief.
ADEMHALINGSVERLIEZEN

Met ademhalingsverliezen worden bedoeld de verliezen aan droge stof, suiker en
misschien ook water, die tijdens de bewaarperiode optraden als gevolg van de levens120

processen in de gezonde bieten. Verliezen door rotting worden hierbij dus buiten beschouwing gelaten. Om de ademhalingsverliezen te berekenen moeten we het gewicht
van de gezonde bieten bij het begin en bij het einde van de bewaarperiode kennen. In
gevallen, zoals bij dit onderzoek, dat ervrij veelrot optreedt, ishet echter niet eenvoudig vast te stellen hoeveel de bieten aan het eind van de bewaarperiode gewogen zouden hebben alszeniet gedeeltelijk gerot waren.
Om dit te berekenen werd gebruik gemaakt van de „rot-factor". Om de formules
aan te passen aan universeel gebruik, werden de verliezen en de gewichten aan verse
massa, droge stof enz. bij het opruimen, uitgedrukt in % van de gewichten bij het begin van debewaarperiode. Alleen hetrot-verlieswerd uitgedrukt in gewichts % van de
totale massa bij opruimen. In de formules werd van de volgende notatie gebruik gemaakt:
gr = gewicht van verse + rotte massa aan het eind in % van gewicht verse massa
in het begin,
r
= gewicht van het rot in % van het totale gewicht van verse + rotte massa aan
het eind.
t
= totaal vers gewichtsverlies (rot -j- ademhaling) in % van gewicht verse massa
in het begin.
0,93 = „rot-factor"; het gewicht van gerotte bieten aan het eind van de bewaarperiode, uitgedrukt in % van het inbrenggewicht der bieten, is 0,93 maal het
gewicht van gezonde bieten aan het eind van de bewaarperiode, uitgedrukt in
% van het inbrenggewicht der bieten. Wanneer het gewicht van gezonde
bieten bij het eindvan debewaarperiode 90% isvan hetgewichtbijhet begin,
dan is het gewicht van rotte bieten 0,93 X 90 = 83,7% van het gewicht bij
het begin,
g
= berekend gewicht van de verse massa aan het eind van de bewaarperiode, uitgedrukt in % van het gewicht bij het begin, wanneer geen rot opgetreden zou
zijn.
dx =•droge-stofgehalte in % bij hetbegin vandebewaring.
d2 = droge-stofgehalte in % bijheteindvandebewaring.
sx == suikergehaltein % berekend opdedroge stofinhet begin.
s2 == suikergehalte in % berekend opdedrogestof aan het eind.
dv == droge-stofverlies in % van ingekuildehoeveelheid droge stof.
DV = droge-stofverlies inkg.
sv ==suikerverlies in % vaningekuildehoeveelheid suiker.
SV = suikerverliesinkg.
wv = waterverliesin % vaningekuildehoeveelheid water.
Devolgendeformules werden opgesteld:

--E«
= (100-t) 4
dv

= 100-100 X

sv

= 100-100 X

wv = 100-100 X

rXgr
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g+d2
100 Xdx
g x d 2 x s2
100 Xdx X Sj.
g x (100-dj
100x(100-d1)
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s v

DV

- 100 X »i x s v
100 Xdv

Met behulp van deze formules werden de ademhalingsverliezen aan water, droge
stofensuiker berekend.
Tegen het op deze wijze berekenen van de ademhalingsverliezen kunnen enkele bedenkingen worden aangevoerd. Zo is de waarde van de monsters voor chemisch onderzoek aan het eind van de bewaarperiode twijfelachtig. Deze monsters zijn nl. niet
getrokken uit de hele collectie van het bewaarmonster, doch slechts uit de overgeblevengezondebieten.Hetisdaarom devraaginhoeverrezeeenafspiegeling vormen van
het droge-stofgehalte „wanneer geen rot opgetreden zou zijn". Het bewaarmonster
bestond uit een collectie voederbieten niet een uiteenlopend droge-stofgehalte en het
ismogelijk dat de bieten met het laagstedroge-stofgehalte het meeste gerot zijn, zodat
de overgebleven gezonde bieten een monster zullen leveren met een relatief te hoog
droge-stofgehalte. Op grond van deervaring dat laaggehaltige bieten gemiddeld vlugger rotten dan hooggehaltige is deze mogelijkheid zelfs niet onwaarschijnlijk. In ons
materiaal isdit echter niet na te gaan.
Wanneer in het bewaarmonster de bieten met lager droge-stofgehalte meer rotten
dan die met hoger droge-stofgehalte, dan zou onze berekeningswijze de tendens meebrengen om bij hogererot-verliezenlagere ademhalingsverliezen tevertonen. Zoals we
nog zullen zien, vonden wij echter bij hogere rot-verliezen ook hogere ademhalingsverliezen. Waarschijnlijk zal daarom debeschreven mogelijkheid vanselectieopdrogestofgehalte wel geen belangrijke rol spelen.
Ook dedoor onsberekende gemiddelde „rot-factor" iseenbron van onnauwkeurigheid aangezien deze factor aan (meest vrij onbelangrijke) schommelingen onderhevig
is en misschien niet op andere rassen enz. mag toegepast worden. Overigens zal de
onnauwkeurigheid van deze factor slechts zelden belangrijke verschillen geven.
In verband met het bovenstaande is het bijzonder verheugend dat bij Fisheranalyse
van deademhalingsverliezen van demonsters indebewaarplaats bleek, dat alle hoofdfactoren betrouwbare verschillen in ademhalingsverliezen aan water, droge stof en
suiker te zien gaven. Dit betekent dat de invloed van toevallige fouten bij de monstername enz. nogal meevalt. De mogelijkheid van systematische fouten wordt hiermee
echter niet uitgesloten. Het is niet mogelijk deze te achterhalen.
Tabel 38 geeft een overzicht van de invloed van de bewaarmethoden op de spruitvorming en wortelvorming en op de ademhalingsverliezen aan water, droge stof en
suiker apart voor de drierassen en gemiddeld over derassen. De cijfers zijn gemiddelden van verschillende groepen objecten. De verliezen zijn uitgedrukt in % van de ingekuilde hoeveelheid, terwijl de spruiting en de wortelvorming zijn aangegeven in
verhoudingscijfers van 0tot 10,waarbij 0 = geen en 10 = sterke spruiting en wortelvorming. Opgemerkt zij dat alle bewaarmethoden betrouwbare verschillen tengevolge
hadden.
De rassen gaven duidelijke verschillen in wortelvorming, spruiting en ademhalingsverliezen te zien. Het ras Alpha had de sterkste spruit- en wortelvorming en de laagste
droge-stof- en suikerverliezen. Barres C.B.had degeringstewortelvorming,eenmatige
spruiting en de hoogste droge stof- en suikerverliezen, terwijl de Corona's ongeveer
tussen de Alpha's en de Barres-bieten in stonden.
De invloed van de temperatuur op de spruiting en wortelvorming was duidelijk in
die zin, dat bij lagere temperatuur veel minder spruiting optrad dan bij hogere. De
ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker waren bij 3,5 °C gemiddeld belangrijk
hoger dan bij 5°Cenindekelder hethoogste. Zoals wezagen bij debespreking van de
verliezen door rot, was de ongunstige werking van de bewaring in de kelder waar122

Tabel 38. Overzicht van spruiting en wortelvorming (in verhoudingscijfers) en van de ademhalingsverliezen aan water, droge stofen suiker (in % van ingekuilde hoeveelheid).Decijfers zijn
gemiddeldvoor deaangegeven groepen.Decritischeverschillen zijn aangegeven voor99%
en 95% zekerheid.
Gemiddeld

Temperatuur

Vochtigheid

Grondbehandeling

3,5° G

5° C

kelder

droog

voch- zonder
grond
tig

Doorluchting

met
grond

dicht

open

Alpha
Barres
Corona
Gemiddeld

2,2
1,6
1,0
1,6

1,1
0,8
0,7
0,9

2,8
1,6
1,4
1,9

2,6
2,5
1,0
2,0

1,3
1,0
0,7
1,0

3,0
2,2
1,3
2,2

0,8
0,8
0,4
0,7

3,5
2,5
1,7
2,5

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

1,5
1,5
1,0
1,3

Alpha
Barres
Corona
Gemiddeld

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

0,5
0,4
0,9
0,6

1,3
1,1
1,6
1,4

1,8
1,9
1,3
1,7

0,7
0,8
0,9
0,8

1,7
1,5
1,7
1,6

0,5
0,1
0,3
0,3

2,0
2,2 .
2,3
2,2

1,7
1,4
1,5
1,6

0,7
0,9
1,1
0,9

Dl = 3
D5 = 2

Alpha
Barres
Corona
Gemiddeld

3
-1
0
1

0
-4
0
-1

2
-3
-1
-1

8
2
1
4

6
1
3
4

0
-4
-3
-2

7
4
3
5

-1
-7
-3
-4

0
-6
-3
-3

7
3
3
4

Droge-stofverlies
Dl=4
D5 = 3

Alpha
Barres
Corona
Gemiddeld

7
11
6
8

5
10
8
8

5
9
4
6

11
15
6
10

8
13
7
9

5
10
5
7

7
16
9
11

6
6
3
5

5
9
4
6

8
13
8
10

Suikerverlies

Alpha
Barres
Corona
Gemiddeld

12
22
16
16,5

10
25
19
18

11
15
12
13

15
25
17
19

13
23
16
17

11
21
15
16

12
27
18
19

11
17
13
14

10
20
14
14

14
24
18
19

Spruiting
D 1 = 0,9
D 6 = 0,6
Wortelvorming
D t = 0,7
D 6 = 0,5
Waterverlies

Dl==5
D 5 =, 4

schijnlijk een gevolg van de lage temperatuur die daar enige tijd geheerst heeft. Gaan
we hiervan uit, dan zijn de ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker in overeenstemming met de grote verliezen in de cel van 3,5 °C en werkt dus een temperatuur
beneden 5°C niet alleen het optreden van rot in de hand, maar worden ook de ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker er door verhoogd. Dat in de kelder de bieten
tenslotte toch meer spruiting enwortelvorming vertoonden dan in decelvan 5°C, kan
het gevolg zijn van de hoge temperatuur welke er de laatste 8weken geheerst heeft.
Vochtig houden had belangrijk meer spruiting en wortelvorming tengevolg. Tevens
werden de droge-stof- en suikerverliezen er duidelijk door beperkt, terwijl het waterverlieszelfs omsloegin waterwinst.
Mengen met grond bleek de spruiting en wortelvorming het sterkst te bevorderen
en de ademhalingsverliezen het gunstigste te beïnvloeden. Terwijl zonder grond gemiddeld een waterverlies optrad, vertoonden de met grond gemengde bieten een duidelijkewaterwinst. Dezewinstwaszelfs groter dan dietengevolgevan vochtig houden.
Het mengen met grond heeft debieten blijkbaar afdoende tegen uitdrogen beschermd.
Opgemerkt zij dat de waterwinst zoals die in tabel 38 door mengen met grond naar
voren kwam, een gevolg is van het feit dat de helft van het aantal kisten met grond
vochtiggehouden werd, waardoor het gemiddeldecijfer eenwaterwinst vertoonde (zie
ook tabel 39).
Het grootste was de gunstige werking van mengen met grond bij de Barres-bieten,
waarschijnlijk, zoals reeds werd opgemerkt, doordat deze met zandgrond werden gemengd,welkebeter aansloot dan dekleigrond bij deAlpha's en Corona's.
De doorluchting bleek eveneens een belangrijke invloed op de spruiting en wortel123

vorming en op de ademhalingsverliezen uit te oefenen, in deze zin dat bewaren in
dichte kisten veel meer spruiting en wortelvorming veroorzaakte en duidelijk lagere
ademhalingsverliezen tengevolge had.
In tegenstelling tot het waterverlies in de open kisten, werd in dichte kisten gemiddeld een waterwinst gevonden die,evenals bij mengen met grond, weer een gevolg was
van het feit dat de cijfers gemiddelden zijn van droge en vochtig gehouden objecten
(zie ook tabel 39). Afsluiten van de lucht heeft de uitdroging echter duidelijk tegengehouden.
In de dichte kisten werd in een aantal gevallen het COa-gehalte bepaald, waarbij 2
tot 5% C 0 2 werd gevonden. Dit vrij hoge C0 2 -gehalte heeft de normale levensprocessen in de bieten blijkbaar niet nadelig beïnvloed, zoals blijkt uit de sterke spruiting
en lage rot-verliezen in de dichte kisten. Misschien zijn de ademhalingsverliezen aan
droge stof en suiker lager gebleven door het hoge C0 2 -gehalte. Gezien de invloed van
de temperatuur, de vochtigheid en mengen met grond, is het echter waarschijnlijk,
dat de lage ademhalingsverliezen in de dichte kisten een gevolg zijn van andere invloeden, zoals bv. de hoge vochtigheidsgraad.
Het hoogste C0 2 -gehalte, dat in practijkkuilen gevonden werd, was 0,75%
Het is daarom waarschijnlijk dat optreden van rot in kuilen practisch nooit het gevolg zal zijn van koolzuurophoping indekuil,zoalsvroeger vaak verondersteld werd.
Dat bewaring in open lattenkisten, dus doorluchting, een ongunstige invloed uitoefende op de houdbaarheid is interessant in verband met de resultaten van kuilen,
waarbij bleek dat ventileren in het algemeen ongunstig werkte. Mogelijk was
het slechte resultaat van ventileren mede een gevolgvan de lage temperatuur in de geventileerde kuilen, doch het feit dat de geventileerde kuil + grond zoveel beter was
dan de andere, wijst er wel op dat ook de factor „doorluchting" hier een rol bij gespeeld heeft.
In tabel 39 wordt een overzicht gegeven van de samenhang tussen de invloed van
vochtigheid, grondbehandeling en doorluchting. De cijfers zijn gemiddeld over de drie
rassen en bewaartemperaturen.
Tabel 39. Overzicht van de samenhang tussen de werking van vochtigheid, grondbehandeling en
doorluchting op de spruiting en wortelvorming en op de bewaarverliezen (ademhalingsverliezen).Spruiting en wortelvorming zijn aangegeven in verhoudingscijfers van 0 tot 10,
de ademhalingsverliezen in % van de ingekuilde hoeveelheid.
Vochtigheid

Doorluchting

Grondbehandeling
droog

vochtig

dicht

open

Vochtigheid

Doorluchting
dicht

open

Spruiting

zonder grond
met grond

0,1
2,0

1,3
3,1

0,9
2,8

0,4
2,3

droog
vochtig

1,4
2,3

0,6
2,0

Wortelvorming

zonder grond
met grond

0,0
1,6

0,5
2,7

0,4
2,7

0,1
1,6

droog
vochtig

1,1
2,0

0,5
1,3

Waterverlies

zonder grond
met grond

7
0

3
-8

-1
-6

11
-2

droog
vochtig

0
-7

7
2

Droge-stofverlies

zonder grond
met grond

13
6

9
4

7
5

15
5

droog
vochtig

7
5

12
8

Suikerverlies

zonder grond
met grond

21
14

18
14

15
14

24
14

droog
vochtig

14
15

20
17

We zien dat door vochtig houden de ademhalingsverliezen aan water, drogestof en
suiker, verminderd werden. Voor het waterverlies was deze vermindering groter en
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voor het droge-stof- en suikerverlies kleiner wanneer de bieten met grond gemengd
waren.
Deze interactie tussen grondbehandeling en vochtig houden is waarschijnlijk een
gevolg van het feit dat grond de bieten beschermt tegen uitdrogen.
Eenzelfde interactie bestond ook tussen de factoren grondbehandeling en doorluchting, in dezezin dat deinvloed van dedoorluchting veelgroter wasbij de objecten
zonder grond dan bij die met grond. Ook dit is begrijpelijk aangezien door mengen
met grond de bieten reeds min of meer in een afgesloten milieu zitten.
Tenslotte trad ook tussen de factoren doorluchting en vochtigheid een overeenkomstige interactie op, die waarschijnlijk eveneens het gevolg is van de grotere uitdroging van bieten in open lattenkisten. In dedichte kistenzaldewerking van vochtig
houden op de ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker geringer geweest zijn dan
in de open kisten, omdat in de dichte kisten de bieten toch al min of meer tegen uitdrogen beschermd waren.
Wezien hieruit dat de factoren grondbehandeling, vochtigheid en doorluchting niet
cumulatief werkten op de ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker, terwijl ze
wel nagenoeg cumulatief werkten op het optreden van rot zoals in tabel 37naar voren
kwam. Zo werd bv. door bewaren in dichte kisten geen vermindering van de ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker meer verkregen wanneer de bieten reeds
met grond gemengd waren of wanneer ze vochtig gehouden werden, terwijl in deze
gevallen welnogeen duidelijke vermindering van derot-verliezen optrad.
Overzien we alle cijfers van tabel 37, 38 en 39 dan blijkt dat de hoofdfactoren ras,
temperatuur, vochtigheid, grondbehandeling en doorluchting niet alleen alle een betrouwbare invloed uitgeoefend hebben, doch ook dat er een duidelijke samenhang bestond tussen de invloed van deze factoren op de ademhalingsverliezen aan water,
droge stof en suiker, op de spruiting en wortelvorming en op het optreden van rot.
Zo had vochtigbewaren lagererot- en ademhalingsverliezen tengevolgeen tevens sterkere wortelvorming en spruiting. Hetzelfde gold voor mengen met grond en bewaren
in dichte kisten. De indruk wordt verkregen dat sterke spruiting en wortelvorming, die
op het eerste gezicht als bewaarverlies werden opgevat, toch vaak juist op lagere in
plaats van hogere droge-stof- en suikerverliezen wijzen.
In tabel 40 wordt een overzicht gegeven van de correlatie-coëfficiënten, berekend
over het volledige materiaal.
Tabel40. Correlatie-coëfficiënten tussen deverschillendeverliezenendespruitingenwortelvorming,
berekend over hetvolledige materiaal.Betrouwbare correlatieszijn onderstreept.
Verlies
door rot
1

Ademhalingsverliezen
droge stof
2

suiker
3

water
4

0,632

0,592
0,856

0,630
0,661
0,413

Spruiting

Wortelvorming

5

6

-0,661
-0,260
-0,264
-0,450

-0,631
-0,285
-0,185
-0,516
0,787

1. Verlies door rot
2. Ademhalingsverlies aan droge stof
3. Ademhalingsverlies aan suiker
4. Ademhalingsverlies aan water
5. Spruiting
6. Wortelvorming
•

Weliswaar waren alleen het droge-stof- en suikerverlies en de spruiting en wortelvorming betrouwbaar gecorreleerd, doch we zien ook een duidelijke neiging tot samengaan van hoge rot-verliezen met hoge ademhalingsverliezen en geringe spruiting
en wortelvorming.
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Experiments on coldstorage offodder beet
With storage in boxes or crates, lossescaused by rotting and respiration were lower
at 5°C than at 3,5 °C, lower in closed boxes than in crates; they were lowered by
keeping the beets moist and lowered especially by addition of soil.
Low rot-losses were connected with low respiratory lossesand fairly strong sprouting and root development.

AFDELING AKKERBOUW
ENIGE WAARNEMINGEN OVER D E GROEI VAN ZOMERGRANEN (PROJECT 77)
with summary
W. H. VANDOBBEN

In het Verslagvanhet C.I.L.O. over 1951werden onder de titel „Enige waarnemingen over de groei van granen in het winterhalfjaar" een aantal gegevens medegedeeld
over het totaal aantal bladen, dat de hoofdas van een graanplant vormt, en over de
afmetingen van deze bladen in verband met de periode waarin ze werden gevormd
(VAN DOBBEN, 1952).
Degroei van de wintergranen tarwe,roggeen gerst bleek inhet winterhalfjaar nogal
te verschillen en dit leverde aanknopingspunten met practijkervaringen betreffende de
reacties van deze granen op de zaaitrjd.
Inmiddels is begonnen met het verzamelen van dergelijke gegevens over zomergranen, waarbij bleek dat ook tussen zomergerst (Saxonia), haver (Libertas) en zomertarwe (Koga) tamelijke verschillen in hun reacties op de zaaitijd bestaan.
Tabel 41. Totaal aantal bladen gevormd door de hoofdas van zomergranen.
Total number of leavesformed by the main stem of spring cereals on sandy soil.
Zaaitijd Sowing date
Zomergerst Spring barley
1951 2) Wageningse Eng
1952
Wageningse Eng
Haver Oats

. 28/2

15/3

19/3

10
9
9

1952

9

9
9
7
8

9
Wageningse Eng

7/4

9
8

1952
Wageningse Eng
Zomertarwe Spring wheat

5/4

8
7

8

*) In 1951 werden slechts 3 planten onderzocht; de gegevens van 1952 zijn betrouwbaarder.
In 1951 only 3 specimens were investigated; the figures of 1952 are more reliable.

Zoals te verwachten, blijken zomergranen minder bladen te vormen dan wintergranen. Zo vormde wintertarwe, gezaaid op 15 October op hetzelfde veld 13 bladen.
Vergelijken we de zomergranen onderling, dan blijkt zomergerst bij laat zaaien het
blaégetal beter op peil te houden dan tarwe en haver. Dit verschil komt ook duidelijk
in het ontwikkelingsrhythme tot uiting (tabel42).
Terwijl bij haver en nog sterker bij tarwe de vegetatieve ontwikkelingsperiode bij
laat zaaien snelwordt verkort, isdit bij zomergerst inveelmindere mate het geval. Als
we in fig. 44-46 de drie gewassen vergelijken, zien wij dat bij gerst de curven voor de
drie zaaidata in vorm op elkaar gelijken, m.a.w. de habitus in het groeitempo van de
planten verschilt niet zo veel. Het op vier na laatste blad is steeds het langste. Vooral
126

7

Tabel 42. Aantal dagen tussen de data van maximale groei van eerste en laatste blad.
Number of days between the dates of maximal growth of first and last leaf.
Zaaitijd Sowing date
Zomergerst

Spring barlev

Zomerhaver Oats

bij zomertarwe zien wij een geheel ander beeld. Terwijl bij
vroeg zaaien het op drie na
laatstebladhetgrootsteis,wordt
deze positie bij laat zaaien door
het voorlaatste ingenomen.
Het ligt voor de hand om hier
verband te zoeken met het feit,
dat dit laatste zaaisel ook juist
tweebladeren minder heeft. Het
is alsof de relatieve grootte van
hetblad wordt bepaald doorzijn
rangnummer en of het juist de
vorming van de twee laatste
bladen is die bij laat zaaien achterwege blijft.
Deze indruk wordt versterkt
door microscopisch onderzoek
van het groeipunt. Het blijkt,
dat bij alle drie zaaisels het aarprimordium ongeveer wordt
aangelegdtijdensde verschijning
van het vierde blad. Op dat
moment wordt het aarprimordium alsmeteenmutsje omhuld
door twee bladprimordia, nl.
het vijfde en zesde blad. De rest
van de bladeren zit als kleine
schubjes, bij het eerste zaaisel
tengetalevandrie,bij het laatste
ten getale van slechtséén, onder
het aarprimordium.
Vermoedelijk moet dit aanmerkelijke verschil verklaard
worden door de sterke reactie
op de daglengte die aan tarwe
eigen is. Het feit dat het onderscheid gelegen is in de bladen
die na vorming van het aarprimordiumwordenaangelegd (dus
in de photo-phase) is hiervoor
een aanwijzing. Immers, juist in
dezephase reageert de plant op

28/2

19/3

7/4

56
63
63

51
56
53

48
43
40

Length of leaves
Bladlengte in mm
250r
zomergerst
200
spring barley

,1 / /

I50

Î

IOO
50

Maart

April

Mel

1

Juni

April

Mei

1

Juni

250
haver
2 0 0 — oats
I50
100^ X l 50

Maart

'

. 250r200I50-

zomertarwe
spring wheat
wintertarwe °
winter wheat

*-^
•••'/

X

' V '

*\

IOO50Maart
April
Mei
Juni
Date ot maximal growth Datum maximale groei
• 28 Febr » 19 M r t » 7 April ° wintertarwe 15 Oct.

Fig. 44-46 Lengte van de opeenvolgende bladen van drie
zomergranen, uitgezet tegen de data, waarop
deze bladen halverwege ontwikkeld zijn. Ter
vergelijking zijn gegevens van het 6e-13e blad
van wintertarwe toegevoegd
Length of the successive leaves of spring cereals,
plotted against the dates of maximal growth.
Sowing dates 28 February, 19 March and 7
April. For comparison data of the 6th-13th
leaf of winter wheat have been added
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lange dag. Voorts klopt deze veronderstelling geheel met de vondst van VAN DE
SANDE BAKHUYZEN (1943) dat zomertarweplanten door iets kunstmatige korte-dagbehandeling in de photo-phase (dus op een moment dat korte dag niet jarowiseert,
maar remmend werkt) een veel hoger, weliger en later gewas geven met hogere opbrengst!
Hoewel bij dat onderzoek geen bladeren zijn geteld, is het zeer waarschijnlijk te
achten, dat dit behandelde gewas meer bladeren vormde dan de controles.
Een grote daglengte bevordert dus een snelle bloei onder opoffering van een aantal
bladen.
Bij de zomergerst wordt het aarprimordium in ons geval steeds ongeveer gevormd,
als het derde blad groeiende is, dus iets eerder dan bij tarwe. Daarna werkt ieder zaaiseleen „programma" van nog zes bladen af, zonder merkbaar te reageren op het verschil in daglengte tussen groeiperiode van eerste en laatste zaaisel.
Length x width
Lengte x breedte

I50r

/
tarwe wheat
zomergerst
spring barley
haver oats

IOO

50

I Mrt

I April

Fig. 47. Sommatiekrommen van de waarden bladlengte X
bladbreedte in cm 2 voor zomergranen, uitgezet
tegen de bijbehorende data der groeiperiode. Zaaidata resp. 28 Februari en 7 April. Wintertarwe
(gezaaid 15October) ister vergelijking toegevoegd
Cumulative curves for the products of length and
width of the leaves of three spring cereals, plotted
against the period of growth. Sowing dates 28
February and 7 April respectively. Winter wheat
(sown 15 October) has been added for comparison

I Mei

In fig.47zienwij dat hierdoor hettotalebladoppervlak bij gerst ondanks laat zaaien
op peil blijft, terwijl het bij zomertarwe aanmerkelijk daalt. Het ligt voor de hand, om
hier verband te zoeken met de ervaring, dat zomergerst bij laat zaaien nog zeer goede
resultaten kan geven, beter dan andere zomergranen.
De oorzaak is dus niet dat gerst zich bij laat zaaien relatief vlugger ontwikkelt dan
andere granen, maar integendeel, dat ze zich a.h.w. de tijd gunt tot een normale ontwikkeling, terwijl bij zomertarwe een laat zaaisel a.h.w. poogt om een vroeg zaaisel
in te halen wat ontwikkelingstempo betreft, en daarbij enkele bladen opoffert.
Haver neemt enigszins een tussenpositie in. In ons klimaat is laat zaaien van haver
overigens te riskant wegens het gevaar van de fritvlieg.
De gevoeligheid van onze zomergranen voor lange dag zou dus afnemen in een
volgorde tarwe-haver-gerst. Dit komt geheel overeen met de klassieke proeven van
GARNER en ALLARD, die vonden, dat het in aar komen door een bijbelichting des
winters in de kas in een bepaald geval bij zomertarwe werd versneld met 71dagen, bij
haver met 67dagen enbij zomergerst met42dagen.
Het feit, dat in de arctische gebieden van Europa de zomergerst het noordelijkst
verbouwde graan is, tegenover in Amerika de zomertarwe, hangt vermoedelijk ook
samen met het vermelde verschil in reactie op de daglengte. Dank zij de golfstroom
liggendearctischelandbouwgebieden inEuropa opveelhogerebreedte,met dus groter
daglengte in dezomer, vermoedelijk tegroot omtarwetot goede productie te brengen.
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Deveelaangevoerde verklaringdatzomergerst eenabsoluut korteretijdsduur vraagt
van zaaitot oogst gaat inzijn algemeenheid niet op; erzijn zomertarwe-types die zeker
zo snel uit en thuis kunnen zijn. Deze vinden wij echter niet in Noord-Skandinavië en
Noord-Rusland maar in het bergland van de subtropen, m.a.w. in klimaat met korte
dag! Daar vormen zij veel meer gewas dan hier in Nederland (mondelinge mededeling van Dr FEEKES). Dit laatste is weer geheel in overeenstemming met de reeds genoemde proef van VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1943).
Tenslotte vergelijken wij de zomertarwe nog met wintertarwe, waarvan gegevens
ontleend aan Carstens V (gezaaid 15 Oct.) in fig. 46 zijn weergegeven. Het gaat hier
dus omeen ander ras,hiermee moet bij devergelijking welrekeningworden gehouden.
De ontwikkeling in hetvoorjaar toont welgrote gelijkenis met dievan op 28Febr. gezaaide zomertarwe;ook ishet op drie na laatste blad het grootst. Het aarprimordium
wordt overigens reeds eind Maart gevormd op een moment dat er nog zeven bladen
moeten verschijnen. De veronderstelling, dat het rangnummer van de na het aarprimordium aangelegde bladen hun relatieve grootte bepaalt, vindt hier dus geen steun.
Het groeitempo (de helling van de lijnen infig.47) schijnt niet zoveel te verschillen,
d.w.z. inabsolute zin,maar relatiefis er verschil ten gunstevan dewintertarwe, omdat
het schieten zich hier 14dagen eerder, in koeler milieu afspeelt. Na 1Maart vormt de
wintertarwe nog acht bladen, dus in de groeiperiode waarin dezomertarwe alle negen
bladen produceert. Het gezamenlijk oppervlak van deze acht bladen van de wintertarwe is overigens groter dan dat van de zomertarwe (fig. 47). Dit ligt aan de grotere
breedte, hetgeen in overeenstemming is met de regel dat bij lage temperatuur relatief
brede bladen worden gevormd (VAN DOBBEN, 1952). Het resultaat van de vergelijking
is, dat wintertarwe op een zeer vroeg (28 Februari) gezaaide zomertarwe toch nog een
voorsprong van zesdagen houdt enin een even lange periode ( ± 6 0 dagen),die dus in
iets koeler milieu ligt, kans ziet om nog iets meer bladoppervlak te vormen. Deze
prestatie isongetwijfeld te danken aan de in najaar en winter reeds gevormde reserves.
Vooral devoorsprong van bijna eenweek is belangrijk voor de productie, immers hoe
later in het seizoen schieten en bloei vallen, des te ongunstiger wordt de vochtvoorziening en des te groter de kans op de hoge temperaturen die in deze stadia zo gevaarlijk
zijn.
Een heftige reactie (zoals de tarwe die dus vertoont) op geringe verschillen in daglengte kan men zien als een aanpassing die er toe bijdraagt, aan deze gevaren te ontkomen, immers:iets langer dag correspondeert in het late voorjaar met een grote toeneming van de gemiddelde temperatuur.
Tenslotte kunnen wij in fig. 47 nog een vergelijking treffen tussen de groeisnelheid
van gelijktijdig gezaaide tarwe, haver en gerst. Hoe steiler de helling, des te sneller de
vergroting van het bladoppervlak. Tarwe blijkt hier, evenals bijdewintergewassen, de
langzaamste groeier. De verhouding tussen gerst en haver bevat een complicatie: in
het begin heeft de gerst een voorsprong, maar deze gaat bij het schieten verloren, ook
bij het zaaiselvan 7April, waarbij degewassen een ongeveer evengroot bladoppervlak
bereiken. Inderdaad groeit gerst bij lage temperatuur sneller dan haver, terwijl wellicht bij hogetemperatuur haver het wint. Ons gebrek aan demeest elementaire kennis
op dit gebied laat zich hier weer sterk gevoelen.
Thegrowth of springcereals
The leaves of spring wheat, spring barley and oats were measured in the field.
Fig. 44-46 give the period of development and thelength for eachleaf ofthe main
stem. The total numbers formed are recorded in table 41. Winter wheat, sown on the
same field on October 15th, formed 13leaves.

r
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In generalcerealsform fewer leavesasthey are sown later. It appears, however, that
spring barley to a certain extent forms an exception to this rule and maintains a higher
number of leaves than the other two spring cereals, when sown late in spring.
The result is that late sown spring barley has a relative long period of development
(table 42) and that the contrast between early and late sowing is not great (fig. 44).
This explains the fact that in practice late sowings of spring barley yield relatively
better than those of other cereals. The decrease of the total number of leaves in latesown spring wheat concerns leaves of the second phase of development, i.e. the phase
after the forming of a spike initial. This indicates that this decrease is the result of a
long-day reaction stimulating flowering.
This assumption accords with the experience of VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1943)
who showed that artificial short-day treatment induces an increased vegetative development and a better yield in late sown but completely vernalised spring wheat. The
faculty of spring barley to maintain a rich vegetative development under long-day
conditions indicates that this crop has a much weaker photoperiodical reaction than
wheat. This may give an explanation to the fact that in Europe barley reaches a higher
latitude than spring wheat, notwithstanding the fact that some types of the latter crop
arestillearlier.Theyareinfacttoo early herebecause of their pronounced response to
thelong days ofthehighnorth and therefore lackthevegetative development indispensable for reasonable yield. In Canada spring wheat is the most northerly cereal crop.
This area, however, is situated at a much lower latitude in comparison with northern
Europe where the Gulf Stream influences the situation.
Acomparison between growth rates (fig. 47)sliowsthat springwheat grows slowest;
spring barley beats oats in thepre-shooting stage but issurpassed later.
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BODEMTYPE EN GEWASSENKEUZE (PROJECT 251)
with summary
J. C. PAPE

In de omgeving van Borger in Drente voert het C.I.L.O., in samenwerking met de
Stichting voor Bodemkartering, een onderzoek uit naar de betekenis van een aantal
bodemtypen voor de productie van enige akkerbouwgewassen.
Bij het onderzoek wordt gewerkt met proefplekken op practijkpercelen, die werden
uitgezocht door de Stichting voor Bodemkartering, welke tevens de profielbeschrijvingen verzorgdeendeproefplekken naar bodemtypen indeelde.De landbouwkundige
gegevens worden verzameld door het C.I.L.O.
Het onderzoek heeft plaats op devolgende bodemtypen :
1. Zandige esgrond (Zeb2): oude bouwlanden, gegroepeerd rond de dorpen, gekenmerkt o.a. door een humeuze bovengrond van wisselende, gemiddeld 50cm dikte,
door hoge ligging in het landschap en door de nabijheid van de boerderij en het
dorp.
2?Esgrond met keileem in de ondergrond (Xeb2). De keileem bevindt zich op een
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diepte van 70-100 cm; overigens komen de kenmerken met die van de zandige
esgrond overeen.
3. Hoge heide-ontginning metzand-ondergrond (Zoh2, Zih2).
4. Middelhoge heide-ontginning opzand (Zoh3, Zih3).
5. Lage heide-ontginning op zand (Zoh4, Zih4).
6. Heide-ontginningsgrond, met in de ondergrond keileem op een diepte van 70-100
cm (Xoh3, Xih3).
De heide-ontginningsgronden hebben als kenmerk dat ze uit heide zijn ontstaan,
hetgeen zijn consequenties meebrengt voor de bodemeigenschappen. De indeling in
driehoogtetrappen isgeschied naar dehoogteligginginbodemkundige zin,waarbij als
belangrijkste criteria gebruikt zijn:devorm waarinzichdeinspoelingslaag ontwikkeld
heeft, benevens gley-en reductieverschijnselen en humusvorming.
De definiëring van de 6 bodemtypen berust in belangrijke mate op de waterhuishouding. De bepalende elementen van de waterhuishouding zijn echter niet steeds
dezelfde. In de beideesgronden (1en2) hangt dewaterhuishouding vooral afvanhet
humeuze esdek. In de es op keileem (2)en in de ontginning op keileem (6) speelt de
aanwezigheid van de keileem een belangrijke rol in de vochtvoorziening van degewassen. De heide-ontginningen met zand-ondergrond (3, 4, 5) zijn onderling beter
vergelijkbaar, omdat hier de bepalende elementen: hoogteligging, gley- en reductieverschijnselen, endeomzetting vanorganische stof, vangelijke aard zijn.
Uit bovenstaande omschrijvingen blijkt wel,datdewaterhuishouding ophet bouwland indeomgevingvanBorger groteverschillen tezien geeft. Hetisteverwachten dat
dit zijn weerslagvindt indeervaring vandeboer endatdezemetdeeisen en eigenaardigheden van de verschillende gronden rekening zal houden bij zijn bedrijfsvoering.
Het ligt voor de hand, dat dit in de eerste plaats tot uitdrukking zal komen in de
gewassenkeuze. Omdezeveronderstelling tetoetsen, hebben wijgetracht op objectieve
wijzeeeninzichtteverkrijgen inhetoordeel datdeboer heeft over degeschiktheid van
verschillende gronden voor deteeltvanverschillende gewassen.Alscriterium hiervoor
hebben,wijdevruchtopvolging opdeproefplekken gekozen. Degegevens diewij hierover bezitten zijn tamelijk volledig over dejaren 1947,1948en 1949engeheel volledig
over 1950,1951en 1952,uitgezonderd dievan de ondervruchten en stoppelgewassen
van 1952,welke nog niet beschikbaar zijn.
Wij hebben onsophetstandpunt gesteld datdevochtbehoeften vande verschillende
gewassen vrij nauwkeurig bekend zijn, hoewel dit voor aardappels vermoedelijk niet
geheel opgaat. Deverdeling van degewassen over deverschillende bodemtypen moet
onsduskunnen tonen inhoeverrehetoordeelvandeboeren overde vochthuishouding
op deverschillende grondenjuist is. Hierbij dient mentebedenken, dat de percelering
vrijwel niet bij de bodemgrenzen isaangepast. Integendeel lopen talvanpercelen van
hoog naar laag. Dat vloeit voort uit de bouw van het landschap, dat gevormd is uit
sterk door erosieaangetaste enomgewerkte glacialeafzettingen, opdemeeste plaatsen
bedekt meteen meer ofminder dik pakket dekzand. De boer zal genoodzaakt zijn in
de meeste gevallen een perceel uniform te behandelen, zodat een droog gedeelte van
een merendeels vochtig perceel ingezaaid zal worden met een gewas dat eigenlijk op
dat droge stuk niet thuis behoort. Aangezien in het onderzoek verscheidene proefplekken, gelegen op eenzelfde perceel, maar op verschillende bodemtypen betrokken
zijn, moet noodzakelijk tabel 43 dewaardering vande boer vande vochthuishouding
in deverschillende gronden minder scherp weergeven danzijinwerkelijkheid is. Daar
komt nog bij,dat de vruchtwisseling in deze streek beperkt is tot in hoofdzaak drie
gewassen: rogge, haver en aardappels, waardoor de boer gemakkelijk in een dwangpositie komt engewassenzalgaan verbouwen opgronden, dieerminder geschikt voor
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zijn. Dit wordt in de hand gewerkt door de mogelijkheid, dat in een gunstigjaar ook
op minder geschikte grond nog redelijke opbrengsten behaald kunnen worden. Ten
slotte hangt de vruchtopvolging op de verschillende gronden af van de beschikbaarheid daarvan op een bepaald bedrijf, en van de eisen die het bedrijf stelt. Wij kunnen
na het voorgaande dus verwachten, dat de vruchtopvolging slechts een globaal beeld
kan geven van de waterhuishouding, zoals de boer die uit ervaring kent.
Bij de vervaardiging van de bodemkaart in de omgeving van Borger heeft men zich
terdege rekenschap gegeven van de vochthuishouding op de verschillende gronden.
Naar de karteringscriteria komt men tot devolgende beoordeling.
De esgronden zullen, dank zij hetdikke humeuzeesdek, minder vaak verdrogen dan
hun hogeliggingzou doen vermoeden. De grondwaterstand islaagen kan in de zomer
vrijwel zeker niet bijdragen tot de vochtvoorziening. In droge zomers kunnen de zandige essen daardoor toch wel aanzienlijke droogteschade vertonen. De es op leem zal
ook onder die omstandigheden echter zelden verdrogen.
De hoge heide-ontginning zal slechts bij uitzondering goede opbrengsten kunnen
leveren. Zelfs in het vochtigejaar 1951blevende opbrengsten, ook dievan rogge, aanzienlijk achter bij dievan deoverigegronden. De middelhoge heide-ontginning beoordeelt de boer over het algemeen gunstig, vaak beter dan de zandige esgrond. Toch
treedt verdroging nogvrij algemeen op.De lageheide-ontginning verdroogt het minst,
maar kan in vochtigejaren een oogstdepressie geven door te grote vochtigheid, eventueel gestoorde luchthuishouding en te koude grond in het voorjaar.
De heide-ontginningen op keileem zijn moeilijk te beoordelen. Merendeels liggen
zij hoog inhet landschap;zekomen echter ook inlageliggingvoor, waardoor gemakkelijk een teveel aan stagnerend water kan ontstaan, maar ook watertekorten zijn niet
zeldzaam. Deze gronden verdrogen nooit zo sterk als de hoge heide-ontginningen, terwijl vochtschade in belangrijke mate afhangt van de ontwatering, die echter door de
golvende ligging en de wisselende samenstelling van de keileem uiterst moeilijk is. Ze
vormen dus eentamelijk heterogene groep gronden, diezich,afhankelijk van demeteorologische omstandigheden, verschillend kunnen gedragen.
Tabel 43. Verdeling van de gewassen over de bodemtypen in %.
Hoge
heideontginning

Middelhoge
heideontginning

Lage
heideontginning

Heideontginning
op keileem

44,6
42,0
11,0
0,6
0,4

39,6
36,0
19,8
3,0
0,8
0,4
0,4

44,6
39,6
13,8
1,2
0,8

1,2

42,6
40,0
14,4
1,0
0,8
0,2
0,8

1,5
63,5

3,5
64,0

3,0
4,0
8,0
0,5
26,5

5,5
0,5
3,5
-3,5
30,5

12,5

-

1,0
2,5
32,0

12,0
0,5
2,0
5,5
29,5

34,5

30,0

58,0

56,5

52,0

50,5

Zandige es

Esop keileem

Hoofdgewassen gemiddeld over 6jaar
Rogge
Aardappelen . . . .
Haver
Bieten
Kunstweide
Tarwe
Lupinen

39,0
35,4
19,6
5,4

38,0
37,4
19,0
5,0

Ondervruchten en nagewassen gemiddeld over
5 jaar, in % van 200
roggepercelen
Klaver
Spurrie
Serradella
Westerwoldsraai . . .
Stoppelknollen . . .
Zonder ondervrucht of
nagewas

0,5
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-

0,4

-

0,4

2,5

-

- -

-

De percentages die betrekking hebben op de hoofdgewassen zijn verkregen uit ongeveer 500 gegevens per bodemtype. De percentages ondervruchten en nagewassen
zijn verkregen uit ongeveer 200 gegevens per bodemtype, alle met hoofdgewas rogge.
Wij geven hier de droogteresistentie-cijfers van een aantal voedergewassen, zoals
dievoorkomen in de27eBeschrijvende Rassenhj'st voor Landbouwgewassen (blz.90).
Lupinen, spurrie en Serradella . . . 8
Stoppelknollen
7
Westerwoldsraaigrasenvoederbieten 6
Rode klaver
4
Het blijkt dat de meer vochteisende gewassen in hun verdeling over de bodemtypen
goed beantwoorden aan de omschrijving van de waterhuishouding, zoals wij die in
het voorgaande gegeven hebben. Haver, bieten, klaver en Westerwolds raaigras worden inderdaad het minst verbouwd op de droge gronden, het meest op de vochtige,
hetgeen vooral duidelijk uitkomt op de heidezandontginningen.
Bieten en klaver reageren het sterkst op dewaterhuishouding. Toch vertonen zij onderling nog grote verschillen. De meeste bieten worden op de esgronden verbouwd,
hetgeen wij vooral toeschrijven aan de ligging van deze oude bouwlanden.
De volumineuze gewassen bieten en knollen heeft de boer liefst dicht bij huis met
het oog op het vervoer. Bovendien ontvangen de esgronden de meeste stalmest, waar
bieten zeer dankbaar voor zijn.
Op de oude bouwlanden werd klaver alleen verbouwd op de es met keileem in de
ondergrond. Is hier sprake van humus-antagonisme? (Verslag CLL.O. over 1950
(1951):44).De heide-ontginningen tonen procenten diebehoorlijkovereen komen met
de vochthuishouding zoals wij die op deze bodemtypen veronderstelden. Vaker dan
men met het oog op de vochthuishouding verwachten zou, werd klaver verbouwd op
de heide-ontginning met leem-ondergrond en op de es op keileem.
De haver zien wij op de esgronden evenvaak voorkomen als op de lage heide-ontginning. Wij hebben reden om aan te nemen, dat de hoge percentages haverproefplekken op deesgronden niet slechts een gevolgzijn van dewaterhuishouding, maar tevens
verband houden met andere eigenschappen van de esgronden, waarop haver gunstig
reageert. Wij denken hier aan grotere warmte van de espercelen in het voorjaar, waardoor vroeger gezaaid kan worden.
Kunstweiden werden in de afgelopen zesjaar slechts aangetroffen op de heide-ontginningen, en dan nog in gering aantal. Zij kwamen niet voor op de espercelen, wat
geen wonder is bij de goede structuur en de goede humusgehalten van deze gronden.
Westerwolds raaigras moet men zien als een van de stoppelgewassen die de boer verbouwen kàn. Het isduidelijk dat dit gras opdevochtige heide-ontginningen zijn plaats
gedeeltelijk heeft moeten afstaan aan de rode klaver. Op de esgronden beantwoordt
het gras aan de verwachtingen.
De verbouw van stoppelknollen blijkt eveneens verband te houden met de waterhuishouding op de bodemtypen, in die zin, dat op de droge gronden minder stoppelknollen werden verbouwd dan op de vochtige. Het verschil is niet groot, maar toch
duidelijk. De verbouw van stoppelknollen blijkt op de esgronden meer dan twee maal
zo algemeen als op de ontginningsgronden. Evenals bij de bieten willen wij dit voornamelijk toeschrijven aan de liggingdicht bij de boerderij.
De gewassen van de drogere gronden zijn: rogge, aardappelen, lupinen, spurrie en
Serradella.
Bij de rogge zijn de verschillen niet groot. Duidelijk blijkt toch wel dat men op de
droge gronden meer rogge verbouwt dan op de vochtige. Het lastige karakter van de
ontginningsgronden op keileem blijkt uit het feit dat men hierop even vaak rogge ver133

bouwt als op de droogste gronden. Dat deze leemgronden niet zonder meer droog genoemd kunnen worden, bleek reeds uit het gedrag van klaver en gras.
Aardappelen staan wat hun bodemvochtbehoefte betreft tussen rogge en haver in.
Het is zeer wel mogelijk dat dit voornamelijk voor het noorden van het land geldt en
dat met name in Noord-Limburg de volgorde moet zijn: rogge, haver, aardappels.
Dat zou dan op rekening van klimaatsverschillen geschreven moeten worden. Uit de
tabel blijkt de vochtbehoefte, zoals wij die voor aardappels stelden, niet direct. Men
dient evenwel te bedenken dat aardappels zeer gevoelig zijn voor cultuurmaatregelen,
die in vele gevallen de opbrengst in sterkere mate beïnvloeden dan de waterhuishouding. Bovendien worden in Borger zeer veel aardappels verbouwd, die tenslotte een
zo belangrijke plaats innemen in de noodzakelijke vruchtwisseling, dat geen enkele
boer in Borger voor de aardappel de gronden beschikbaar heeft, die aan haar vochteisen kunnen voldoen. Aangezien haver en bieten scherpere eisen stellen aan de vochthuishouding dan aardappelen, komen de laatsten op de minder geschikte gronden
terecht.
Lupine, spurrie en Serradella komen op de esgronden nagenoeg niet voor. Op de
heide-ontginningen vindt men ze het meest op de droge, het minst op de vochtige
gronden, en wel met duidelijke verschillen.
Tot dusverre hebben wij onze aandacht uitsluitend gericht op de afzonderlijke gewassen. Het is evenwel ook mogelijk en zelfs voor de hand liggend, om groepen van
gewassen te bezien in verband met hun voorkomen op de verschillende bodemtypen.
Het streven van deboer zaler op gericht zijn zoveelvariatie inzijn gewassenkeuze te
brengen, als de omstandigheden toelaten. Onder de factoren die deze keuze beperken,
neemt de grond, en in het bijzonder de waterhuishouding van de grond, een belangrijke plaats in, alzijn ook deliggingvan hetperceel ten opzichte van de boerderij of de
weg, de kennis en ervaring van de boer, streekgewoonten en nog tal van andere omstandigheden van belang voor de gewassenkeuze.
De eenvoudigste vruchtwisseling die een boer in dit Drentse gebied kan toepassen,
is wel de afwisseling van rogge en aardappels. In hetjongste verleden werd deze eenvoudige vruchtwisseling vrij algemeen toegepast op de droge gronden. De helft van de
droogste percelen droeg gedurende 6jaren niet meer dan twee verschillende gewassen,
terwijl hetzelfde het geval was met een derde van de percelen op de middelhoge heideontginning. De wettelijke bepalingen op het gebied van de aardappelteelt veroorzaken
hier t.a.v. de vruchtwisseling grote moeilijkheden. Op gronden met een betere vochtvoorziening voegt de boer aan het duo: rogge-aardappels, een derde gewas toe, nl.
haver. Is de vochtvoorziening nog beter, dan verschijnen bieten in de vruchtwisseling,
die dan bestaat uit: rogge-aardappels-haver-bieten.
Tabel 44. Verdeling in % van devruchtwisselingsgroepen per bodemtype.
Zandige es

Es op
kei-leem

Rogge
Aardappels

15

Rogge
Aardappels
Haver

59

73

Rogge
Aardappels
Haver
Bieten

27

20

134

Hoge
heideontginning

Middelhoge
heideontginning

Lage
heideontginning

Zand
op leem

51

32

11

31

43

56

67

58

14

21

11

Tabel 44 geeft per bodemtype de verdeling van de aldus onderscheiden gewassengroepen in %. Wij constateerden reeds, dat op de hoge heide-ontginningsgronden de
helft; van de percelen, op de middelhoge heide-ontginningsgronden eenderdedeelvan
depercelen indeloopvan 6jaren niet meer dan twee verschillende gewassen droegen.
Op delageheide-ontginningsgronden kwam dezetwee-gewassenvruchtwisselingslechts
een maal per 10percelen voor. Ook deverdeling over deesgronden is overeenkomstig
de waterhuishouding; het vaakst kwam de twee-gewassen vruchtwisselingvoor op de
zandige es.
De drie-gewassen vruchtwisseling daarentegen kwam op de es met keileem in de
ondergrond vaker voor dan op de zandige es. De heide-ontginningsgronden vertonen
oplopende waarden van droog naar vochtig, wat eveneens het geval is voor de viergewassen vruchtwisseling.
De enige afwijking van de waterhuishouding leveren de getallen voor de vier-gewassen vruchtwisseling op de beide esgronden. De oorzaak van deze afwijking zien
wij in het feit, dat ongeveer de helft van de proefplekken, gelegen op oud bouwland
met keileem in de ondergrond, zich bevindt op de Balloër-es. Dit zijn vrijwel de enige
espercelen waarvan velebewerkers niet in de nabijheid wonen, met als gevolg dat het
gewas bieten, dat wij alsvierde aan de gewassenreeks toevoegden, hier merkbaar minder wordt verbouwd. Over de invloed van de afstand tussen perceel en boerderij op
het voorkomen van bieten spraken wij reeds.
Van de heide-ontginningsgronden op keileem willen wij tenslotte nog opmerken,
dat hun vruchtwisseling met die op de middelhoge heide-ontginningen vrijwel overeen
komt.
Soil type and crop rotation
In the communities of Borger and Rolde, in the province of Drente, the relation
between soil type and choice of crops (crop rotation) was studied. The soil types,
occurring in this eroded glacial landscape, overlain by coversand, are:
1. Old arable land, with a sandy subsoil;
2. Old arable land with boulderclay inthe subsoil at a depth ofabout 70-100 cm;
3. Cultivated sandy high heather soil with sandy subsoil";
4. Cultivated sandy medium high heather soil with sandy subsoil;
5. Cultivated sandy low heather soil with sandy subsoil;
6. Cultivated heather soilwith boulderclay inthesubsoil atadepth ofca 70-100cm.
Stress is laid on the soil-water relationship. The soil types may be compared in 4
groups,thetypes ofeach group havingoneimportant soilproperty incommon. Group
I contains the soil types 1and 2, group II the soil types 3, 4 and 5, group III the soil
types 2and 6,and group IV the soil types 1and 3.Throughout the year more water is
available in soil type 2 than in soil type 1. Of the soil types 3,4, 5, type 3is dry, type
5moist;type 4is an intermediate form. Of the soil types 2and 6, type 2has the greatest quantity of available moisture. The same holds for soil type 1 in comparison
with type 3.The different crops were given an estimated value for drought resistance,
which gives the following list:
Rye (rogge)
9
Lupin (lupine)
8
Potatoes (aardappelen)
7
Oats (haver)
6
Fodder beet (bieten)
5
Spurry (spurrie)
8
Serradella (Serradella)
8
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Turnips (stoppelknollen)
7
Westerwolds Ryegrass (Westerwolds raaigras) 6
Red Clover (rode klaver)
4
Table 43 shows that the ability of a soil to put water at the disposal of the crops, is
in fair accordance with the distribution of the separate crops over the soil types. The
drier the soil,the higher thepercentage of drought-resistant crops.
As the farmer however is obliged to practice a certain crop rotation, it is to be expected that themoisture conditions in the various soiltypeswillbeshown moreclearly
by these rotations than by the separate crops.
The simplest crop rotation in thepart of Drente concerned, consists of a repetition
of rye and potatoes, and is met with on the drier soil types. If the water supply is
better, oatsareadded to thecropsthat form the rotation.
On soil types with really good soil moisture conditions, fodder beets are added to
the crop rotation. Table 44 shows the distribution of the above mentioned crop
rotations over the different soil types, which gives a really good picture of the differences in soil moisture conditions in the various soils.
DE VERDELING VAN HET KUNSTMESTVERBRUIK (PROJECT 151)
with summary
C . POSTMA

Omtrent de totale hoeveelheden kunstmeststoffen, die in Nederland in de landbouw
worden verbruikt, zijn reeds over velejaren statistische gegevens beschikbaar. In het
hier volgende worden de resultaten weergegeven van schattingen van deverdeling van
het verbruik der belangrijkste kunstmeststoffen over weide-, akker- en tuinbouw in
het bemestingsjaar 1949/50. De schattingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de gegevens verkregen bij het productieniveau-onderzoek (P.N.O.), waaruit voor ieder perceel de daarop gegeven hoeveelheden zuivere stikstof, fosfor en kali per hectare zijn
bepaald. Door de gemiddelde kunstmestgiften per hectare te vermenigvuldigen met
de totale oppervlakten der desbetreffende gras- en bouwlanden zijn cijfers omtrent
het totale verbruik berekend. Daar het P.N.O. zich beperkt tot gras- en bouwland,
moest voor het verbruik in de tuinbouw van gegevens uit een andere bron worden uitgegaan. De Directie van de Tuinbouw verstrekte ons een - op grond van normen en
oppervlakten bepaalde - raming van het totale kunstmestverbruik in de tuinbouw.
Deze raming is door ons herleid tot het verbruik op 95.000 ha, d.w.z. de oppervlakte
exclusief boomgaarden met onderteelt van akkerbouwgewassen en grasboomgaarden,
waarvan het gras wordt beweid of gehooid, daar deze bij het P.N.O. naar de ondervrucht als gras- of bouwland zijn beschouwd. In tabel 45 zijn de uitkomsten weergegeven.
Bij beschouwing van deze uitkomsten blijkt er een redelijke overeenstemming aanwezig met de totale verbruikscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek*•).
Hierbij isgeenrekeninggehouden metmogelijke voorraadveranderingen bijde handel.
Op grond van de gegevens van het P.N.O. hebben wij hier dus een schatting verkregen van de verdeling over gras- en bouwland der verbruikte hoeveelheden kunstmest. In aansluiting op tabel 45 wordt in tabel 46 de verdeling in procenten van het
totale kunstmestverbruik weergegeven. Bij grasland bleek het mogelijk ook nog de
verdeling vast te stellen tussen oude en jonge blijvende graslanden en kunstweiden.
Onder jong grasland wordt hier verstaan: blijvend grasland jonger dan tien jaar. De
*) Het kaliverbruik, dat het relatief grootste verschil vertoont, kan nog zijn beïnvloed door het
aflopen der rantsoeneringsmaatregelen, die op 15 Februari 1950 buiten werking werden gesteld.
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Tabel 45. Verbruik van kunstmeststoffen in 1950 (Schatting op grond van P.N.O.-gegevens).
Gemiddeld verbruik
in kg/ha

Oppervlakte !
in h a l ) I

Berekend totaal-verbruik
in 1000 ton
N

l'2Os

55,2
7,3

57,7
10,2

51,4
10,7

62,5

67,9

62,1

68,6

58,1

82,3

131,1

126,0

144,4

Schatting C.B.S. 1949/'50 )
Schatting tuinbouw 3 ) . . .

143,2
12,4

125,3
8,0

153,0
18,3

Schatting gras- + bouwland

130,8

117,3

134,7

Oud grasland . . . .
Jong grasland . . . .
Oud — jong grasland
Kunstweiden . . . .

44,7
58,0
47,0
50,6

P2Os

K.O

45,9
65,2
49,2
70,5

39,0
66,6
43,8
74,4

1173639
144171

Totaal grasland
Bouwland . .
Totaal

73,3

935567

62,1

. . . .
2

x

) C.I.L.O. Gestencilde Mededelingen Jaarg. 1951 nr 12, bijlagen XI-XIII.
) Statistisch Zakboek 1951-1952, blz. 42.
) Schatting van de Dir. v. d. Tuinbouw; herleid op 95000 ha.

2
3

verschillen tussen jong en oud grasland zijn volledig verklaarbaar op grond van het
feit, dat vele derjonge graslanden min of meer in een sukkelperiode verkeren, hetwelk
men dan door extra bemesting tracht te corrigeren. Verder speelt een rol, dat het
jonge grasland voor een zeer groot gedeelte ligt op gemengde zandbedrijven, waar een
zwaardere bemesting wordt toegepast. In het bijzonder is de kalibemesting op het
jonge grasland veel hoger. Dit stemt geheel overeen met de hogere behoefte van de
zandgronden. Voor de kunstweiden geldt dit in nog sterkere mate en de kali- en fosfaatgiften zijn dan ook nog hoger. De stikstofgift is iets lager, hetgeen zal samenhangen met het feit, dat een aantal kunstweiden met een flink klaverpercentage
weinig of geen stikstof heeft gekregen. De bouwlanden krijgen gemiddeld een zwaardere bemesting dan de graslanden. Hierbij speelt het verbouwde gewas de belangrijkste rol, naast de kwaliteit van de akker, terwijl ook dikwijls traditionele gewoonten van belang zijn.
Tabel 46. Procentuele verdeling van het kunstmestverbruik in 1949/'50
naar tak van Landbouw.
Bestemming
Weidebouw
Akkerbouw
Tuinbouw

N

P2O5

K20

43,5
47,9
8,6

50,6
43,4
6,0

38,2
50,6
11,2

100,0

100,0

100,0

De gevonden gemiddelde kunstmestgiften zijn landelijke gemiddelden, die uiteraard niet representatief zijn voor de afzonderlijke gebieden. Ten einde een indruk te
geven van de regionale verschillen zijn in tabel 47voor die landbouwgebieden, waarin
bij het P.N.O. van een voldoend aantal percelen gegevens beschikbaar zijn, de gemiddelde giften op blijvend grasland en bouwland weergegeven.
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Tabel 47. Gemiddelde kunstmestgift in kg/ha op gras- en bouwland per landbouwgebied in 1950.
N

Gebied
1

|

2

P205
|

3

K20
|

4

Westelijke bouwstreek
Rivierklei
Kleiweide Noord
Kleiweide West
Veenweide Noord
Veenweide West
Overijssel, weidegebied
Friese wouden en Zuidwesterkwartier . . .
Drente, zandgebied
Overijssel, zandgebied en Graafschap . . .
Veluwe en Utrechts zandgebied
Zuidelijke zandgronden

61
33
46
39
35
22
47
68
58
55
45
46

Blijvend graslai l d
51
46
27
21
47
21
61
62
53
75
64
65

11
36
4
7
31
8
51
63
91
82
62
71

Noordelijke bouwstreek
Noordoostpolder afzonderlijk
Westelijke bouwstreek
Rivierklei
Veenkoloniën
Drente, zandgebied
Overijssel, Gelderland, Utrecht, zandgebied .
Zuidelijke zandgronden

74
63
88
46
113
77
43
52

Bouwland
42
16
61
51
77
70
51
73

50
3
65
75
175
125
73
102

De uit tabel 47 blijkende verschillen tussen de gebieden zijn onder meer gevolgen
van verschillen in bodemomstandigheden, gebruik van het grasland, verbouwd gewas en bedrijfsvorm. Van de laatstgenoemde factor hangt het o.a. af, of er voldoende
organische mest op het bedrijf aanwezig is ter aanvulling van lage kunstmestgiften.
Als wij eerst de graslandbemesting bezien, dan zijn de verschillen tussen de streken
speciaal voor kali zeer groot, daar de giften variëren van 4-91 kg/ha. Voor fosfaat en
stikstof zijn de verschillen kleiner maar toch nog zeer aanzienlijk; hier lopen de giften
respectievelijk van 21-75 en van 22-68 kg/ha.
Ten aanzien van de kalibemesting gebruiken de gemengde zandgebieden verreweg
de grootste hoeveelheden, namelijk 62-91 kg/ha. De variatie is hier betrekkelijk klein
en ook niet zonder meer te verklaren. Deze hoge kalibemesting is begrijpelijk, omdat
een belangrijk deel van de stalmest naar het bouwland gaat en de grond van nature
arm aan kali is. Het andere uiterste vormen de kleiweidegebieden, het veenweidegebied West en de zeekleibouwstreken West (4-11 kg/ha). Hier isde grond van nature
rijk aan kali of door zware organische bemesting rijk geworden. Een tussenpositie
nemen de rivierkleigebieden, het Overijsselse weidegebied en de veenweidegebieden
Noord in. In de eerste twee gebieden komen gemengde bedrijven voor en verder is de
natuurlijke kalirijkdom minder hoog.
Bij fosfaat komen dezelfde tendenties voor als bij kali, hoewel in verzwakte vorm.
Enkeleafwijkingen zijn ook welweerverklaarbaar, zoals devrij hogefosfaatgift, welke
naast weinig kali in de westelijke bouwstreek wordt gegeven. De stalmest gaat hier
naar het bouwland en daardoor is blijkbaar de fosfaatvoorraad vrij laag geworden;
de kalivoorraad wordt echter nog voldoende geacht.
Bij de stikstofbemesting zijn de cijfers het hoogste op de gemengde en de akkerbouwbedrijven op zandgrond en zeeklei (45-68 kg/ha). In de weidestreken, waar men
meer organische mest heeft, is de stikstofgift lager (22-47 kg/ha). Verder komt het
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rivierkleigebied, waar nog minder aandacht aan de intensivering is besteed, laag voor
de dag (33kg/ha).
Bij het bouwland op de kleigebieden valt de hoge kaligift in het rivierkleigebied op,
terwijl de stikstof- en fosforbemesting daar aan de lage kant is. Dit staat in verband
met de daar optredende kalifixatie. De verschillen in bemesting met kunstmeststoffen
op de zandgronden zijn gevolgen van de behoeften der gewassen, die in de desbetreffende gebiedenworden verbouwd, envanhetmeerofmindervoorkomenvan gemengde
bedrijven. De veenkoloniën geven zeer veel kunstmest in verband met de natuurlijke
armoede aan mineralen en de omvangrijke verbouw van aardappelen. De Drentse
zandgronden sluiten zich hierbij, in het bijzonder in het oostelijke deel, aan; vooral
met hoge stikstof- en kaligiften. In de zandgebieden van Overijssel, Gelderland en
Utrecht komt meer graanverbouw voor en bovendien zijn daar vele gemengde bedrijven, die stalmest leveren, waardoor met lagere kunstmestgiften kan worden volstaan. Op de zuidelijke zandgronden komt relatief weinig grasland voor, ten gevolge
waarvan minder stalmest beschikbaar is en dus hogere kunstmestgiften noodzakelijk
zijn.
Ten slotte kan worden opgemerkt, dat het al of nietjuist bemesten een indruk kan
geven van de mate, waarin de voorlichting in het desbetreffende gebied effect heeft
gehad.
The distribution offertilizer consumption
The total consumption of artificial fertilizers havebeen calculated from data collected on 3400 agricultural fields chosen at random all over the country. The results
show a reasonable agreement with official figures calculated from industrial production, imports and exports.
The consumption in kg per ha in several agricultural districts have been computed
for grass and arable land separately. The differences are explained by variations in
soil type and farm management.

HET STANDRUIMTE-ONDERZOEK BIJ HYBRIDE-MAISRASSEN (PROJECT207)
with summary
W. R. BECKER

Het standruimte-onderzoek werd in 1951meer gedetailleerd en uitgebreid. In voorgaandejaren werden slechts 3plantgetallen onderzocht met onderlinge verschillen van
2 planten per m2. In 1951 werden daar 2 plantgetallen tussen gevoegd waardoor een
reeks van 6, 7, 8, 9 en 10planten per m2 ontstond. Daar bleek, dat bij een enkel ras
het optimum bij 6planten per m2 zou kunnen liggen, en dat 10planten per m2 altijd
een veel te dichte stand veroorzaken, werd in 1952 een reeks van 5-9 planten per m2
gekozen.
Een uitbreiding van het onderzoek werd verkregen door middel van de interprovinciale mais-standruimteproeven (serie 182). Deze zijn eenvoudiger gehouden en bevatten in 1951 de plantgetallen 6, 8en 10, in 1952 5, 7 en 9planten per m2. In beide
jaren was dus een goede aansluiting bij de C.I.L.O.-proeven verzekerd.
Nadat invoorgaandejaren deindruk wasgevestigd dat deinvloed van de rijafstand,
dus van de verdeling van een bepaald aantal planten over het veld, minder groot was
dan die van het plantgetal, werden nog slechts twee „practische" rijafstanden in de
proeven opgenomen: 67cm en 100cm, d.w.z. de afstanden tussen 3, resp. 2, zaaipijpen van de meest gebruikte, 2meter brede, zaaimachines.
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Tabel 48. Zaadopbrengst in kg/are van proefveld Cl 1135 op zandgrond te Lunteren in 1951.
Seed yield in quintals)hectare of experimental field Cl 1135 on sandy soil at Lunteren in 1951.
Aantal planten per m a
Number of plants per m2

6
7
8
9
10
Average

Gemiddeld

100 cm rijafstand
Rassen

67 cm row distance
Varieties

67 cm rijafstand
Rassen

100 cm row distance
Varieties

Wise. 240

Wise. 255

KF 1

Wise. 240

Wise. 255

KF 1

51,8
57,2
53,2
52,3
47,2
52,3

55,9
57,7
58,7
56,6
57,5
57,3

50,1
47,2
48,4
44,7
36,0
45,3

56,1
54,1
51,6
49,0
45,5
51,3

53,3
60,5
56,3
57,8
54,1
56,4

44,7
44,5
43,0
34,6
31,5
39,7

Interactie ras en plantgetal Interaction variety X population
Rassen
Varieties

Wise. 240
Wise. 255
KF 1
Gemiddeld

Aantal planten per m 2

Number of plants per m 2

Gemiddeld
Average

6

7

51,8
56,8
42,5

54,0
54,6
47,4

55,7
59,1
45,8

52,4
57,5
45,7

50,7
57,2 .
39,7

46,4
55,8
33,7

52,0

53,5

51,8

49,2

45,3

Average

9

8

10

Interactie rijafstand en plantgetal Interaction row distance X population
Rijafstand
Row distance

100cm

Aantal planten per m 2

Average
Gemiddeld

6

7

51,6
49,1

52,6
51,4

54,0
53,0

Critische verschillen Critical differences .
Plantgetallen Populations
Rassen Varieties
Ras X plantgetal Variety Xpopulation .

Number of plants per ms
9

10

51,2
47,2

46,9
43,7

8

53,4
50,3
11 0/

5%
2,0 kg/are
1,6 quintals/
4,9 hectare

/o

2,7
3,8
6,6

Tabel 49. Zaadopbrengst in kg/are van proefveld CI 1365 op zandgrond te Ede in 1952.
Seed yield in quintals/hectare of experimental field CI 1365 on sandy soil at Ede in 1952.
Rijafstanden

Row distances

C a n b r e d 210

100 cm

67 cm

56,5
57,8
61,1
61,7
62,5

51,5
52,8
56,6
55,6
55,4

53,5
54,1
56,4
58,4
58,8

Gemiddeld Average
50,7
59,9
Critisch verschil voor plantgetallen (5%): 3,3 kg/are.
Critical difference for populations (5% level): 3,3 quintals/hectare.

54,4

56,2

A a n t a l planten per m 2
Number of plants per m2

5
6
7
8
9

Rassen

Gemiddeld
Average

KE 3

52,5
53,5
56,5
57,0
57,1

48,5
49,2
51,9
52,4
51,7

Varieties

De tabellen 48 en 49 bevatten de opbrengstcijfers in kg/are van de proefvelden van
het CLL.O. resp. in 1951 en 1952. In 1951 waren verder gaande conclusies mogelijk
dan in 1952. In laatstgenoemd jaar kon slechts geconstateerd worden dat 7 planten
per m2 het verkieslijk plantgetal is omdat daarboven wél het oogstwerk maar niet de
opbrengst met zekerheid zal toenemen. Ook in 1951 was dit, globaal beoordeeld, het
geval. Merkwaardig is in 1951 echter de duidelijke interactie van ras en plantgetal:
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Wisconsin 255 blijkt het minst gevoelig, KF 1daarentegen zeer gevoelig voor een te
dichte stand. Bijditlaatste rasligt het optimum ook duidelijk bij eenstand van minder
dan 7planten per m2.
Tabel 50. Zaadopbrengsten in kg/are van 4 proefvelden op kleigronden 2proefvelden op zandgrond
in 1951.
Seed yields in quintals! hectare of 4 experimental fields onclay soil and2 experimental fields
on sandy soil in 1951.
Aam:al planten
per m a

Interacties van de plantgetallen m e t :
Gemiddeld
Average

per m'

grondsoort
klei clay

6
8
10

50,5
48,7
44,0

52,0
50,8
47,4

rassen

soil type
zand

sand

54,7
54,7
50,3

Critische verschillen Critical differences
Plantgetallen Populations
Plantgetal X grondsoort Population X soil type . . . .
Plantgetal x ras Population x variety
Plantgetal X rijafstand Population X row distance . . .

Interactions of populations x :
varieties

rijafstanden

row distances

KF 1

Wise. 240

67 cm

100 c m

52,0
48,9
44,4

52,0
52,7
50,3

53,3
49,8
46,2

50,6
51,8
48,5

1%
1,5
3,2
3,0
3,0

5%
1.1
2,3
2.2
2,2

kg/are
quintals/hectare
quintals/hectare
quintals/hectare

Tabel 51. Zaadopbrengsten inkg/are van 5 proefvelden met Canbred 210 (3op klei-,2op zandgrond)
en van 7 proefvelden met K E 3 (3 op klei-, 4 op zandgrond) in 1952.
Seed yields in quintals)'hectare of 5 experimental fields with Canbred 210 (3 on clay, 2 on
sandy soil) and of 7experimental fields with KE 3 (3 on clay, 4 onsandy soil) in 1952.
Interacties van plantgetallen m e t :
A a n t a l planten per m
Number of plants per m2

5
7
9

Interactions of populations

C a n b r e d 210

2

grondsoort

soil type

rijafstand

row distance

grondsoort

soil type

klei clay

zand sand

67 cm

100 cm

klei clay

zand sand

58,5
63,2
65,8

49,9
58,5
57,7

53,8
61,1
62,2

54,5
60,6
61,2

68,0
71,0
71,6

53,0
58,4
57,2

Critische verschillen Critical differences
Canbred 210
KE3

x:

KE3

1%
2,8
3,0

rijafstand

row distance

•*67 cm

100 cm

61,8
65,4
65,6

59,2
64,0
63,2

5%
2.1 kg/are
2.2 quintals/hectare

De tabellen 50en 51 bevatten deopbrengstcijfers vandeinterprovinciale mais-standruimteproeven in 1951 en 1952 (serie 182). Ook bij deze proeven zijn de verschillen
duidelijker in 1951dan in 1952;zo komt in 1951het afwijkend gedrag van KF 1,veel
gevoeliger voor een te dichte stand dan Wisconsin 240,goed uit. In 1952lijken de rassen niet verschillend te reageren. In 1951 wordt een te dichte stand minder schadelijk
bij 100cmdan bij 67cmrijafstand, in 1952isvan een dergelijk verschil geen sprake.
Merkwaardig isdeinteractie met grondsoort. In 1951komt eendichte stand op kleigrond minder gunstig uit dan op zandgrond, in 1952 is een zwakke tendens naar het
tegengestelde effect aanwezig. Het opbrengstniveau is in 1951 op de zandgrond en in
1952 op de kleigrond het hoogste. 1952 blijkt alsjaar ook een hoger opbrengstniveau
te hebben. Globaal ishet effect van de standruimte in 1952minder groot dan in 1951.
Deze waarnemingen stemmen goed overeen met Amerikaanse resultaten van standruimteproeyen. Daarbij bleek duidelijk dat de optimum plantgetallen groter waren
naarmatehet opbrengstniveau van degrond hoger enhetseizoengunstiger was.
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Fig. 48. Invloed van plantgetal en rijafstand op de opbrengst van
drie maisrassen (proefveld CI
1135 op zandgrond in 1951)
Effect of plant population and
row distance on the yield of
three varieties of maize {experimental field CI 1135 on
sandy soil in 1951)
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Fig. 49. Invloed van plantgetal en rijafstand op de opbrengst van
twee maisrassen (proefveld CI
1365 op zandgrond in 1952)
Effect of plant population and
row distance on the yield of two
varieties of maize (experimental
field CI 1365 on sandy soil in
1952)

Conclusies
Gemiddeld blijkt uit deze proeven dat een plantgetal van 7planten per m2voor de
beproefde maisrassen wei het dichtst bij het optimum ligt. Een dichtere stand zal wel
zelden een gunstig opbrengstverschil geven dat tegen de hogere oogstkosten opweegt.
Binnen practische grenzen kan de rijafstand van ondergeschikt belang geacht worden.
Bij de keuze hiervan kan men zich dus door andere motieven laten leiden: bv. de onkruidbestrijding, de methode van oogsten, het al of niet zaaien van een ondervrucht.
142

1

7
8
9
Planten per hectare

Een grote rijafstand zal voor een ondervrucht zowel als voor werkbesparing bij het
oogsten gunstig zijn.
Spacing andpopulation studies with hybrid maize
In spacing studies with maize in 1951 and 1952 on different soils plant populations
ranged from 6to 10and from 5to 9plants per square metre. Row distances of 67cm
and 100cm, representing 3and 2rows on thegenerallyused 2metre drilling machines,
were used. Several hybrid varieties were tested on their reactions in these experiments.
Conclusions
As an average 7 plants per square metre is the optimum stand for hybrid maize in
the Netherlands. Soil with a higher productivity level and a better season seem to
favour a denser stand, but the differences are not great. Whether clay soil or sandy
soil will have the higher productivity level is impossible to predict and depends probably on the type of season; a warm spring being necessary for maize to realize the
better production capacity of clay soil.Therewerehardly any significant differences in
yield, caused by the different row distances. A distance of 100 cm between rows will
certainly give clover or other crops for green manure a better chance to grow. As a
rule harvesting will require less labour and less other costs with the wide rows. Farmers, especially on sandy soils, will, however, often be afraid ofdifficulties in controlling the weeds, when it takes so long a time to „close the rows".
RASSENKEUZE BIJ VEZELVLAS EN FACTOREN, D I E OPBRENGST EN KWALITEIT
VAN HET STROVLAS K U N N E N BEÏNVLOEDEN (PROJECT 104, 105, 107, 231 EN 263)
with summary
J. C. FRIEDERICH

De uitzaai had met een korte onderbreking door de vorstperiode, die eind Maart
intrad, onder gunstige omstandigheden plaats en besloeg het tot dusverre nog nimmer
bereikte oppervlak van 33.690ha. Hiervan bestond 27.434 ha uit witbloei en 6.256 ha
uit blauwbloei vlas.
De vorstperiode veroorzaakte slechts op de lichtere gronden,waar het vlas juist
bovendegrondkwam, ernstige schade, waardoor enkelepercelen wegens eente dunne
stand moesten worden omgeploegd. De vorstschade (fig. 50) uitte zich in een sterke
verkromming van dewortels, een stagnatie van de groei en eenlichte geelkleuring van
het gewas,terwijl op verschillende percelen later een ernstige Botrytis-aantasting werd
geconstateerd. Het vlas,dat reeds eenlengtevan ± 5cm had bereikt, ondervond geen
schade van de vorst.
De droogteperiode, die daarna in Mei en Juni intrad was oorzaak, dat de vroeg gezaaide percelen hun lengte niet haalden. De eind Juni invallende regens hadden nog
slechts een gunstig effect op de laat gezaaide percelen en de laat afrijpende rassen.
Wiera en Verum bleken voorts gevoeliger op de droogte te reageren dan Concurrent
en Formosa, waardoor met deze rassen ten opzichte van Concurrent minder gunstige
resultaten werden bereikt dan in vorige jaren. Met deze factoren dient bij de beoordeling van de proefveldresultaten, opgenomen in tabel 52,rekening gehouden te worden.
Concurrent blijkt door de nieuwere rassen vooral in stro-opbrengst te worden overvleugeld en valt alleen nog op door de hoge zaadopbrengst en een goed lintgehalte.
Diana en Formosa, beide laat afrijpende rassen, geven de hoogste stro-opbrengst, terwijl in zaadopbrengst Solido, Wiera en Concurrent bovenaan staan en Formosa en
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Fig. 50. Vorstbeschadiging in vezelvlas; kronkelige groei van het hypocotyl, in sommige gevallen uitlopen van de okselknoppen der
zaadlobben (NOP, 3 Mei 1952)
Frost-injured fibre flax; twisted growth of hypocotyl, axillary
buds of cotyledons sprouted in some cases (North-Eastern Polder,
3 May 1952)

Dianajuist opvallen door een lage zaadopbrengst. De nieuwe Engelum-rassen Solido,
Noblesse en Engelum 51-VII munten uit door een hoog lintgehalte, waartegenover in
het bijzonder Formosa sterk tegenvalt.
Hoewel de lintkwaliteiten elkaar weinig ontlopen, levert Fivel toch de beste lintkwaliteit, terwijl Concurrent en Verum achteraan komen. Het blijkt, dat Verum
doorgaans een lagere lintkwaliteit geeft dan op grond van de strokwaliteit verwacht
zoumogenworden, terwijl daarentegen bij Wieradelintkwaliteit, ondanksdat het stro
hard aanvoelt, steeds meevalt.
Opmerkelijk isvoorts,dat het 1000-korrelgewichtvanWierabelangrijk lagerisdanin
anderejaren en alleen Verum evenals vorigejaren opvalt door een grove korrel. Wat
de stevigheid van stro en vatbaarheid voor ziekten betreft, kunnen Wiera en Diana
alsde meest oogstzekere rassen beschouwd worden. Wiera heeft daarbij nog het voordeel tot de meer vroeg afrijpende rassen te behoren, terwijl Diana evenals trouwens
Noblesse, Formosa en Fivel tot de uitgesproken laat afrijpende rassen behoort. De
eerste resultaten met de nieuwe selecties Hylkema 1871 en LBW 59 waren niet ongunstig, waarbij H. 1871 voorts opvalt door eengeringeaantasting door roestenvlasbrand. De buitenlandse rassen kunnen noch in opbrengst noch in oogstzekerheid met
de Nederlandse rassen meekomen.
Hoewel in dezaadontsmettingsproeven deverschillen tussen de toegepaste zaadontsmettingsmiddelen tengevolge van de gunstige weersomstandigheden tijdens de zaai
minder duidelijk waren dan in 1951,gaf ontsmetting met TMTD wederom het beste
resultaat. In proeven, waarbij onder koude en vochtige weersomstandigheden of met
dorsbeschadigd zaad werd gezaaid, kwam de gunstige werking van de TMTD-bevattende middelen in vergelijking met de normale kwikdroogontsmetters nog duidelijker tot uiting. Gebleken is, dat bij een dosering van 5gram per kg zaad reeds 10%
van het ontsmettingsmiddel niet door het zaad wordt opgenomen, zodat een hogere
dosering economisch niet verantwoord is.
In depractijk wordt alsbezwaar tegen het gebruik van TMTD genoemd het hinderlijke stuiven tijdens het ontsmetten en het aankoeken van de zaaimachine, waardoor
deze stroever loopt en men niet voldoende zaad kwijtraakt. Bij de nieuwste TMTD144
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middelen blijkt het stuiven ondervangen te zijn, terwijl het aankoeken voornamelijk
plaats heeft bij een te hoge dosering en een te hoge luchtvochtigheid.
Aangezien zowel de TMTD als de gebruikelijke kwikdroogontsmetters geen voldoende bestrijding geven van de Phoma-schimmel, die met het zaad overgaat en de
„dode harrei" veroorzaakt, dient het onderzoek met de nieuwste zaadontsmettingsmiddelen vooral in deze richting te worden voortgezet. Ook dit jaar bleken de vroeg
gezaaide percelen een hoger lintgehalte en betere lintkwaliteit te geven dan de laat
gezaaide percelen. Een vroege zaai, zodra de grond hiervoor geschikt is, verdient dan
ook aanbeveling.
In destikstofsoorten-bemestingsproeven gaf kalksalpeter eenietsbeter resultaat dan
kalkammonsalpeter en een belangrijk beter resultaat dan zwavelzure ammoniak. De
stikstof dient vlak vóór de zaai of tegelijk met het zaaien te worden toegediend, aangezien een te late stikstofgift resulteert in een slechte opkleuring en een te late afrijping
van het gewas. Hollandia en Wiera hebben om hun maximale opbrengst te halen wat
meer stikstof nodig dan de overige rassen.
Gebleken is dat het vernevelen van HCH-mengolie, naast het gebruikelijke stuiven
ofspuiten vanHCH- en DDT-bevattende middelen, goede resultaten geeft bij de bestrijding van thrips. Wintertarwe als voorvrucht blijkt in vele gevallen aanleiding te
geven tot het optreden van Thrips angusticeps en verdient om deze reden minder aanbeveling dan haver of zomertarwe.
In de roestbestrijdingsproeven leverde het middel Dithane Z-78 in één proef gunstige resultaten. Bij de bestrijding stuit men op de practische uitvoerbaarheid, tenzij
men zijn toevlucht neemt tot een bestrijding vanuit de lucht. Overigens blijken Diana
en Verum hetminst gevoeligte zijn voor roest- en zwartstip-aantasting.
Tengevolge van de droge weersomstandigheden kwam meer „vlasbrand" voor dan
in andere jaren. In de vlasbrandresistentieproeven bleken Diana en Verum het minst
vatbaar te zijn.
Dorsbeschadiging van het zaad trad dit jaar meer op dan andere jaren, waarbij
vooral het Wiera-zaad zeer gevoelig bleek te zijn. De toename van de dorsbeschadiging dient te worden toegeschreven aan de meer droge weersomstandigheden waaronder het zaad is afgerijpt en aan het toenemend gebruik van gecombineerde repelmachines-bollenbrekers.
Gebleken is dat vervanging van de exhauster door een elevator, verlaging van het
toerental, het afscheiden van de bolraap en het aanbrengen van een nieuwe dorsmantel, geconstrueerd volgens het ontwerp van het Ned. Vlasinstituut, in vele gevallen een
afdoende oplossing geeft. Ook denieuwemachinevan Barth, waarbij debollen volgens
een geheel nieuw principe, nl. door rollen op een canvasband, worden fijngewreven in
plaats van gebroken, blijkt practisch geen dorsbeschadiging op te leveren.
Results of variety and cultivation trials withfibre f lax
A total acreage of 33.690 ha, which never has been reached before, was sown with
fibre flax in 1952.The sowing season was favourable and only interrupted by a short
period of frost, which caused great damage to the flax in the cotyledon stade. Flax at
a height of 2inches and more did not suffer from frost.
A number of the most prominent varieties was grown in variety trials and tested
with Concurrent as check variety. A serious drought in May and June resulted in
lower yields of straw for the early ripening varieties.
The average yields of straw, seed, long fibre, fibre content and fibre quality for each
variety are shown in table 52.Formosa and Diana have made the best yield of straw;
Solido, Concurrent and Wiera produced the best yield of seed. Varieties of the
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breeding-station at Engelum namely Solido,Noblesseand Engelumgaveexcellentlong
fibrecontent and Fivelhad thebest quality of straw and long fibre. Wiera and Hollandia showed a good firmness of straw, but also for Diana, Percello, Fivel and Solido
lodging was not considerable. Hollandia and Wiera need some more nitrogen than
Concurrent to get the best yield.
A number of the newest varieties made better average yields than Concurrent. Considerableprogress hasbeenmadein breedingfor rust and scorchresistance. Diana and
Verum are highly resistant to both diseases, which can cause great damage to more
susceptible varieties as Formosa, Percello and Concurrent. All foreign varieties obtained poorer yields than the newest Dutch varieties.
Under rainy and cold sowing conditions seed treatment with TMTD has given
better results than organo-mercury dusts and has to bepreferred. The rate recommended is 3-5 gper kg of flax seed, as an overdose results in more than 10% of TMTD
not adhering to the seed. However TMTD does not fully control Phoma and more
effective seed disinfectants are needed in case of Phoma-infection of the seed. Control
offlybeetleand thrips isalso possible byatomising HCH-mixed oilproducts.
Research of threshingmachinesresultedinthe construction of a new type of threshing-screen, which causes no crackingofthe seedat all.Anewtypethreshing machine,
in which the seed is rubbed by rubber rollers, caused no fracturing of the seed either.
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN VEZEL- EN OLIEVLAS (PROJECT 106)
with summary
J. C. FRIEDERICH

De periode van droogweer in Meien Juni wasbij uitstek gunstigvoor het uitvoeren
van een chemische onkruidbestrijding. Bij het voortschrijden van de droogteperiode
kon zonder risico voor beschadiging van het gewas de concentratie van de spuitvloeistof worden opgevoerd. Het gevaar bestaat, dat men de ervaringen van het afgelopen
jaar gaat generaliseren.
Het is nl. duidelijk gebleken, dat de weersomstandigheden een grote rol spelen in
het resultaat, dat men met een chemische onkruidbestrijding bereikt. Dit wordt bevestigd door de analyseuitkomsten van het onderzoek van het wasgehalte bij verschillende lengten van het vlas, opgenomen in tabel 53.Het wasgehalte bereikt tussen
de 5en 10cmzijn maximum om bij inzetten van delengtegroei een daling te vertonen.
Bij olievlas treedt de daling van hetwasgehalte ietslater in.
Tijdens een periode van vochtig weer (zie de resultaten van het vorigejaar) treedt
eveneens een daling van het wasgehalte in, waardoor het vlas uiteraard gevoeliger
wordt voor de behandeling met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen dan tijdens
een droogteperiode. Op grond hiervan en tevens op grond van de ervaringen in de
practijk dient de onkruidbestrijding dan ook te worden toegepast in een periode van
droog weer en in het stadium dat het vlas practisch niet groeit en zijn maximum wasgehalte bezit. D.w.z. dat, met inachtneming van de weersomstandigheden, onder
Nederlandse omstandigheden de bestrijding over het algemeen het beste bij een lengte
van 5-10 cm kan worden uitgevoerd. In dit stadium zijn ook de onkruiden jonger en
verkeren nog in het rozetstadium, zodat met lagere concentraties kan worden volstaan.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken, dat zowel hetgebruikvan DNBPals MCPA-bevattende middelen mogelijk isen dat de keuze van het middel wordt bepaald door de onkruidsamenstelling. Indien veeldistels,koolzaadopslag enmelde aanwezig zijn heeft men meer resultaat met MCPA-bevattende middelen, terwijl Polygo147

Tabel 53. Wasgehalte van vezel- en olievlas bij verschillende lengten.
Wax content of fibre flax andlinseedat differentheights.
Lengte Height
in cm
Vezelvlas
Fibre flax

Olievlas
Linseed

Wasgehalte in % droge stof
Wax content on dry matter base

5
10
15
20
25

A
7,81
6,94
5,73
5,44
5,25

B
7,49
7,56
5,31
6,25
6,19

5
10
15
20
25

6,16
6,74
6,52
5,50
5,03

7,22
7,50
5,92

-

-

num-soorten, kamille en muur beter met DNBP-bevattende middelen kunnen worden
bestreden.
Wel levert het gebruik van MCPA-bevattende middelen grotere schade aan de klaver indien deze als ondervrucht is uitgezaaid, terwijl een eventuele schade aan het gewas minder spectaculair is dan bij het gebruik van kleurstoffen, waar bij een onjuiste
toepassing direct een ernstige bladverbranding is waar te nemen. Vooral indien het
gewas tweewassig is, treedt bij gebruik van een DNBP-bevattend middel bij een gemiddelde lengtevan 5cm een totale verbranding en afsterving op van alleplantjes, die
kleiner zijn dan 5 cm.
Hoewel men met MCPA-bevattende middelen minder gevaar loopt een totale afsterving van het gewas te verkrijgen, veroorzaakt een toepassing op een te laat tijdstip
en in de sterke groeiperiode van het vlas toch sterke verkrommingen van de stengel.
Ook om deze reden is het aan te bevelen de MCPA-bevattende middelen vroegtijdig
toe tepassen,waardoor eeneventueel optredende verkromming onder aan devoet van
de stengel zit en dus minder verlies geeft.
Het vernevelen met „pre-emergence" middelen geeft een goede bestrijding van de
eerste onkruidopslag van practisch alle tweezaadlobbige onkruiden, maar doorgaans
zal bij een lengte van 5-10 cm van het gewas een tweede bestrijding met MCPA- of
DNBP-bevattende middelen noodzakelijk blijven. Ook het gebruik van DNC in vloeibare vorm ineenconcentratie van 7,5 liter per 1000liter water gaf in de eerste proeven
een gunstig resultaat in tegenstelling met het vernevelen van DNC-bevattende middelen, die een ernstige bladverbranding veroorzaakten. Het gebruik van isopropyl-Nphenylcarbamaat (IPC) veroorzaakte eveneens een duidelijk lagere opbrengst.
Op grond van de resultaten uit de proeven kan het volgende advies worden opgesteld:
1. De bespuiting dient zo vroeg mogelijk te worden toegepast in een gezond gewas,
dat nog niet in zijn sterke lengtegroei verkeert, d.w.z. bij gebruik van DNBP-bevattende middelen bij 8-10 cm lengte van het gewas, bij het gebruik van MCPAbevattende middelen bij 5-8 cm lengte.
2. De behandeling kan alleen in een periode van droog weer worden uitgevoerd.
3. De keuze van het middel wordt bepaald door de botanische samenstelling van het
onkruidbestand.
4. DNBP-bevattende middelen worden verspoten in een concentratie van 6 liter
148

DNBP ( ± 1 3 % actieve stof) in 1000 liter water per ha. Indien het gewas uniform
van lengte iskan ook met een bespuiting van 5liter DNBP bij 5cm lengteeen goed
resultaat worden bereikt.
5. MCPA-bevattende middelen kunnen worden verspoten in een concentratie van
300 g actieve stof per 1000 liter water of verneveld in een concentratie van 200 g
actieve stof per 100liter water.
Voor olievlas kanmen deconcentratievandeMCPA-bevattendemiddelen verhogen tot 500 g actieve stof, voor de DNBP-bevattende middelen dient men onderscheid temaken tussen een concentratie van 5liter voor zandgrond en7,5liter voor
kleigrond, terwijl men de bestrijding op ± 10cm lengte toepast.
Chemical weed control infibre f lax andlinseed
The results of the weed control trials of last year with a long period of serious
drought have clearly confirmed that the weather circumstances and the wax content
of the flax plant play an important roll. Rainy weather and a length of 6 inches or
more causes a lower wax content and in consequence a greater susceptibility of the
flaxto a treatment with herbicides.
The experiments have indicated that the best results can be obtained under the following conditions:
1. The treatment has to be done as early as possible, when the flax plant is still in a
stage of slow development, about 2-4 inches high.
2. Treatment with herbicides isonlypossibleinaperiod ofdryweather circumstances.
3. Thechoice of theherbicide compound to be applied depends on thebotanical weed
composition.
4. Ammonium 2:4-dinitro-6-secundary butylphenate (DNBP) with ± 13% activé
substance has to be applied at a rate of 5-6 litres in 1000litres of water per ha when
the flax is 2-4 inches high.
5. MCPA-10% compounds have to be applied at a rate of 3 litres (300 gactive substance) if sprayed in 1000litres ofwater per ha and at arate of2litres (200gactive
substance) if atomised in 100litres of water perhawhentheflaxis2-3inches high.
6. Pre-emergence treatments have given good results but the treatment has to be
repeated with DNBP or MCPA when the flax is 2-4 inches high. IPC appeared to
inhibit greatly the growth oftheflax and to giveserious yield reduction.
7. For linseed therate of MCPA can be increased to 500g active substance, the rate
of DNBP depends on the kind of the soil and has to be 5litres for sandy soil, 7,5
litres for clayey soil.

RESULTATEN VAN HET RASSENONDERZOEK BIJ OLIEVLAS EN
VAN HET ONDERZOEK VAN DE FACTOREN, DIE ZAADOPBRENGST
EN VETGEHALTE KUNNEN BEÏNVLOEDEN (PROJECT 109, 194,231EN 263)
with summary
J. C. FRIEDERICH

Het met olievlas verbouwde areaal liep terug tot rond 460 ha (vorigjaar 1000 ha).
Uit de opbrengstresultaten in de vijfjaren, dat het olievlas thans in onderzoek is,
blijkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen dezaadopbrengst en deregenval in
de maand Juli (zie tabel 54).
In dejaren 1948, 1949en 1951met een totale hoeveelheid neerslag in de maand Juli
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Tabel 54. Gemiddelde zaadopbrengst van olievlas en de hoeveelheid neerslag voor Groningen in de
maandenApril-Augustusover dejaren 1948-1952.
Average yield of oil flax seedandthe quantity of rainfallin Groningen during the months
April-August in 1948-1952.
Neerslag in m m
Rainfall in mm

Normaal {normal) . .
1948
1949
1950
1951
1952

April
April

Mei
May

Juni
June

Juli
July

Augustus
August

50
44
70
74
65
20

48
44
63
63
70
10

59
77
30
44
40
70

78
57
50
118
50
173

80
80
63
79
88
100

Totaal
uitgezaaide
oppervlakte
Total
area sown
in h a

-

154
1150
1000
460

Gemiddelde
opbrengst
Average yield
in kg/ha

2000
2200
1700
2000
1500

beneden normaal was de gemiddelde zaadopbrengst 2000 kg/ha en hoger. In dejaren
1950en 1952,waarin deregenval in Juli boven normaal was,in het bijzonder in 1952,
waren de gemiddelde zaadopbrengsten belangrijk lager. Ook de droogte en de hoge
luchttemperaturen in de maand Juni waren niet gunstig en veroorzaakten een verdrogingvan dejonge bloemknoppen. Een volledige oogstanalyse gaf voor Daehnfeldt gemiddeld 5 zaadbollen per plant, 6 zaden per bol en een 1000-korrelgewicht van 7,2
tegen normaal 10zaadbollen per plant, 8-10 zaden per bol en een 1000-korrelgewicht
van ruim 8. Het 1000-korrelgewicht was voor de Beemster, waar de regenval minder
zwaar is geweest, gemiddeld 8tegen 7,3 voor het Oldambt in Groningen.
Evenals alle oliezaad leverende gewassen blijkt het olievlas dus gevoelig te zijn voor
het weersverloop gedurende en kort na de bloei. Aangezien de bloeitijd van het olievlaseen maand duurt, nl.van medio Juni tot medio Juli, kan vooral demaand Juli als
de critieke maand beschouwd worden, waarbij een hoge zaadopbrengst afhangt van
een gunstige regenval in deze maand.
Behalve de weersomstandigheden blijken nog de volgende factoren van invloed te
zijn op de zaadopbrengst:
1. het aantal planten per oppervlakte-eenheid;
2. het tijdstip van afoogsten;
3. het optreden van verbruining;
4. de onkruidontwikkeling.
Uit verschillende proeven en ook enkele practijkpercelen is nl. gebleken, dat de
standdichtheid een grote rol speelt bij de zaadopbrengst. Doorgaans brengen percelen
met een dunnere stand en een aanvankelijk trage en vrij slechte ontwikkeling meer op
dan percelen met een meer dichte stand en welige ontwikkeling. Dit blijkt o.m. uit het
aantal planten geteld per m2in 1951en 1952in eenrassenproef inde Betuwe.Voor dezelfderassenbedroeghetgemiddeldeaantalplantenin 1951 500perm2meteengemiddelde zaadopbrengst van 2040 kg/ha tegen een gemiddeld aantal planten in 1952van 900
per m2 met een gemiddelde zaadopbrengst van 1820 kg/ha. Doorgaans is het aantal
planten in derij,vooral bij eenrijenafstand van 20cm, te groot.
Ook uit de zaaizaadhoeveelhedenproeven en de zaadontsmettingsproeven komen
aanwijzingen naar voren, dat het laagste aantal planten per oppervlakte-eenheid de
hoogste zaadopbrengsten geeft in verband met het grotere aantal vertakkingen, dat bij
een geringestanddichtheid optreedt.
Mede door het feit, dat thans met het gebruik van zaadontsmettingsmiddelen op
TMTD-basis een betere opkomst verkregen wordt, mag verwacht worden, dat een
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lagere zaaizaadhoeveelheid (max. 80kg/ha) aanbeveling verdient om tot hogere zaadopbrengsten te komen. Proeven, waarbij van zeer lage zaaizaadhoeveelheden wordt
uitgegaan, zullen dit nader moeten bevestigen, terwijl tevens elkecultuurmaatregel ter
stimulering van devertakking aanbeveling zal verdienen. Weliswaar zal men hierdoor
een minder goede kwaliteit stro verkrijgen en het onkruidprobleem moeilijker worden,
maar dezenadelen zullen door eenhogerezaadopbrengst gecompenseerd worden.
Tabel 55. Resultaten oogsttijdenproef Cl1291.
Resultsof a harvesting trial.
Oogsttijden
Dales of harvesting

ZaadopbrengsV
Tield of seed
in kg/ha

Vetgehalte
Oil content
in %

1000-korrelgewicht in g
Seed size Gl M

Kwaliteit
v a n het z a a d
Seed quality x)

Alternariainfectie
Altemaria
infection
in %

Ras variety: Daehnfeldt
19-7-1952
24-7-1952
28-7-1952
1-8-1952 . . . . . . .
6-8-1952
12-8-1952
22-8-1952
26-8-1952

1,719
1.870
1.896
1.979
1.766
1.740
1.122
837

37,5
38,2
38,3
38,9
38,3
38,3
38,7
38,8

6,80
7,03
7,04
7,19
7,46
7,18
6,96
6,81

i
8
8
7
7
6
2
2i

38
38
51
58
58
74
79
77

Ras va/7'c?0\-B5128
19-7-1952
24-7-1952
28-7-1952
1-8-1952
6-8-1952
12-8-1952
22-8-1952
26-8-1952

1.855
1.841
1.875
1.730
1.756
1.538
1.012
855

37,5
37,2
37,3
37,7
38,2
38,2
38,7
38,5

6,19
6,47
6,45
6,45
6,54
6,62
6,47
6,44

7i
8

38
27
28
39
56
64
70
72

n
n

6
6i
2
x
) Een hoog cijfer betekent een goede kwaliteit. A highfiguremeans agoodqualityof the seed.
2i

Uit deresultaten van de oogsttijdenproeven (zietabel 55)isduidelijk naar voren gekomen, dat men tot vroeger oogsten moet overgaan om alle risico van een achteruitgang van de zaadopbrengst en zaadkwaliteit te vermijden. Het zaad bereikt ongeveer
40 dagen na de bloei zijn maximum vetgehalte en 1000-korrelgewicht. Vooral indien
men het gewas na de oogst op ruiters te drogen zet, rijpt het zaad, ook indien dit nog
onrijp en geel van kleur is, nog belangrijk na en levert zaad van goede kwaliteit en
kiemkraeht.
Indien het rijpe zaad tengevolge van ongunstige weersomstandigheden vochtig
wordt, blijkt het snelin opbrengst en kwaliteit terugtelopen. In driedagen tijd daalde
de zaadopbrengst in een rassenproef met 100-500 kg per ha, terwijl het Alternariainfectiepercentage steeg met 20 tot 30% en de zaadkwaliteit tengevolge van het optreden van „landschade" daalde van 8tot 2.Weliswaar trad geen daling van het 1000korrelgewicht, het vetgehalte enjoodadditiegetal in, maar het zuurgetal vertoonde een
stijging, hetgeen voor de kwaliteit van de olie nadelig wordt geacht. Bij een sterke verbruining tengevolge van Alternaria-infectie neemt het verlies aan zaad nog belangrijk
toe. Hoewel tussen de rassen in vatbaarheid voor verbruining wel verschillen bestaan
- Valuta iserzeer gevoeligvoor - isgeenenkelevan dethans verbouwde rassen onvatbaar voor verbruining.
De onkruidbestrijding blijft een moeilijk probleem. Hoewel met het gebruik van
„pre-emergence" middelen een behoorlijke onkruiddoding werd bereikt, dient de be151

handeling met MCPA-, DNC-ofbutylphenol-bevattende middelen bij 10cmlengtevan
het gewas herhaald te worden. Het blijft een eerste vereiste van schoon land uit te
gaan of door middel van enkele malen licht opeggen de eerste onkruidopslag te verwijderen alvorens men gaat zaaien. Indien men ondanks alle voorzorgen toch tot een
chemische onkruidbestrijding moet overgaan, dient de behandeling bij een lengte van
+ 10cm van het gewas plaats te hebben.
Ten aanzien van de rassenkeuze moge verwezen worden naar de resultaten opgenomen in tabel 56.Hieruit blijkt, dat de rassen elkaar in productiviteit weinig ontlopen.
De lage zaadopbrengst van Valuta is vooral aan de gevoeligheid voor verbruining toe
teschrijven. Overigenslevertditraszaad meteenhoogvetgehalte, evenals Daehnfeldt,
de Canadese rassen 3011-B en 2612-A en de geelzadige rassen Minerva, Viking en de
Oro. La Prévision en Rabat 0196 zijn wat kort van stro, hetgeen bij het oogsten met
dezelfbinder bezwaren oplevert. Daehnfeldt blijkt lang door tebloeien, evenals Rabat
0-1 en Trifolium, terwijl Valuta, Minerva en Pajbjerg het eerst zijn uitgebloeid. Het
1000-korrelgewicht is voor alle rassen belangrijk lager dan vorige jaren.
Valuta en Minerva vallen op door een geringere stevigheid van stro, terwijl Valuta
bovendien zeer gevoelig blijkt voor verbruining. Gezien de grote verliezen in zaadopbrengst die door deze aantasting kunnen worden veroorzaakt, ishet kweken van meer
resistente rassen van belang.Voorts zal het onderzoek involgendejaren vooral gericht
dienen tezijn op het zoeken naar dejuiste cultuurmaatregelen om devertakking te stimuleren en daardoor de zaadopbrengst te verhogen.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt, dat de bepaling van het vetgehalte in het
zaad geschiedde volgens de refractometrische methode. Een uitvoerig onderzoek heeft
aangetoond, dat de vetbepaling volgens de refractometrische methode en de extractiemethode volkomen overeenstemmende waarden kan geven, indien het zaad goed
wordt aangewreven. De nauwkeurigheid van de vetbepaling laat wat dit betreft op
enkele laboratoria nog te wensen over. Het gebruik van een Peppinkmolen verdient
hiervoor aanbeveling, in het bijzonder voor het in Nederland verbouwde zaad, dat een
taaiere zaadhuid bezit dan het geïmporteerde lijnzaad.
Results of variety and cultivation trials with linseed
Eight variety trials with a set of 4-15 varieties and Daehnfeldt ascheck variety have
been carried out during the year 1952. Moreover some cultivation trials concerning
weed control, row distances, harvesting timeand seed treatment have been performed.
The linseed crop suffered severely from drought during blooming at the end of June
and heavy rains during the month of July. These unfavourable weather circumstances
caused a rather low mean yield of seed in consequence of fewer seedbolls per plant,
fewer seeds per boll and a considerable lower thousand kernel weight of the seed.
A survey of the average yield during the last five years has shown a negative correlation between yield of seed and rainfall in July.
Other reasons for a low yield are:
1. too rank growth and too thick stand of plants in the row (1000instead of 500-600
plants per square metre);
2. late harvesting, especially by rainy weather and full ripe seedbolls;
3. browning disease caused by Alternaria-infection;
4. insufficient weed control.
Yield differences obtained were not significant for most of the varieties as shown in
table 56. Valuta, Minerva and Viking have a short blooming, Daehnfeldt and Rabat
are late in maturity. The yellow seeded varieties Minerva and Viking gave the highest
oil content.
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Valuta is rather susceptible to lodging and browning-disease.
Thousand kernel weights are for all varieties lower than normal.
The oil analysis made by the rapid refractometric or the extraction method shows
no differences if the seedisthoroughly grinded before bya Peppink-mill.The seedcoat
of thelinseed grown in the Netherlands is more tough than of the imported seed.
For the next years research of all cultivation methods, which can stimulate the
branching and increase the yield, is more important than variety research, as the farmer isonly interested in growing linseed iftheaverage yield isat least 2000 kg/ha.
VERSLAG VAN ENKELE SPUITPROEVEN OP WITTE KLAVER IN 1952 (PROJECT 264)
with summary
E . VAN ROON
INLEIDING

De welige stand van klavers, zoals deze voorkomt op vruchtbare gronden en in
groeizame jaren, is nadelig voor de zaadteelt. Een gemakkelijk legerend gewas geeft
tot opbrengst- en kwaliteitsdervingen aanleiding. Legering vermindert, direct of indirect, de bestuivingskansen;in het vochtige microklimaat worden rijping en afrijping
bemoeilijkt; voor het optreden van schot zijn de omstandigheden gunstig. Deze bezwaren gelden in het bijzonder voor witteklaver, diegeilisenwaarvan derijping en de
oogst vallen in weken met slecht weer. Het drogen op zwad verloopt dan langzaam en
het product moet veel omgewerkt worden. De eenmaal opgeruiterde klaver heeft nog
veel blad, waardoor de kans op schimmelaantasting groot is.
Onder de Nederlandse klimaatsomstandigheden is de klaverzaadteelt dus riskant.
Zou men erin kunnen slagen deafrijping telaten verlopen ineenbeter milieu, dat men
zelfmin ofmeer indehand heeft, dan wordt dit risico verkleind endaarmee de belangstelling voor de klaverzaadteelt in onsland verhoogd. Uit het bovenstaande blijkt, dat
het van groot belang is, wanneer men de afsterving van het blad kunstmatig zou kunnen bevorderen. De in 1952genomen proeven bewezen, dat eenbespuiting met chemicaliën korte tijd voor het maaien in dit opzicht goede perspectieven biedt.
ENKELE FACTOREN, DIE HET SLAGEN VAN EEN BESPUITING BEÏNVLOEDEN

a. De spuitdatum
Daar de bespuiting enige dagen voor de maaidatum moet worden uitgevoerd, is het
noodzakelijk, de maaidatum nauwkeurig te bepalen. Dit levert echter vaak moeilijkheden op. Een klaverveld bloeit nooit gelijkmatig af. Op de dag van maaien zullen
altijd een aantal nog bloeiende bloemen aanwezig zijn. Tevens is dan de voeding van
een deel van het klaverzaad, juist door het lange behoud van het groene blad, nog
gaande. Een vroegtijdige stagnatie van de voedseltoevoer werkt dan zeker nadelig op
de korrelvulling, terwijl de kiemkracht van te vroeg geoogst zaad meestal niet goed is.
Wacht men daarentegen telang met het maaien, dan zijn debloemstengelsreedsgeheelbruin gekleurd en gaan buigen;dehoofdjes komen dan vaak op degrond teliggen
en de kans op schot, in ieder geval op vermindering van kwaliteit bij volgend slecht
weer, isaanwezig. Bovendien gaat nu reeds bij het maaien een deel der hoofdjes verloren. Het beste kan men daarom maaien, wanneer de hoofdmassa van de bloemstengels verkleurt. De maaidatum moet dus met zorg gekozen worden en het spreekt dan
vanzelf, dat dit in dezelfde mate geldt voor de spuitdatum. Bij een te vroege behandeling maakt men dezelfde fouten als bij te vroeg maaien;zou men echter spuiten in het
maairijpe stadium, dan worden de stengels, vooral bijgoeddrogend weer, zo bros, dat
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oogstverliezen niet uitblijven. Het lijkt daarom het beste enkele dagen tot een week
vóór de juiste oogstdag de vegetatieve delen door een bespuiting te doden.
b. De keuze ende concentratie vanhet middel
In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan een contactmiddel, dat binnen enkele dagen het verlangde resultaat geeft. De toepassing van een langzaam werkend
middelisminder gewenst, omdat meninhet algemeen hetweer slechtsvoor een enkele
dag kan voorzien; gaat het bv. enkele dagen na debehandeling regenen en ishet daarbij ook nogvrij koud, dan isdewerking onvoldoende. Verwacht men op korte termijn
zulk weer en wilmen toch spuiten, dan laat men zijn keuzevallen op een snelwerkend
middel en men past dit dan toein een hogereconcentratie. Bij goedweer kan het beste
gewerkt worden met een vrij geringe hoeveelheid snelwerkende actieve stof. Op de
proefvelden werden diverse chemicaliën op hun bruikbaarheid getest. Daarvan gaf
DNC (verspoten en verneveld) de beste resultaten.BehalveAAmorta zullen de andere
middelen (E 43, een niet giftige pre-emergence van Wiersum, Gron.; LT 5, een niet
giftige pre-emergencevanShell)niet besproken worden, omdat zij o.a. een onvoldoende verbranding gaven.
AAmorta, een arseniet, werkt weliswaar snel, maar ook in delagere concentraties
zeer fel, waardoor opbrengst en kwaliteit tegenvielen. Het heeft hiernaast het nadeel,
dat het zeer giftig is. De analyse op As 2 0 3 van het stro der metAAmorta behandelde
veldjes leverde het onstellende resultaat op, dat voedering met betrekkelijk geringe
hoeveelheden, ook van een gewas, bespoten met een lage concentratie (5 liter per ha
op 100 liter water), reeds dodelijk zou zijn. Daarnaast zijn enkele monsters stro, afkomstig van met DNC behandelde veldjes onderzocht, waarbij het NH 4 -zout van
dinitro-orthocresol als standaard werd gebruikt. Bij een dosering van 0,06 gDNC per
kg lichaamsgewicht beginnen bij dieren vergiftigingsverschijnselen op te treden. Voor
een koevan 500kgisdetoxische dosis dus 30gDNC. Bijeen gehalte van 50mg DNC
per kg klaverstro is 600 kg stro nodig om de toxische dosis te bereiken. Een deel van
het DNC wordt uitgescheiden met de urine, er zal echter ook cumulatie van het vergif
optreden. De invloed van regelmatig toegediende, geringe hoeveelheden DNC op
dieren is niet bekend. Zoals men het nu beoordeelt, lijkt een hoeveelheid van 50 mg
DNC per kg stro niet schadelijk eneenhoger gehaltewerd bijtoepassing van DNC tot
eenconcentratie van 1 % in 1000liter spuitvloeistof per ha niet gevonden.
DE RESULTATEN VAN ENKELE PROEVEN

In tabel 57zijn schematisch de resultaten van enkele bespuitingen samengevat.
Allereerstblijkt uitdeproeven, dat inhetalgemeen dekiemkracht vanhetzaad door
een bespuiting met DNC-middelen niet geschaad, integendeel zelfs verhoogd wordt.
De hardschaligheid wordt of niet beïnvloed of daalt enigszins;in een enkel geval werd
een verhoging gevonden. De percentages abnormale kiemen en niet kiemende zaden
(„rest") werden door de behandeling in de meeste gevallen verlaagd. Het 1000-korrelgewichtwordt dooreengenomen nauwelijks beïnvloed; bij enkele proeven was het iets
kleiner, bij andere wat hoger. Bij de waardering van de kiemkracht wordt rekening
gehouden met het percentage hardschalige zaden door hiervan een derde deel bij het
cijfer voor de„zuivere" kiemkracht optetellen.De bespuiting heeft op deze grootheid
een gunstige invloed gehad. Bij alleproeven werd door een bespuiting de dorsbaarheid
aanzienlijk verbeterd. Een nadere beschouwing van de opbrengstcijfers geeft ons de
indruk, dat het er wel degelijk toe moet doen, wanneer en waarmee gespoten wordt.
Daarom lijkt het goed deproeven stuk voor stuk in het kort na te gaan.
In Noordholland {Schagen) was het gewas bladrijk. De bespuiting heeft hier zin
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Tabel 57. Bespuiting van witte klaver,

Gebied

jestemd voor zaadwinning, met diverse chemicaliën.
O

Middel

e

Ë

'S

"T3

X Ë.Ë

1

2

X %

< 3

&

25

7

8

9

10

2,50
5,00
3,75
6,25
5,00
7,50

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

16/7
16/7
19/7
19/7
22/7
22/7

24/7
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7
24/7

4,27
4,77
4,55
4,62
3,66
4,15
3,81

41
45
52
54
60
52
51

31
24
23
25
24
25
25

22
25
19
16
9
14
16

18/7
18/7
18/7
18/7

5,29
5,91
5,39
5,34

51
50
53
51

27 14 8 60 0,74
27 11 12 59 0,73
34 7 6 64 0,72
26 14 9 60 0,72

5
10
15

Noord-Groningen

Onb.
DE2S ( = DNC)
DE2S ( = DNC)
AAmorta
AAmorta

7,5
12,0
5
8

__

_

2,5
5,0
7,5

_
15
30
50
5
9
13

_
800
800
800

_
100
100
100
100

_
800
800
800

_
200
200
200
200
200
200

_
14/7
14/7
14/7

_
24/7
24/7
24/7
24/7

_
22/7
22/7
22/7

_
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

28/7 3,40 84
28/7 3,05 89
28/7 3,10 87
28/7 2,85 80
28/7 3,00 80
5/8
5/8
5/8
5/8

2,40
2,58
2,53
2,47

59
80
85
82

18/7
18/7
18/7
18/7
18/7
18/7
18/7

4,37
3,76
3,64
3,48
3,17
3,37
2,64

49
50
59
54
46
43
51

4
7
4
8
9

4
2
5
6
3

il

6
6
6
5
7
9
8

8
2
4
6
8

51
53
60
62
68
60
59

85
91
88
83
83

0,73
0,72
0,72
0,73
0,73
0,72
0,71

0,72
0,75
0,74
0,75
0,72

6 12 23 61 0,62
5 4 11 82 0,65
4 5 6 86 0,63
2 6 10 83 0,61
29
29
29
28
25
25
20

13 9 59 0,67
12 9 60 0,66
10 2 69 0,65
15 3 63 0,64
18 11 54 0,61
18 14 51 0,61
16 13 58 0,60

gehad. Eén dagna het maaien konden de behandelde veldjes opgeruiterd worden; de
onbehandelde veldjes waren toen nog te zwaar en te groen. Het drogen op zwad en
ook op ruiter geschiedde snel. Het grootste succes werd hier bereikt bij de vroege en
middenvroege bespuitingen en wel toegepast in de lichtste concentraties. Bij de latere
behandeling komt zaadverlies om de reeds eerder genoemde redenen voor. Typisch is,
dat bij gebruik van hogere concentraties de opbrengst wel terugloopt, maar de kwaliteit nog verbeterd wordt. Dit vinden we ook bij andere proeven terug. Men kan dit
verklaren door aan te nemen, dat de behandeling van het gewas na het spuiten, o.a.
het drogen, hier nog iets gunstiger verloopt. De kleur van het zaad is dan ook beter
(blanker) naarmate men meer van het middel gebruikt.
De proef in Noordholland(Wieringermeer) heeft evenals devorigeeen zeer hoog opbrengstniveau. Ook dit gewas was ten tijde van de afrijping bladrijk en legerde vrij
zwaar. Helaas is al het materiaal, maar vooral het onbehandelde, iets te vroeg op de
ruiter gekomen. Een deel van de opbrengstverhoging en de iets betere kwaliteit na
behandeling moeten hieruit wel verklaard worden. De weersomstandigheden waren
tijdens en na het maaien van dien aard, dat het breken van bloemstengels weinig voorkwam. Waarschijnlijk zouden de hierdoor veroorzaakte verliezen bij goed, drogend
weer groter zijn geweest. Men heeft hier immers met hoge concentraties gewerkt. Bij
156

i

6

Onb.
DNC
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WN101 O DNC)
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gebruik van 5kg DNC waren debloemstengels niet, bij 10en 15kgwel verbrand.
Men kan uit dezegegevens de conclusie trekken, dat men niet voor verliezen bij gebruik van hogeconcentraties hoeft te vrezen, mits er maar regenachtig weer volgt. Als
bijzonderheid wordt nogvermeld, dat debloemstengels op debehandelde veldjes meer
overeind bleven staan dan op de onbehandelde (lichter door bladverlies).
De proef inNoord-Groningenisin eenzeer laat stadium aangelegd. De bloemstengel
was ten tijde van de bespuiting reeds verkleurd. Men meldde bij de oogst veel verlies
door breuk van de stengels en het ontbladerde, brosse materiaal was zeer moeilijk te
verzamelen. De optredende oogstverliezen zijn hier ongetwijfeld het gevolg van. Wel
werd de overigens reeds uitstekende zaadkwaliteit door een behandeling met DE 2S
(vernevelbare DNC) nog verbeterd. Bij de oogstwerkzaamheden iswellicht het fijnste
materiaal het eerst en het meest verloren gegaan, waardoor het 1000-korrelgewicht
steeg.
Het middel AAmorta voldeed niet. Behalve een oogstdepressie kwam een verlaging
van de kiemkracht voor.
In de Noord-Oost Polder waren de resultaten zeer goed. Door de bespuiting verbrandde weliswaar een groot gedeelte van de bloemstengel, maar de hoofdjes braken
niet af. De beste opbrengst werd weer behaald bij de laagste concentratie en ook hier
nam dekiemkracht inhet bijzonder bij delagereconcentraties toe.De hoogste concentratieschijnt hieren ook bijandereproeven schadelijk tewerken; behalveeenoogstdervingtreedthiereen achteruitgang van dekiemkracht envanhet 1000-korrelgewichtop.
Tenslotte toont een proef in de Haarlemmermeer het gevolg van te vroeg spuiten.
Op de dag van behandeling bloeide het veld nog rijkelijk. Vanzelfsprekend resulteert
dit in een vermindering van de opbrengst. Het reeds uitgerijpte zaad, dat bij de
schoning behouden bleef, maakte de verdere bewerking onder verbeterde omstandigheden door enhad, vooral bij dehogereconcentraties, een mooierekleureneenhogere
kiemkracht. Het gemiddelde 1000-korrelgewicht liep iets terug, hetgeen met het bovenstaandeovereenstemt. Evenalsuitdeproef inNoord-Groningen blijkt, dat AAmorta niet bevalt. De verbranding was buitengewoon fel. Hier werd dan ook in de oogst
het kleinste 1000-korrelgewicht gevonden.
Spraying experiments in whiteclover
White clover was sprayed with different chemicals some days up to more than a
week before mowing date, in order to check the possibility of reducing the risk that
goes with the seed culture of this crop in our climate. DNOC applied in not too high
concentrations (up till 5 kg/1000 litres water) at the end of the ripening stage killed
still living vegetative parts without decreasing yield or quality. These could even be
increased by applying DNOC at the right moment.
H E T OPTREDEN VAN ENKELE A K K E R O N K R U I D E N IN VERBAND MET ZAAITIJD
E N BODEMSTRUCTUUR
with summary
P . RlEPMA K Z N
INLEIDING

Het vorigjaar werd het vermoeden uitgesproken, dat het optreden van Alopecurus
myosuroides (Duist, Zwartgras of Wintergras) in verband zou staan met de structuur
van de grond, daar dit onkruid vooral op slempige, natte plekken werd aangetroffen
(3). Ook Matricaria chamomilla (Echte kamille) geeft blijkbaar devoorkeur aan een
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natte grond. In 1952 werd het onderzoek voortgezet omtrent het optreden van onkruiden inakkerbouwgewassen, waarbij getracht werd een meerexactebasis tevinden.
Op elk perceel werden daartoe tweeërlei soort waarnemingen gedaan:
Ten eerste werd de abondantie der onkruiden in diverse gewassen bepaald volgens
de methode van ZANDSTRA en D E VRIES (4).
Ten tweede werd de structuur beoordeeld naar visuele maatstaven volgens de methode van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., waarbij
vooral werd gelet op het poriëngehalte, de aard der breukvlakken van de kluiten en de
kruimelvorming. Een structuur met een laag poriëngehalte, scherpe breukvlakken en
weinig kruimelvorming werd als slecht gekenschetst en met een laag cijfer gewaardeerd, terwijl een goede structuur met een hoog cijfer werd aangegeven. Volgens GOEDEWAAGEN en PEERLKAMP (2) bestaat er een goede overeenstemming tussen de visuele
beoordeling der structuur en de aggregatie. Hoewel de methode dus subjectief is, mag
toch worden aangenomen, dat zij bruikbaar is voor practische doeleinden.
D E ZAAITIJD

In 1951 is reeds gebleken, dat de zaaitijd van de gewassen invloed kan uitoefenen
ophet optreden der onkruiden. Het isdan ook teverwachten, dat debetrekking tussen
de abondantie der onkruiden en de visiuele structuur door deze factor wordt overschaduwd, wanneer het beschouwde onkruid een bepaalde kiemingsperiodiciteit bezit,
gekenmerkt door een sterke kieming in een bepaald seizoen. Dit is o.a. het geval voor
Alopecurus myosuroides L., die hoofdzakelijk in het najaar kiemt, doch in het voorjaar slechts een betrekkelijk geringe kieming vertoont (fig. 51en tabel 58).
Vanwege het geringe aantal gegevens werd een indeling gemaakt in vijf groepen.
Tabel 58. Alopecurus myosuroides. Zaaitijd en abondantie.
Zaaidatum

15Aug
15Oct
15Dec
15Mrt
15 Apr

Aantal
percelen

9
21
7
29
16

Gemiddelde abondantie
van Alopecurus m y o suroides = X

3,10
2,80
1,80
1,10
0,30

"x

0,3
0,5
0,54
0,45
0,14

Zowel uit fig. 51 als tabel 58 blijkt, dat er een reëel verschil bestaat tussen het optreden van Alopecurus myosuroides in na- en voorjaar.
Niet elk onkruid bezit een dergelijke kiemingsperiodiciteit. Dit kan o.a. blijken uit
fig. 52, waarin de abondantie van
Matricariachamomillategen dezaaitijd is uitgezet. Hierbij kon geen sterkekiemingsperiodiciteitwordenvastgesteld, hetgeen in overeenstemming
is met de gegevens van BRENCHLEY
en WARINGTON (1). Evenwel werd
opgemerkt, dat Matricaria chamomilla niet sterk kiemt in het najaar,
enpas veelvuldigbegint op te treden
!5Mrt 15April
15 Aug.
5 Dec.
15 Oct
van December, Januari af tot April.
Zaaitijd
De mogelijkheid is dus niet uitgeFig. 51. Alopecurus myosuroides. Verband tussen
sloten, dat dit onkruid maar weinig
abondantie en zaaitijd
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tot ontwikkeling komt in vroeg ge- A b° ndant!t
zaaide najaarsgewassen alskoolzaad,
die een welige ontwikkeling in het
najaar bezitten, maar dat het nog
sterk kan optreden in wintertarwe,
die ten tijde van het optreden van
Matricaria chamomilla een veel geringer grondbedekking heeft dan
l5Mrt l5Apnl
5 Dec
koolzaad.
15 Aug
15 Oct
Zaaitijd
Ook van Stellaria media (Muur)
52. Matricaria chamomilla.
Verband tussen
Fig.
kon geen verschil tussen de kieming
abondaiitie en zaaitijd
in najaar en in voorjaar worden
vastgesteld. Dit onkruid bloeit trouwens bijna het gehelejaar door.
Het is duidelijk, dat, wilmen verband vinden tussen het optreden van onkruiden en
de structuur, eerst gecorrigeerd moet worden op zaaitijd, wanneer de onkruiden een
duidelijk uitgesproken kiemingsperiodiciteit bezitten, zoals dat in het bijzonder voor
Alopecurus myosuroides het geval is.
DE VISUELE STRUCTUUR

Na correctie op zaaitijd werd bij Alopecurus myosuroides een samenhang gevonden
tussen abondantie en visuele structuur (fig. 53 en tabel 59).
Tabel 59. Alopecurus myosuroides. Visuele structuur en abondantie.
Visuele structuur

1,8-2,8
2,8-3,8
3,8-4,8
4,8-5,8
5,8-7,25

Aantal
percelen

Gemiddelde abondantie
van Alopecurus myosuroides — y

13
15
18
15
21

2,40
2,60
1,80
1,10
1,10

0,3
0,4
0,26
0,24
0,25

Uit de tabel is af te leiden, dat Alopecurus myosuroides practisch betrouwbaar
abondanter optreedt bij een slechte dan bij een als goed gekenschetste structuur. Dat
de in lig. 53 getrokken lijn ongeveer het aangegeven verloop zal hebben, blijkt uit een
vergelijking met fig. 54, waarin de abondantie van Alopecurus myosuroides in haver
tegen de visuele structuur isuitgezet bij slechts één zaaitijd.
Abondantie
4r

2

Abondantie
4r

3

4

5
6
7
Visuele structuur

Fig. 53. Alopecurus myosuroides. Verband tussen
abondantie en visuele
structuur

5
6
7
Ô
Visuele structuur

Fig. 54. Alopecurus myosuroides in
haver, gezaaid ± 15 Maart.
Verband tussen abondantie en
visuele structuur
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Matricaria chamomilla schijnt op de structuur ongeveer op dezelfde wijze te reageren als Alopecurus myosuroides; de afwijkingen zijn nl. in het algemeen niet significant, zoals blijkt uit tabel 60. We mogen dus aannemen, dat Matricaria chamomilla
vooral optreedt bij een slechte structuur, waarbij veelwater voor de kieming aanwezig
Abondantie
4i-

2

Abondantie
4|-

3

4

5

2

6
7
8
Visuele structuur

Fig.55. Matricaria chamomilla. Verband tussen abondantie en
visuele structuur

3

4

5
6
7
Visuele structuur *

Fig. 56. Stellaria media. Verbandtussen abondantie
en visuele structuur

is. Uit aantekeningen blijkt, dat depercelen, waarop dit onkruid hetmeest voorkwam,
erg nat waren. Evenwel bezat debouwvoor hier niet altijd een slechte structuur, maar
was het hoge watergehalte waarschijnlijk een gevolg van storende lagen in de ondergrond.
Tabel 60. Matricaria chamomilla. Visuele structuur en abondantie.
Visuele structuur

1,8-2,8
2,8-3,8
3,8-4,8
4,8-5,8
5,8-7,25

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Aantal
percelen

Gemiddelde abondantie
van Matricaria chamomilla
=c

ac

12
15
17
16
20

1,04
0,89
1,45
1,18
0,36

0,61
0,38
0,42
0,37
0,22

In tegenstelling met Matricaria chamomilla en Alopecurus myosuroides treedt Stellaria media waarschijnlijk meer op bij een gunstiger structuur, zoals kan blijken uit
fig.56. De gevonden verschillen zijn echter niet significant, waarschijnlijk ook al, omdat dit onkruid nogal sterk op stikstof reageert entoeneemt bij hogere stikstofgehalten
van de bodem. In koolzaad komt het soms zeer abondant voor, terwijl het in vlas in
veel mindere mate optreedt.
Er moet echter op gewezen worden, dat geen andere factoren zijn onderzocht, die
enige invloed zouden kunnen doen gelden. Daarvoor was het aantal percelen nog te
gering.
The occurrenceofsome weedsofarablelandinrelation tosowing date andsoil structure
The relation of the occurrence of Alopecurus myosuroides, Matricaria chamomilla
and Stellaria media to sowing date and soil structure was investigated. Alopecurus
myosuroides and Matricaria chamomilla wereespecially abundant infieldswitha bad
structure; Stellaria media on the contrary seems to be more abundant on a wellstructured furrow. Oftheinvestigated weedsonlyAlopecurus myosuroides germinated
especially in autumn, the other two showed no periodicity in germinating.
160

LITERATUUR
1. W.E. BRENCHLEY and KATH. WARINGTON, The weed seed population inarable soil.Journ. Ecology
18 (1930): 235-272; 21 (1933): 103-127; 24 (1936): 479-501.
2. M. A. J. GOEDEWAAGEN en P. K. PEERLKAMP, Verslag van het structuur- en wortelonderzoek

op hetgrondbewerkings- en bemestingsproefveld R aN O P 123, bij Kuinre indejaren 1950en
1951. Gestencilde verslagen van het Landbouw Proefstation enBodemkundig Instituut T.N.O.
Groningen (1952).
3. P. RIEPMA K Z N , Hetvoorkomen endebestrijding van Alopecurus myosuroides in Groningen
(Project. 237). Verslag vanhetC.l.L.O. over 1953(1952): 131-134.
4. K.J.ZANDSTRA en D .M. DE VRIES, Onderzoek derakkeronkruidbegroeiing, Verslag C.l.L.O.
over 1950(1951): 30-33.

H E T VERLOOP VAN D E VERNALISATIE VAN ZES WINTERTARWERASSEN
BIJ NOVEMBERZAAI O PH E T VELD (PROJECT 144)
with summary
H . G . WlTTENROOD

Zaait men wintertarwes van20Februariafop
gezette tijden, dan wordt met elkevolgendezaaitijd steeds minder aanhun koudebehoefte voldaan (4, 5). Hoe groter deze koudebehoefte is,
des te meer wordt degeneratieve ontwikkeling
vertraagd, zoals dit voor dezesin onze proef
gebruikte tarwes wordt geïllustreerd in[fig. 57.
Hieruit blijkt, dat Bersée, ons minst kouderesistente standaardras voor de bevriezingsproeven
(proj. 145),hetverste in ontwikkeling isenzelfs
in delaatste zaaitijd nauwelijks isvertraagd, dat
Carsten'sV, onsmeestkouderesistente standaardras, sterk vertraagd isendatJuliana, onsmiddelmatig kouderesistente standaardras, een tussenpositie inneemt. Aandeze rassen werden, vnl.op
aanraden van DrW. FEEKES, het Franse ras
Renfort enhetnieuwe Belgische Prima alscompletering vandeweinigkoudebehoeftige groepen
Skandia III alsextreem koudebehoeftig Zweeds
ras toegevoegd. Dekeus vandeze zesrassenomspantdushetgehele traject van koudebehoeften.
Van Prima zijn twee herkomsten beproefd, die
en in koudebehoefte enin kouderesistentie iets
verschilden (5). Weontvingen degegevens voor
fig. 57vanIrG. DANTUMA (Stichting voor Plantenveredeling) via de Stichting voor Coördinatie
vanOnderzoeken CultuurvanBroodgraan (Stichting Cocobro, secr. DrS. BROEKHUIZEN).
Daar dekouderesistentie door volledigevernalisatie onder bepaalde omstandigheden verminderd kanzijn endezetoestand bijde verschillenderassenopverschillendedata moet optreden,
ishetvanbelanghetverloop van devernalisatie
op hetveld in de winter envooral het tijdstip
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Fig. 57. Verschil inkoudebehoefte van
de zesgebruikte rassen, waaronder Bersée (o-o) met de
kleinste, Skandia III( •
•)
met degrootste koudebehoefte. Ontwikkelingscijfers volgens
FEEKES: 10,1 = aar zichtbaar;

6 = eerste knoop in halm
Difference incold requirement
of thesix varieties, among which
Bersée with the least and Skandia III with the greatest cold
requirement. Stages of development according to FEEKES:
10,1 = ear just visible; 6 =
first joint of stalk
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waarop de volledige vernalisatie wordt bereikt, voor alle rassen, tot de meest koudebehoeftige toe, te kennen. Daarbij bevinden zich alle rassen dus in hetzelfde stadium
en hierin dient hun kouderesistentie te worden bepaald, zoals ditjaarlijks door ons
werd uitgevoerd door de in het begin van November op het veld gezaaideplanten omstreeks half Februari tot half Maart na bevriezing in de ijskast te beoordelen.
Ter bestudering van het verloop der vernalisatie werden, gelijk met het zaaien van
de ongeveer 300 nummers tarwerassen voor de kouderesistentiebeproeving, op 7 November 1951 op hetzelfde veld, doch in potten, ook dezesrassenvoor devernalisatieproef gezaaid.
Elke pot bevatte 6liter aarde, waarin op een diepte van 1 cm 15korrels werden gelegd. Voor elk ras werden acht potten ingezet, waarvan er telkens twee in de kas werden overgebracht (tabel 61,inzetten I, II, III, IV).Zij ontvingen hier continu licht van
eenlichtbak van 12TL-buizen (40Watt per buis) op 30cm boven de potrand;de kastemperatuur bedroeg, gemeten tussen de potten, vrij constant 18°C.
Tabel 61. Aantal dagen op het veld, vóór plaatsing in de kas.
Number of days on thefield before thepots were transported to the greenhouse.
Inzet in kas
In greenhouse

I

II

III

IV

Bersée . . .
Renfort . .
Prima . . .
Juliana . . .
Carsten's V .
Skandia III .

40
40
40
40
40
56

56
56
56
56
56
68

68
78
68
68
68
78

78
91
78
78
78
91

Uit de potten in de kas werden geregeld planten genomen om microscopisch na te
gaan in welk stadium van ontwikkeling deplant zichbevond. In fig. 58 zijn deze ontwikkelingsstadia (tabel 62)als ordinaten uitgezet tegen het aantal dagen in de kas als
abscis. Het blijkt dat, voor zover voldoende gegevens beschikbaar zijn, door deverkregen punten voor elke inzet afzonderlijk een rechte lijn getrokken kan worden. Op
deze wijze is het mogelijk voor vijf van de zes rassen zeker twee van de vier lijnen te
trekken;dezerechtelijnen blijken bijna evenwijdig telopen. Voor hetras Renfort kon
slechts de rechte lijn voor inzet I worden geconstrueerd, daar van de inzetten II, III
en IV slechtséénpunt van delijn bekend is.Het isechter niet moeilijk intezien, dat de
lijn van inzet III tussen depunten van II en IV door moet lopen en de afstand II-IV of
welmiddendoor moet delen of, wat meer waarschijnlijk is, dichter langs IV moet passeren, zoIII enIVal niet samen moeten vallen. De lijnen door II enIV kunnen wedan
gevoeglijk evenwijdig aan III trekken. Veel speelruimte voor deze lijnen blijft er heus
niet over. Dat de lijnen van deze drie inzetten belangrijk steiler zijn dan van inzet I
ligt wellicht aan het feit, dat de rechte lijnen slechts benaderingen zijn van een meer
exponentieel verlopende lijn (zoals dit enigszins te zien is bij Bersée II, Prima III en
Juliana III) en de punten van II, III en IV hoger, dus in het nog steilere deel van zo'n
exponentieel verlopende lijn liggen: de grotere steilheid is dan slechts schijnbaar. Zo
zijn verder voor de vijf andere rassen de twee lijnen, waarvan telkens slechts één punt
bekend was,evenwijdig aan de naastbijzijnde bekende lijn getrokken. In de laatste gevallen ginghet meestal om punten op stadium 2zelf gelegen en voorlopig is het doel
slechts de gegevens over dit stadium te completeren.
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S t a g e of development
Ontwikkelingsstadium
IOI—

20
30
40
SO
Number of day» Aantal dagen

Fig. 58. Ontwikkelingsstadia uitgezet tegen het aantal dagen in dekas voor devier inzetten van elk
rasafzonderlijk. Delijnen (ophetoogdoor depunten getrokken) lopen ongeveer evenwijdig
enliggen steedsmeernaar links,naarmate deplanten langer ophetveld verbleven
Inzet I = o,II = + , III = ., IV = x
Stagesofdevelopmentplottedagainst numberofdaysingreenhouse, apartfor thefour setsof
eachvariety.Set I = o, II = +, HI = », IV = x
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Tabel 62. Omschrijving derstadia volgens VAN DE SANDE BAKHUYZEN (2, engedeeltelijk ongepubliceerd).
Legend of the stages according to VAN DE SANDE BAKHUYZEN (2, and partly unpublished).
Vegetatief stadium. Vegetative stage.
Jongste stadium :primordia zijn bladen zodra ze duidelijk genoeg te onderscheiden zijn.
Youngest stage: primordia areleaves assoon asthey can bedistinguished clearly enough.
Later stadium: dejongste primordia zijn bractee-achtig als halve ringen, de groeikegel
half omvattend 1 ), maar sluiten zich later. Later stage: the youngest primordia are bract-like
similar tohalve rings, semi-embracing the growing conex),but are closed afterwards.

la
lb

((2)), (2)
2

Generatief stadium. Generative stage.
Eerste zwakke opzwelling vandetussen deuiteinden der halve ringen opengelaten vlakken, deinterbracteale ruimten. First, slight swelling of the spaces left open between the ends
of the half-rings, theinterbracteal spaces.
D eopgezwollen interbracteale ruimten ( = de aartjesprimordia) zijn even groot alsde
bracteeën („double ridge" stadium volgens PURVIS en GREGORY, 7). The swollen interbracteal spaces ( = the spike let primordia) are as large as the subtending bracts („double ridge"
stage according to PURVIS and GREGORY, 7).

2+
D eaartjesprimordia steken uit. Spikelet primordia protruding.
3
Differentiatie vande kafjes. Differentiation of the glumes.
4, 5,6 etc. Differentiatie vanhet primordium van de le,2e,3eetc. bloem. Differentiation
primordium of the 1st, 2nd,3rdetc. flower.

of the

x

) Aanvankelijk slechts 1of 2, later 4 of 5,in bijzondere gevallen (1)veel meer. Initially only 1or 2,
later on4 or5,inspecial cases (1)many more.
Onlangs werden overeenkomstige criteria opgesteld d o o r JONARD, COLLER en V I N -

CENT (6),die echter van de differentiatie van de eerste bloem overstapten o p de dif-

ferentiatie dermeeldraden en stampers. Waar destadia ((2)) en(2)bijandere granen
dan tarwe, bv. rogge, waarmee PURVIS en GREGORY werkten, niet zo gemakkelijk te

onderkennen zijn, is stadium 2in hetalgemeen heteerste duidelijk zichtbare generatieve stadium. H o eeerder ditoptreedt in continu licht en warmte deste vollediger is
de plant gevernaliseerd. Omstadium 2tebepalen behoeven weslechts uitfig.58 langs
de lijn van stadium 2het snijpunt met de verschillende ontwikkelingslijnen indagen af
te lezen en deze waarden alsordinaten tegen de bijbehorende aantallen dagen op het
veld als abscis uit tezetten omfig.59teverkrijgen. Bovendien zijn hierin met onderbroken lijnen dewaarden aangegeven uit de proef (3) van 1947-1948 (gezaaid 11 November
1947 en, na57, 72 en 92 dagen o phetveld, overgebracht indekasonder continu licht
en eenzeer constante temperatuur van 22 °C, was Juliana steeds na 20dagen op stadium 2enCarsten's Vachtereenvolgens na 33, 23 en20dagen).
Echter impliceert fig. 58datde juiste duur vanhetvegetatieve stadium is: het aantal dagen, datdelijnen van deverschillende inzetten telkens van delijn vanstadium 1
afsnijdt. Op overeenkomstige wijze alsfig.59is dit infig.60 voorgesteld. Veel verschil tussen deze twee figuren is er niet, behalve dat Renfort nu duidelijk later is meer k o unodig zouhebben d a nBersée - alsniet dereeds gemaakte opmerking over
de vermoedelijke oorzaak vande grotere steilheid vande lijnen vanRenfort het bestaan vanditverschil minder zeker maakt.
D e zo vloeiend door deverkregen punten getrokken lijnen suggereren een asymptotisch naderen toteen minimum aantal dagen incontinu licht enwarmte, nodig voor
de overgang vanhetvegetatieve inhetgeneratieve stadium. Ditk a nwaar zijn, maar
het hyperbolisch verloop bemoeilijkt de onderlinge vergelijking der hellingen. Trekken wedeze hyperbolen recht door logarithmische transformatie vanhet assenstelsel,
d.w.z. verleggen we het nulpunt op oneindige afstand en verbinden we de punten
rechtlijnig, dan verkrijgen we uitfig.60fig.61. Een vergelijking vanfig.61metfig.62
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doetzien, dat bij steedslageretemperaturen op hetveld dehellingen van delijnen voor
sommige rassen van steil naar vlak, voor andere rassen daarentegen juist omgekeerd
van vlak naar steil verlopen.
Het steilst zal deze helling zijn bij optimale jarowisatie (zoals VAN DE SANDE BAKNumber of days till stage 2
Aantal dagen t o t stadium 2
5 0pC 2

Number of days vegetative
Aantal dagen vegetatief

•=•*•-A+

40
50
60
70
Number of days in the field

80
90
Aantal d. op veld

Fig. 59. Het aantal dagen in de kas tot stadium 2
(afgelezen uit fig. 58) uitgezet tegen het
aantal dagen op het veld.De onderbroken
lijnen geven de waarden gevonden bij de
proef in 1948voor Juliana en Carsten'sV
Number of days in greenhouse till stage
2 (as computed from fig. 58), plotted
against the number of days in the field. The
broken lines indicate the values from
an experiment in 1948 of Juliana and
Carstens V

20 —

40
SO
Number of days

60
70
80
in the field Aantal d.

Fig. 60. Het zuivere verloop van de vernalisatie:
duur van het vegetatieve stadium (stadium 1) in de kas (basislijnen van fig. 58)
uitgezet tegen het aantal dagen op het
veld
The genuine trend of the vernalisation:
duration of the vegetative stage (stage 1)
in the greenhouse in days (basal lines of
fig. 58) plotted against the number of days
in the field

HUYZENdit noemen wil voor de inwerking van de temperatuur (1, 2)): steilheid in de
aanvang wijst dus opeenhogere optimalejarowisatietemperatuur, steilheid in de eindperiode op eenlager gelegen optimum. Volgens ZARUBAILOen KISLJUK (10)isdediepte van jarowisatie-optimum, tot zelfs onder O °C evenredig met de mate van kouderesistentie. Welnu, intabel 63zijnjarowisatieverloop en kouderesistentie volgens onze
en DANTUMA'S laatste bepalingen tegenover elkaar gezet.
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log number of days vegetative
log aantal d. vegetatief
l.7r

Fig. 61.Dezelfde waarden als in fig. 60 in beide richtingen logarithmisch uitgezet, waardoor de hellingen
der lijnen vergelijkbaar zijn geworden
The same values as in fig. 60 plotted logarithmically in both directions, by means of which the
slopes have become comparable
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Fig. 62. Maximum en minimum temperaturen op het
veld van de zaaidatum tot de laatste bevriezingsproef. Inzetdata en bevriezingsdata met pijlen
aangegeven
Maximum and minimum temperatures onthe field
from the sowing date till the date of the last
freezing experiment. Dates of entrance in the
greenhouse and of freezing experiments indicated
by arrows

Tabel 63. Kouderesistentie en jarowisatieverloop in fig. 61 in verband met veldtemperatuur.
Cold resistance and trend ofjarovisation infig. 61 in relation tofield temperature.
S k a n d i a l l l 8^
Carsten'sV 1\
Prima
7

Steeds steiler dalende lijn in de opvolgende perioden = steeds betere jarowisatie
in de steeds kouder wordende perioden.
Ever steeper dropping line in the successive periods offig. 61 = ever better jarovisation with declining temperatures on thefield (fig. 62).

Renfort
Juliana
Bersée

Steeds minder dalende lijn in de opvolgende perioden = steeds minder goede jarowisatie bij steeds dalende temperatuur.
Ever less dropping line in the successive periods of fig. 61 = ever less jarovisation
with declining temperature on the field.

5i
5
2i

Schaal kouderesistentie : 0 =
Scale of cold resistance: 0—•

niet-, 10 = volkomen resistent.
non resistant, 10 = totally resistant.

Ten slottekomt fig.61opdekop gezetovereen metfig.57: inbeideneemt de koudeinwerking dan van links naar rechts af en in beide is het verloop van de twee groepen
uit tabel 63 overeenkomstig, hoewel detijd dan tegengesteld verloopt. Of deze zesrassen bij het begin van onze bevriezingsproeven op 2 Februari alle volledig gejarowiseerd waren, is bij deze wijze van weergeven (fig. 61) moeilijk te zien, maar het is wel
waarschijnlijk (zie ook fig. 63).
Volgens tabel 62 moet het aantal bladen, dat bij elke onderzochte plant geteld is,
recht evenredig zijn met de duur van de vegetatieve periode.
Daar de ontwikkeling in de winter zo goed als stil staat, moeten de grootste verschillen in de kasperiode optreden, afhankelijk van dejarowisatietoestarid, die per inzet verandert. Hiervan geeft fig. 63een beeld, zij het alleen voor diestadia, waarbij het
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Fig. 63. Het gemiddeld aantal bladen van
elke inzet ([, II, III en IV) per ras
uitgezet tegen het aantal dagen op
het veld
The mean number of leaves of each
set (ƒ, II, III and IV) per variety
plotted against the number of days
on the field
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Fig. 64. Het gemiddeld aantal bladen per inzet en per
ras uitgezet tegen de duur van de vegetatieve
periode in de kas; de lijn, die de punten van
de inzetten, welke 40 dagen op het veld verbleven (1), verbindt, ligt rechts onder de lijn,
die de punten van de inzetten welke 78
dagen op het veld verbleven (4), verbindt
The mean numbers of leaves per set per
variety plotted against the vegetative period in
the greenhouse in days: positive correlation
between number of leaves and coldrequirement ;
only the lines marking the sets of 40 days (I)
and of 78 days (4) on the field lie on different
levels

aantal bladen reeds vast staat. We zien dan dat de meest koudebehoeftige rassen,
Skandia, Carsten's V en Juliana, in het begin het grootste gemiddelde aantal bladen
hebben; de overige hebben een lager aantal, dat aanvankelijk daalt, maar later weer
stijgt, zodat ten slotte alle rassen in hetzelfde gemiddelde aantal schijnen te moeten
eindigen. Er kunnen dus op het veld nog enkele bladen bijgekomen zijn in de perioden
van 35-51 dagen tussen inzet I en inzet IV, maar dit is slechts weinig vergeleken met
de periode in de kas. Het is welhaast zeker dat alle rassen op het veld gelijktijdig onderzocht ongeveer evenveel bladen zullen hebben. De gemiddelde aantallen bladen
per inzet, uitgezet tegen de vegetatieve periode zoals die in fig. 58is af te lezen, geven
een duidelijke correlatie (fig. 64).Alleen liggen depunten van inzet I rechts onder die
van inzet IV. Stel het aantal bladen per dag op het veld gevormd = xen dat in devegetatieve periode in de kas = y, dan is het totaal gemiddelde aantal evenredig aan het
productvanhetaantaldagenophetveld Xxenhetaantaldageninkastoteindestadium
1 X y :==ax X by = ab x xy, waarin xy constant is.Juist omdat fig. 64een logarithmisch verband doet vermoeden, is hier het product in plaats van de som van de twee
gegevens geoorloofd. De correlaties (zie verder) zijn dan ook van de log-waarden berekend. Het verband van dit product met het gemiddelde aantal bladen is voorgesteld
in fig. 65 en nu liggen de punten van inzet 1en IV niet meer naast elkaar maar door
elkaar. Eenzelfde product kunnen we ons voorstellen van dagen op het veld X dagen
in kas tot stadium 2. Dan liggen de punten 4echter aan de andere kant van de punten
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Fig. 65. Het gemiddeld aantal blapen per inzet per ras uitgezet tegen het product van
duur van veldperiode en
duurvan vegetatieve periode in de kas; de lijn die de
punten van deinzetten welke 40 dagen (1) en de lijn
die de punten van de inzetten welke 78 dagen (4) op
het veld verbleven, verbindt, liggen op hetzelfde
niveau
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The mean number of leaves
per set per variety plotted
against theproducts of numbers of days in the field and
number of days vegetative
in the greenhouse ;the lines
marking the sets of 40 days
(I) and of 78days (4) on the
field are on the same level

1. De correlaties van de logarithmische waarden van dagen of producten met gemiddelde aantallen bladen vinden we in tabel 64.
Tabel 64. Correlatiecoëfficiënten van delog van het gemiddeld aantal bladen per inzet en per ras met:
Correlation coefficients of log mean number of leaves per entrance in greenhouse and per variety with:
log aantal dagen stadium 1in kas
log number of days of stage 1 in greenhouse
log product dagen op veld X dagen stadium 1in kas
log product days infield X days stage 1 in greenhouse
log product dagen op veld X dagen in kas tot stadium 2
log product days infield X days in greenhouse till stage 2
Significantie voor 24 punten ten minste 0,496 (8)
Significance levelfor 24points 0,496 (8)

0,828
+ 0,789

Zoals moest worden verwacht isde laatste correlatie het kleinst en de middelste het
grootst, hoewel de verschillen betrekkelijk gering zijn. Dit alles wijst er op, dat zolang
de tarwe in het vegetatieve stadium verkeert door onvoldoende vernalisatie, of door
koude en korte dag, er slechts bladen aangelegd worden, maar dat dit aantal irreversibel bepaald wordt op het ogenblik, dat de generatieve ontwikkeling begint. Dit in
tegenstelling met de opvatting van PURVISen GREGORY (7), die menen dat in het stadium 2 al naar omstandigheden bv. de bracteeën nog uit kunnen groeien tot bladen.
Dit is weliswaar mogelijk, maar het gevolg is dan een monstruositeit, als bv. een aar
met bladen tussen de bloempakjes, zoals wij soms vonden bij tarwe, die in het begin
van het generatieve stadium korte dag kreeg, of een bebladerde pluim, zoals WORMER
vond bij rijst, die in een overeenkomstig stadium uit een 12uur dag in een 18uur dag
geplaatst werd (9). Dit is echter geen normale ontwikkeling! Normaal begint dus een
vollediggevernaliseerde tarwe na overbrengen inwarmte encontinu licht onmiddellijk
aan de aaraanleg en sluit daarmee automatisch de toename van het bladaantal af.
Bij vergelijking van fig. 63 met fig. 60 of flg. 59 blijkt dat dit verschijnsel eerder optreedt (duidelijk vooral bij Prima en Skandia III) dan het bereiken van de minimum
duur van de aaraanleg. Bij het begin van de eerste bevriezingsproef waren dus alle
rassen vrijwel volledig gevernaliseerd.
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The trend of vernalizationofsix winter wheat varietiessown inNovember
on the field
In fig.1thedifferences in cold requirement of sixvarieties ofwinter wheat are represented asretardations in development duetoincreasing shortage oflow temperatures andof short photoperiod as effected bysowing about every ten days from February 20onward. These sixvarieties, covering thewhole range ofcold requirement,
were sown onthefieldNovember 7, 1951,inpots which after some time were placed
under continuous light of fluorescence-tubes in a greenhouse with a fairly constant
temperature of 18°C,each variety in 4 sets according to the schedule presented in
table 61.Theplants were dissected to study the initiation of the ear. The results
are represented infig.58and the description of the stages of development is to be
found in table 62.Asthelines drawn tofittheexperimental points runmore or less
paralleltoeach other foreach variety,itisseenataglancethat the main differences in
duration ofdevelopment inthegreenhouse arethoseintheduration ofstage 1.Stage2
is the very first clearly distinguishable generative stage (table 62).The number of
days till stage2andtheduration ofstage 1indays are both plotted against thenumbersofdaysinthefieldinfig.59andfig.60respectively. The curved linesmay suggest
an asymptotic approach tothelevel representing theminimal time ofdevelopment in
the greenhouse (under continuous light andhigh temperature) of the varieties when
fully vernalised. Theslopes, however, can only becompared when plotted logarithmically (fig.61). This shows two types of trend: 1) at every turn more declining
(Skandia, Carsten's V, Prima) and2)at every turn less declining (Juliana, Renfort,
Bersée). Thesteeper thedecline themore optimal thejarovisation (as VANDE SANDE
BAKHUYZEN (1, 2)liked toterm the influence of low temperature). This, inconnection
with theever declining temperature onthe fieldas shown infig.62,implies a lower
optimal temperature ofjarovisation of the group containing the varieties with the
bestcold resistance (first group intable 63). According to ZARUBAILOand KISLJUK (10)
these phenomena arecorrelated indeed.
yOf each dissected plant the number of leaves wascounted. Themean number of
leaves persetpervariety declines with progressing vernalisation (fig. 63), most apparentlyinSkandia, Carsten's Vand Juliana,whiletheother threevarietieslater onshow
a mean leaf number increasing again asthefieldconditions keep them still inavegetative stage, thus allvarieties virtually ending the winter with thesame leaf number.
It iseven almost certain that inthefieldwheat varieties show nodifferences in the
number ofleaves onthesame date during winter. This implies that the differences observed areduetothevegetative period inthegreenhouse. Accordingly themean leaf
number must becompared with thelatter value (fig. 64)or,still better, with theproduct ofdaysonthefieldand days ofvegetative development inthegreenhouse (fig.65)
and notwith theproduct ofdays onthefieldanddays inthegreenhouse till stage 2
(table 62). Thus theendof stage 1istheexact endofleaf initiation. Theopinion of
PURVIS and GREGORY (7) that in stage 2 bracts would still be able to develop into
leaves cannot explain normal development but, of course, only the origination of
monstrosities such as leaves between the spikelets when wheat is given a short day
treatmentjust atstage 2(as VAN DE SANDE BAKHUYZEN and the author have observed
occasionally) or leaves within theplume ofrice under similar conditions observed by
WORMER (9).
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AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
A L G E M E N E GEGEVENS
W. B. DEUS

Hieronder volgt een overzicht van deanalyses, welke zijn verricht indeperiode van
1 Mei 1951 t/m 30April1952.
Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruweiwit (pepsine-HCl)
Ruwe celstof
As en zand
Asbestanddelen (P 2 0 5 , Cl, S 0 4 , N 0 3 , K, Na, Ca, Mg). .
Ammoniak en org.zuren in silages
pH in silages
Suiker, zetmeel, vet,werkelijk eiwit, Carotine e.a
Sporenelementen (Cu,Co,Mo,Mn,Fe, B)

28038
11965
454
4742
8501
10816
1687
987
1305
716

Totaal

69211

Van 1Mei1950t/m30April 1951 bedroeg hetaantal analyses 75189. Hierbij moetin
aanmerking worden genomen, datna 1Januari 1952 ophet Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek niet meer werden geanalyseerd de monsters van interprovinciale proefvelden, van proefvelden vande Rijkslandbouwconsulenten envan
particulieren enveevoederbureaux. Dezemonsters werdennagenoemde datum onderzocht op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
In verband daarmede werd depersoneelsbezetting opde afdeling scheikundig laboratoriumwatbetreft hetanalytisch hulppersoneel sterkingekrompen. Om bovengenoemde reden ishetmonsteronderzoek in 1952 sterk afgenomen. Indeperiode van1 Mei
1952t/m 31 October 1952 werden 17179 monsters ingezonden, waarin 30647 bepalingen werden gevraagd. Van 1Mei 1951 t/m 31October 1951 bedroegen deze aantallen 26391monstersen61758bepalingen.
ENKELE ENZYMEN IN GRAS (PROJECT 153 EN 282)
with summary
W . B . D E U S , C . L . HARBERTsen H . J. I M M I N K

INLEIDING

Bij dechemische veranderingen, diein afgesneden gras optreden, spelen enzymen
een belangrijke rol.Deprocessen, diebij deademhaling plaats hebben, staan voor een
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groot deel onder invloed van enzymen. Ook in het beginstadium van het kunstmatig
drogen, wanneer de enzymen nog niet onwerkzaam zijn geworden, veroorzaken zij in
het materiaal veranderingen, die door de stijging van de temperatuur met grote snelheid verlopen. Pas wanneer in de loop van het proces ten gevolge van de hogere temperatuur en het vochtverlies de enzymen onwerkzaam worden, komen deze processen
tot stilstand.
Voorts staat het broeien van hooi, althans aanvankelijk, onder invloed van de werking van de enzymen van het gras. In de loop van het broeiproces zullen zij onwerkzaam worden door de stijging van de temperatuur, maar in het beginstadium zal door
enzymatische processen energie worden geleverd, die tot uiting komt in een verwarming van het materiaal.
Ook zullen de chemische reacties, die optreden bij het ensileren, gedeeltelijk berusten op de werking van de enzymen van het te conserveren materiaal.
Voor de bestudering van bovengenoemde processen was het nodig de beschikking
te hebben over methoden voor de meting van de activiteit der enzymen, die in gras
voorkomen. Wij zijn begonnen met de bestudering van oxyderende enzymen, ni. de
Polyphenoloxydase, de Peroxydase en de katalase.
De Polyphenoloxydase oxydeert met zuurstof o.diphenolen tot o.chinonen. Als eenvoudigste substraat kan het o.dioxybenzeen (pyrocatechol) worden genomen. Men
spreekt dan wel van de „catecholasewerking" van het enzym. De Polyphenoloxydase
is echter ook in staat met zuurstof een para-gesubstitueerd monophenol te oxyderen
tot een o.diphenol; dit wordt dan weer verder geoxydeerd tot een o.chinon. Het eenvoudigste substraat voor deze reactie is het p.cresol. De Polyphenoloxydase heeft dus
ook een „cresolase" eigenschap.
De Peroxydase is in staat o.diphenolen met behulp van waterstofperoxyde te oxyderen tot o.chinonen.
De katalase splitst het waterstofperoxyde, dat bij sommige enzymatische reacties in
de levende cel ontstaat, in zuurstof en water.
DEBEREIDING VAN PREPARATEN, WAARIN DE ACTIVITEIT VANDEENZYMEN WERD GEMETEN

Wij hebben geen pogingen gedaan om de enzymen in een enigszins zuivere vorm af
te scheiden. Voor debepaling van deactiviteit werd volstaan met preparaten, die langs
zeer eenvoudige weg konden worden verkregen, zodat zo min mogelijk kans bestond,
dat de enzymen tijdens de bewerkingen onwerkzaam werden.
a. In de eerste plaats werd een suspensie van chloroplastfragmenten bereid. Een
soortgelijke suspensiegebruikte ook ARNON (1) bij de bestudering van de polyphenoloxydase in bietenblad. Het gras werd gedurende 3à 4minuten met ijswater behandeld
in een zg. mixer. De groen gekleurde suspensie werd door een wattenprop van devezels afgefiltreerd. Ten slotte werden de nog aanwezige grove delen afgescheiden door
centrifugeren (10 min., toerental 2500). Wanneer men uitgaat van een bekende hoeveelheid gras (10 g) en een constante hoeveelheid ijswater (150 ml) kan men de activiteiten van de enzymen in de suspensies vergelijken en eventueel betrekken op 1gram
droge stof van het gras. Het gebruikte water was kopervrij (gedestilleerd uit een apparaat van Pyrex glas).
b. Een tweede preparaat werd verkregen door het gras in een mortier fijn te wrijven
en te wassen met aceton. Deze bewerking werd zolang herhaald tot een kleurloos, vezelachtig product overbleef, dat in vacuo bij kamertemperatuur werd gedroogd boven
silicagel. Met behulp van eenfijne metalen zeef kon een eiwitrijk poeder worden afgescheiden van een grovere, vezelachtige massa. Het aldus verkregen product werd be171

waard bij 0-3 °C. Over een tijd van enige maanden veranderde daarbij de activiteit
der enzymen (Polyphenoloxydase, Peroxydase en katalase) betrekkelijk weinig.
DE METING VAN DE ACTIVITEIT DER ENZYMEN

DePolyphenoloxydase. Het o.chinon, dat ontstaat uit catechol en zuurstof onder invloed van de oxydase, is in staat ascorbinezuur te oxyderen. Wanneer men dus lucht
leidt door een oplossing, diecatechol,Polyphenoloxydase enascorbinezuur bevat, verdwijnt hetascorbinezuur. De snelheid,waarmede hetascorbinezuur wordt geoxydeerd,
is een maat voor de activiteit van de oxydase. Men meet de activiteit door op gezette
tijden in aliquote delen van het substraat het nog niet geoxydeerde ascorbinezuur te
titreren met dichloorphenol-indophenol.
Bij deze bepalingen bestond het substraat uit een oplossing van 200 mg ascorbinezuur en 1000mgpyrocatechol in 1 liter acetaatbuffer pH 5,2.(Voor de bufferoplossing
werd Cu-vrij water gebruikt). Aan 40ml van dit substraat voegt men 0,5 tot 1ml van
de chloroplastsuspensie (A) toe; bij 25 °C wordt lucht doorgeleid. Na 15en 30minuten wordt 10 ml van de oplossing gepipetteerd bij 2 ml 18% metaphosphorzuur,
waardoor deenzymwerking gestopt wordt. Men titreert daarna het niet geoxydeerde
ascorbinezuur met 0,04% dichloorphenol-indophenol.
De Polyphenoloxydase bleek slecht oplosbaar te zijn. Daarom werd de activiteit
van het poeder B, dat met behulp van aceton was verkregen, gemeten door aan het
substraat 25 mg van dit poeder toe te voegen in plaats van de chloroplastsuspensie.
Het bleek, dat door de behandeling met aceton het enzym in hoge mate inactief werd.
Om een indruk te verkrijgen over de cresolase-activiteit werd in het substraat het
pyrocatechol vervangen door p.cresol. Zowel in de chloroplastsuspensie (A) als in het
poeder (B) bleek de verhouding cresolase-activiteit: catecholase-activiteit ongeveer
0,1 te zijn.
Deperoxydase. Dit enzym bleek in water goed oplosbaar te zijn. Men kan de activiteit dus meten in de chloroplastsuspensie (A), of in een extract, dat met phosphaatbuffer pH 7,0 werd verkregen uit het poeder (B). Bij de bepaling werd de methode
volgens GUTHRIE(2,3)toegepast. Daarbij oxydeert de peroxydase met H 2 0 2 eenmengsel van a naphtol en zoutzuur-p.phenyleendiamine tot een indophenol, dat met een
paarse kleur in tolueen oplost. De intensiteit van de kleur van deze oplossing is een
maat voor de activiteit van het enzym.
De katalase. Ook dit enzym is in water oplosbaar. Men kan de activiteit bepalen in
de chloroplastsuspensie (A) en in een extract van het poeder (B) in koud water. Bij
de bepaling van de activiteit vervolgden wij de ontleding van H 2 0 2 (0,ln) door het
enzym bij 25 °C.Het H 2 0 2 werdjodometrisch getitreerd.
Steedswerden blanco-bepalingen verricht, waarbij in plaats van de enzymoplossing,
óf kopervrij water, óf door verhitting geïnactiveerd enzym, óf met KCN vergiftigd
enzym werd toegevoegd.
DE VERGIFTIGING VAN DE ENZYMEN

Nagegaan werd in hoeverre de bekende enzym-vergiften KCN, Na2S en diaethyldithiocarbaminaat (DDC) in staat waren de enzymen onwerkzaam te maken. De resultaten van deze proeven met betrekking tot de Polyphenoloxydase zijn samengevat
in tabel 65.
Wij zien dus, dat de Polyphenoloxydase geremd wordt door lage concentraties van
KCN en Na 2 S. Een nog sterkere remming veroorzaakt het diaethyldithiocarbaminaat.
Het enzym wordt voorts geactiveerd door koperionen, die als CuS0 4 werden toege172

Tabel 65. Vergiftiging van de Polyphenoloxydase (activiteit
zonder toevoeging = 100).
Inhibition of polyphenoloxidase {activity without additions = 100).
Toevoegingen
Additions

Activiteit
Activity

6 X lO^m KCN

17; 29

6 X 10-*m Na,S

22; 19

2,5 X lO^m D D C
1,25 X l O ^ m D D C
0,25 XlO-«mDDC
0,125X10^*111 D D C
0,05 X l O ^ m D D C

0
0
7; 7; 2
10; 10
40; 40

8,33 X10-«n Cu
2,50 X 10^n Cu

147!)
141 !)

5
5
5
1,25
1,25

XlO-'m D D C + 3,3 X lO^n Cu
x K r t n D D C + î XlO^n Cu
XlO^m D D C + 5 X 10"% Fe
X KHm D D C + 1,25X lO^n Cu
XlO-^m D D C + 1,25 X lO^n Fe
-

0
153 2 ); 132 2 )
0
127 2 )

5; 7

-+.

*) Gecorrigeerd voor de activiteit van Cu *
Corrected for the activity ofCu+ +.
2
) Gecorrigeerd voor de activiteit van Cu D D C .
Corrected for the activity of Cu DDC.

voegd; de daarbij verkregen resultaten werden gecorrigeerd voor de oxydatie van
ascorbinezuur door de toegevoegde koperionen zonder meer. Wanneer het enzym
vergiftigd was met DDC was een aequivalente hoeveelheid koper in staat de Polyphenoloxydase te reactiveren tot een activiteit hoger dan de oorspronkelijke; de gevonden cijfers werden gecorrigeerd voor de oxyderende invloed van het mengsel Cu-DDC
in aequivalente verhoudingen. IJzerionen bleken niet in staat te zijn het door DDC
vergiftigde enzym te reactiveren.
Bovenstaande proeven duiden erop, dat wij bij de Polyphenoloxydase te maken
" hebben met een enzym, dat zijn werkzaamheid te danken heeft aan het voorkomen
van een atoom van een zwaar metaal in het molecuul. KCN en Na2S zijn typische
giften voor deze „zwaar-metaal-enzymen". Het DDC is een meer specifieke giftstof
voor koper bevattende enzymen. Dit is in overeenstemming met de resultaten van
andere onderzoekers, die vonden, dat de plantaardige Polyphenoloxydase moet wordenbeschouwd alseen koper-proteine (4). ARNON (1)toonde o.a. aan, dat dePolyphenoloxydase in bietenblad een koper bevattend enzym is.
Uit tabel 66 volgt, dat de Peroxydase en de katalase in gras wel door KCN, maar
niet, of slechts in geringe mate, door DDC vergiftigd worden. Dit is eveneens in overeenstemming met hetgeen over dezeenzymen bekend is.De peroxydaseen de katalase
bevatten nl. ijzer in hun prosthetische groep, terwijl het koper niet voorkomt.
DE ACTIVITEIT VAN DE PEROXYDASE EN DE KATALASE IN HOOI

Wij beschikken nog over onvoldoende gegevens om deactiviteit der enzymen in vers
gras en in hooi nauwkeurig met elkaar te kunnen vergelijken. Aan de hand van oriënterende proeven kon wel worden vastgesteld, dat de activiteit in hooi vele malen klei173

Tabel 66. Vergiftiging van de Peroxydase en de katalase
(Activiteit zonder toevoeging = 100).
Inhibition of peroxidase and eatalase (Activity
without additions = WO).

Peroxydase

Katalase

Toevoegingen
Additions

Activiteit
Activity

2,6X10"4n KCN
5 X10-4m D D C
16 XIO-4m D D C
26 X l 0 " 4 m D D C

<5
100
96
64

6 Xl0-"n KCN
9 X 10"4m D D C

24
100

ner is dan in vers gras. Tijdens het hooibroei-proces blijkt de enzym-activiteit snel af
te nemen. Voor de bestudering van de hooibroei nam Ir D. VAN DER SCHAAF uit één
hooiberg tien monsters op verschillende afstanden van de broeihaard, in totaal over
een afstand van 280 cm. Het monster, dat het verst van de broeihaard was genomen,
had op het oogin het geheelniet gebroeid (broei 0). Meer naar debroeihaard toe nam
de broei regelmatig toe (monsters met broei 1 t/m 9).In tabel 67worden de resultaten
van onze metingen samengevat.
Tabel 67. De enzym-activiteit in gebroeid hooi.
The enzyme-activity in self heated hay.
Afstand van de broeihaard
Distance from heatingcentre

240-280 cm
200-240 cm
160-200 cm
130-160 cm
100-130 cm
75-100 cm

lîroeicijfer
Healing figure

0
1
2
3
4
5

Enzym-activiteit
Enzyme-activity
Peroxydase
Peroxidase

100
66; 65; 58
39
8;2
3;0
3

Katalase
Catalase

100
59
30
12
0
0

N.B. De meting van dé activiteit van de Peroxydase werd verricht in een extract van
hooi in phosphaatbuffer pH 7 gemaakt. 1 gram hooi werd gedurende 24uren bij
0-3 °C gedigereerd met 25 ml buffer-oplossing. Het extract werd daarna gefiltreerd Bij de meting van de katalase-activiteit bepaalden wij de ontleding van
0,1 n H 2 0 2 door 250mg van het fijngemalen hooi na 30resp. 60 minuten.
Some enzymes ingrass
Methods are given for the determination of the activities of polyphenoloxidase,
peroxidase and catalase in fresh grass. A suspension of chloroplast fragments was a
suitable form in which the activities could be determined. The polyphenoloxidase,
beingacopperprotein, wasinhibited by KCN and Na2S and by very small amounts of
diethyldithiocarbamate. The carbamate inhibition could be abolished by copper ions
and not by iron ions. The polyphenoloxidase activity was increased by copper ions.
The peroxidase and the catalase, being iron-enzymes, were inhibited by KCN and
Na2S but not by carbamate.
During self heating of hay the peroxidase and catalase activities decrease rapidly.
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A D E M H A L I N G VAN A F G E S N E D E N GRAS (PROJECT 153)
with summary
C. L. HARBERTS en W. B. DEIJS

De apparatuur, beschreven in Verslag vanhet C.l.L.O. over 1949p. 131,was reeds
vóór het verschijnen van genoemd verslag aanzienlijk verbeterd. Niet alleen werd de
vorm van de apparaten, waarin deademhalinggemeten werd, geperfectionneerd, doch
bovendien werd nogeenleegcontrólevat,verbonden aan eenmetwatergevulde manometer, in de thermostaat geplaatst, waardoor het mogelijk was een correctie aan te
brengen voor alle schommelingen van de barometerstand - die slechts bij het begin
van deproef werd afgelezen - en van de temperatuur van het bad.
ADEMHALING EN ENZYM-ACTIVITEIT IN HET BEGIN VAN HET DROOGPROCES

Ter controle van de electrische droogstoof, fabrikaat Birmingham
& Blackburn
Construction Co, Ltd., werd enige malen
°/c
nagegaan hoe de ademhaling was van gehak100
seld gras, nadat dit een bepaalde tijd in ge90
noemde droogstoof was geweest, in vergelijtemp. v /d lucht
king met de ademhaling van hetzelfde mateeo
A^drying temp.
riaal inversetoestand. Van ditmateriaalwerd
60 °C
70
ook de polyphenoloxydase-activiteit bepaald.
60
Fig.66 geeft hetverbandaantussende gemeten
ademhalingsintensiteit, resp. polyphenoloxy50
temp.JM lucht
dase-activiteit en de duur van het verblijf van
-•drying temp.
40
het materiaal in de droogstoof. De waarden,
' "*•<. 7 0 - 8 0 '
30
gevonden voor het verse materiaal, zijn op
100gesteld. Duidelijk is te zien dat een hoge
20
temperatuur van de lucht in de stoof een
10
gunstige invloed heeft op het snel inactiveren
van de enzymen. Het verloop van de gehalten
30
45
60
15
aan droge stof wordt aangegeven in tabel68.
Drying period (minutes)
Ouur v /h verblijf

INVLOED VAN CHLOROFORM OP DE ADEMHALING
VAN GRAS

Reeds eerder verrichte oriënterende onderzoekingen overderemmingvandeademhaling
door chloroform, werden opgrote schaal herhaald. Eenmonstergraswerdovertweebussen
verdeeld; de ene bus werd direct gesloten, op
het gras in de andere bus werd een plukje
poetskatoen gelegd,waarover 2ml chloroform

A
•

in de droogstoof (minuten)

A ademhalingsintensiteit
respiration activity
• polyphenoloxydase-activiteit
activity of polyphenol oxidase

Fig. 66. Afname van de ademhalingsintensiteit en van de polyphenoloxydase-activiteit tijdens het drogen
van gras
Decrease of the activities of respiration and polyphenol-oxidase during the drying of grass
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Tabel 68.Invloed van detemperatuur op de enzym-activiteit.
Influenceof the temperatureon theenzyme-activity.
D u u r v a n het verblijf v a n
het gras in de droogstoof
in m i n u t e n
Drying period, minutes

Gehalte a a n droge stof in %
% of dry matter

26,0
28,0
31,9
41,3

Temperatuur van delucht in destoof = 60°C
Dryingtemperature = 60 "C

Temperatuur van de lucht in de stoof•
Dryingtemperature= 70-80°C

0
15
30
45
60

•• 70-80 °C

23,5
32,8
35,7
51,7

18,3
20,7
25,8
51,5

werd uitgegoten, waarna de bus eveneens snel gesloten werd. Na 24 uur werden
beidebussen geopend. Het met chloroform behandelde gras vertoonde nu een geheel
ander uiterlijk: het was donkergroen gekleurd, wasmin of meerdoorzichtig envoelde
klam aan. Men mag aannemen, dat de cellen permeabel zijn geworden. Dit wordt
heel aardig geïllustreerd door de gemakkelijke uittreding van kalium, welke bij dit
product als volgt gevonden werd. 2g van net gras (al of niet met chloroformdamp
behandeld) werd gedurende een halfuur met 50ml gedestilleerdwater bij kamertemperatuur weggezet, waarbij het materiaal af en toe geroerd werd.Vervolgenswerd, na
filtratie, het kaliumgehalte van het nitraat bepaald, evenals het kaliumgehalte van het
uitgangsmateriaal. Hierbij bleek, dat bij het niet met chloroform behandelde gras
slechts 2,5% van het kalium, bij het gechloroformeerde product daarentegen 81,4%
was uitgetreden.
Tabel 69. Ademhalingsintensiteit na het luchten.
Respiration activity after evaporation.

Proef
Expt

j

Bewaard
met of zonde
CHG1,
(uren)
Stored with
or without
CHCl,
{hours)

20
24
18
18
21
24
24
21

A d e m h a l i n g : m l / h / g ds
Respiration: ml/h/g/ of d.m.
(25°C)

Uren nahet
verdampen
v a n de C H C l ,
Hours after
evap.of CHCk

0
0
0
0
0
48
48
45

Met CHClj
With CHCL

Zonder GHC1 3
Without CHCl,

02|

co,t

R.Q.

0,|

C02f

R.Q.

1,30
1,50
1,32
1,54
1,71
1,46
1,70
1,80

0,94
1,14
1,07
1,21
1,38
0,86
1,14
1,20

0,72
0,76
0,81
0,79
0,81
0,59
0,67
0,67

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,57
2,26
3,41

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,25
1,46
3,41

0,80
0,65
1,00

Het bleek dat gras, dat gedurende 18uur aan de damp van chloroform was blootgesteld geweest, geen ademhaling meer vertoonde. Bovendien werd aangetoond, dat
na luchten van het materiaal en vervolgens bewaren in een chloroformvrije ruimte,
de ademhaling zich herstelde; er werd althans een zuurstofopname en koolzuurafgifte
geconstateerd. Of van ademhaling in de eigenlijke zin van het woord gesproken mag
worden bij dit zo sterk van structuur veranderde materiaal, is nog de vraag. Er deed
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zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat de
„ademhalingsintensiteit"
vanhet geregenereerde gras
45 of 48uur na het luchten
groter was dan van het niet
metchloroform behandelde
gras,datgedurendedezelfde
tijd in gesloten bussen bewaard was (beide berekend
per gram droge stof; zie
tabel 69).
Er werd nagegaan, hoeveel tijd na het luchten de
„ademhaling" weer merkbaar was.
Dit bleek na 24 uur het
28 29 '3Q 31 32 33 34 35
Hours after evaporation of chloroform
geval te zijn. Deze proef
Uren na verdamping van de chloroform
werd nog 10J uur voortgezet, met het resultaat, dat
Fig. 67. De zuurstofopname en koolzuurafgifte van al of niet
de hoeveelheid opgenomen
met chloroform behandeld gras
0 2 , resp. afgegeven C0 2 ,
The oxygen-consumption and carbondioxide-production
of grass treated and not treated with chloroform
steedstoenam, zoals duide
lijk tezien-isinfig.67.
Uit deze proeven over de invloed van chloroform kan men concluderen, dat het,
ter conserveringvan de grasmonsters tijdens het verzenden, raadzaam is iets chloroform toe te voegen, zodat geen verliezen aan droge stof tijdens het transport plaats
vinden. Helaas is deze methode minder goed bruikbaar, indien de verteerbaarheid
(peps-HCl) eveneens bepaald moet worden, daar de verteringscoëfficiënt (peps-HCl)
door de behandeling achteruit ging, gemiddeld van 81 op 78.
INVLOED VAN BLAUWZUUR OP DE ADEMHALING

Tenslotte werd de remming van de ademhaling door blauwzuur bestudeerd. Gras
werd gedurende 10minuten ineenexsiccator blootgesteld aan gasvorming blauwzuur.
Hierna werd de ademhalingsintensiteit vergeleken met die van onbehandeld gras van
hetzelfde monster. Er bleek een behoorlijke remming te zijn, de zuurstofopname was
nl. nog slechts 10% en de koolzuurafgifte 13% van deovereenkomstige waarden voor
het onbehandelde materiaal. Deze remming was, in tegenstelling tot die door chloroform, niet reversibel. Een eventuele achteruitgang van de verteerbaarheid werd niet
nagegaan, daar de blauwzuurbehandeling toch niet geschikt is voor toepassing in de
practijk.
Respiration of cut grass
A high temperature of the air in the drying oven had a favourable influence in
quickly inactivating the enzymes in the grass. Storing the grass in a container with a
small quantity of chloroform inhibited the respiration; the digestibility of the crude
proteins, however, decreased somewhat. Evaporation of the chloroform and subsequently storing the material in a chloroform-free tin, restored the respiration.
Hydrocyanicacidalsoinhibitedtherespiration of thegrass.Thisprocesswasreversible.
h--'
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DE BEREIDING VAN EIWIT UIT GROENVOEDERGEWASSEN (PROJECT 291)
with summary
W. B. DEUS en J. J. I. SPRENGER
INLEIDING

In de afgelopen jaren werd van verschillende zijden gewezen op het belang van het
winnen van eiwit, althans van producten met een hoog eiwit- en eenlaag ruwe-celstofgehalte, uit verse groenvoedergewassen. Met dit probleem hebben zich zowel Amerikaanse, Engelse als Nederlandse onderzoekers beziggehouden. In een recent rapport
hebben PIRIE, MILLER en BARNES (8) dit onderwerp uitvoerig behandeld ;daarbij worden meer dan 150publicaties besproken.
De betekenis van een dergelijke eiwitwinning werd door verschillende onderzoekers
ingezien. In een recent artikel wordt hierop door PIRIE (9) de nadruk gelegd. Allerlei
pogingen, die tot dusver werden gedaan, hebben geleid tot producten, die, gezien het
hoge gehalte aan ruw eiwit en het lagegehalte aan ruwecelstof, gerekend kunnen worden tot dezg.krachtvoeders. Een zuiveringvan deverkregen producten biedt nog mogelijkheden om het eiwit geschikt te maken voor menselijke consumptie. Uit diverse
publicaties, o.a. uit die van CHIBNALL (2)en DE MAN (6, 7)isnl. gebleken, dat het volledige eiwit uit gras een voedingswaarde bezit, welke vergelijkbaar is met die van de
beste eiwitvoedingsmiddelen. Dit geldt ook voor de eiwitten uit andere planten, o.a.
lucerne.
Alwaren veleonderzoekers heteensoverdegoedekwaliteit van het eiwituit planten
en omtrent de gunstige eigenschappen daarvan als voedingsmiddel voor dier en mens,
toch bleef nog steeds de vraag, of het economisch wel verantwoord zou zijn deze
eiwitten uit het ten dienste staande materiaal (gras, lucerne) te isoleren. Aangenomen
kan worden, dat men door middel van kneuzen en persen moet trachten uit het plantenmateriaal zoveel mogelijk van het eiwit in het perssap af te zonderen. In het verkregen perssap kan bv. door verhitting het eiwit worden gecoaguleerd. De ruwecelstof behoort zoveel doenlijk in het persresidu achter te blijven.
Bij een zuiver mechanische bewerking werden goede resultaten verkregen met een
zg. wringerpers, een apparaat, dat o.m. gebruikt wordt voor het uitpersen van olie uit
zaden. In dit apparaat treden kneuzing en persing ongeveer gelijktijdig op. Persingen
met walsen en hydraulische persen gaven minder goede resultaten, aangezien de duur
van de persdruk daarbij te kort was. Wanneer ontsluitingen door fermenten in het
proces werden opgenomen, konden hogere percentages (tot 50 %) van het oorspronkelijk aanwezige eiwit in het sap worden vermeld. SLADE (11) gebruikte daarvoor
papaïne en WHITE C.S.(13)een cultuur van Clostridium roseum.
Voorts bleek uit proeven van SLADE (10), dat de verwijdering van eiwit sterk
bevorderd wordt door na elke persing aan het residu weer water toe te voegen en opnieuw te persen.
In het verkregen perssap wordt het eiwit meestal gecoaguleerd door verhitting;
daarbij slaan ook andere stoffen neer, zoals zouten en koolhydraten. In het coagulum
zal tevens nog wat ruwe celstof voorkomen, daar de vezels, vooral bij een intensieve
kneuzing, dusdanig verkleind worden, dat zij in het perssap gesuspendeerd blijven.
Van het verkregen coagulum dient ten slotte nog een houdbaar product te worden
gemaakt. Door SLADE wordt vermeld, dat uit de verkregen brij een kaasachtige substantie kan worden bereid, die na bedekking met een waslaag kan worden bewaard.
Een andere wijze van conserveren is droging tot een watergehalte van ca 10%; daarboven kan beschimmeling optreden.
Door hetcoagulum tebehandelen met amylalcohol ontstaat een smakeloos product,
eveneens door extractie met 95% alcohol (SULLIVAN (12).
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Uit bovenstaande onderzoekingen volgt, datinderdaad, althans inprincipe,demogelijkheid bestaat om uit gras, lucerne en andere groenvoedergewassen een eiwitrijk
product teisoleren,datvoor devoedingvandieren ennazuiveringmisschien ookvoor
mensen geschikt temaken is.Vanprimair belang ishet evenwel, of eenprocédé kan
worden gevonden, volgens hetwelk deverwerking vanhetverse plantenmateriaal op
een rendabele manier kan geschieden. Eenzo goedkoop mogelijke werkwijze zalo.i.
alleen kunnen worden bereikt, indien het proces continu verloopt. Aan deze eisvoldoen vele dervoorgestelde werkwijzen nogniet, ookniet hetin 1947 door F.M. BicKOFF c.s.(1)gepubliceerde schema.
ONDERZOEK VERRICHT OP HET CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK TE WAGENINGEN

Reedsin 1948werden door DEUS(3)proeven genomen meteenkleine laboratoriumwringer. Hetvoordeel vanhetgebruik vaneenwringerpers isdat depersing continu
verloopt. Bij slechts éénmaal persen vanvers gras bleken gemiddeld devolgende percentages vandeinhetgras oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid inhetperssap over
te gaan:
Zandvrije droge s t o f . . . .
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit

34
43
34

Ruwe celstof
Zandvrije as
Caroteen

6
74
24

Door verhitting van het perssap werd een coagulum verkregen, dat de volgende
samenstelling had (in % vande droge stof):
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit

34,5
28,2

Ruwe celstof
As

7,7
15,5

Bij éénderproeven kwamen vande oorspronkelijk aanwezige hoeveelheden droge
stof, ruweiwit, werkelijk eiwit, ruwe celstof en asdevolgende percentages voor inde
drie fracties :coagulum, sapna hetcoaguleren en persresidu.
Zandvrije
droge stof

Coagulum
Sap na het coaguleren
Residu

20,7
13,6
65,7

31,2
12,0
56,8

Werkelijk
eiwit

Ruwe
celstof

Zandvrije as

31,6
3,7
64,7

8,3
0,0
91,7

37,6
35,6
26,8

In 1951(DEUS(4))werden metbehulpvandekleinelaboratoriumwringer nogproeven genomen metkuilgras enbietenloof. Na eenmaal persen ging bijkuilgras 29,1 %
van het ruwe eiwit over in hetperssap en bij bietenblad 41,4%. Vanderuwe celstof
slechts 1,5%, resp. 10,7%.
Bij al deze proeven werd het materiaal slechts éénmaal geperst in de wringerpers.
Herhaald persen van het verkregen residu leverde practisch geen resultaat op. De
heren W.T. POWLING en ZOON te Maldon, Essex (Engeland) zijn erin geslaagd meer
eiwit teextraheren door hetresidu na deeerste persing weer vocht optelaten nemen
en dannogmaals tepersen door eentweede wringerpers.
DE WERKWIJZE VOLGENS POWLINGSPATENT PROCESSESLTD

Met deresultaten van deheren POWLING kwamen wij ophetCentraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek heteerstin aanraking in begin 1950,toen wijtweemonsters onderzochten, diedeDirecteur vandeAkker- enWeidebouw uitEngeland ont179

ving door bemiddeling van Dr BAKKER, Landbouwattaché te Londen. Het waren
monsters, verkregen uit lucerne, ni. „Lucerne Protess" (een monster gedroogd coagulum)en „Residue of Lucerne Fibre" (het persresidu). De chemische samenstelling van
deze monsters was als volgt:
„Lucerne Protess"

In % van het oorspronkelijke
Zandvrije droge stof
Zand

„Residu"

materiaal:

In % van de zandvrije droge stof:
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit
Ruwe celstof
Zandvrije as
Verteringscoëfficient van het ruwe eiwit (pepsine-HCl)

89,1
2,3

59,5
59,4
9,0
5,6
65

89,1
0,8
15,7
(niet bepaald)
31,4
6,3
75

Het gedroogde coagulum bleek dus een zeer eiwitrijk en celstofarm product te zijn.
In October 1952 verscheen een artikel (14), waarin werd aangekondigd dat de door
de heren POWLING ontworpen apparatuur voor het uitpersen van groenvoedergewassen in samenwerking met de machinefabriek E. M. BENTALL &Co, Maldon, Essex,
voor verkoop gereed wasgekomen. In December 1952bezochten wijde firma BENTALL
& Co om ons nader op de hoogte te stellen omtrent de werkwijze, de kwaliteit der
verkregen producten, de inrichtingen, de capaciteit van de apparatuur en de rentabiliteit van het procédé.
1. Overzicht vanhetprocédé
Het verse groene materiaal wordt verkleind in een grove hakselmachine (pre-chopper genaamd). Daarna komt het via een transportband in een voor dit doel speciaal
geconstrueerde wringerpers („First Protessor"), waarin de cellen worden gekneusd en
groen gekleurd sap wordt uitgeperst. Dit sap loopt in een bezinkingsput, waarin het
zand en andere zware verontreinigingen kunnen bezinken. Het vezelrijke residu passeert door een wasser, waarin het residu gelegenheid krijgt weer water op te nemen.
Uit deze wasmachine komt het natte residu automatisch in de tweede wringerpers
(„Second Protessor"), die in bouw gelijk is aan de eerstgenoemde. Hier wordt wederom sap uitgeperst, dat eveneens loopt naar de bezinkingsput. Voorts levert de tweede
Protessor een der eindproducten, nl. het eiwitarme en vezelrijke residu(perskoek) met
een vochtgehalte van ongeveer 30% en 7-9 % ruw eiwit in de droge stof.
Het sap wordt in een tweede tank gepompt, waarin de eiwitten met behulp van
stoom worden gecoaguleerd. Het coagulum {„Protess" genaamd) is na enige tijd bezonken. Men kan dan het bovenstaande water,waarin voornamelijk zouten, oplosbare N-verbindingen en oplosbare koolhydraten aanwezig zijn, laten afvloeien. Dit water
kan gedeeltelijk worden gebruikt voor de vulling van de wasser. Het coagulum laat
men op een kaasdoek uitdruipen;daarna wordt het in een kaaspers geperst. De kaas
kan men nog zwaarder persen, zodat een vrij droge, platte koek wordt verkregen.
Het krachtverbruik van de motoren is:Hakselmachine en elevator 4h.p., Protessors
2 X 10 h.p., Wasser 4 h.p. Het cokesverbruik voor de stoomketel, waarin de stoom
voor het coaguleren wordt ontwikkeld, bedraagt 25 kg per uur.
2. Beschrijvingvande verschillendeproducten
De water-phase.Dewaterige oplossing,waarin hetcoagulumzichheeft afgescheiden,
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Fig. 68. Overzicht van de PowuNG-installatie
Survey ofPowling's ProtessPlant

heeft waarschijnlijk betrekkelijk weinig waarde. Er zit nog wat voedingswaarde in.
Mogelijk wordt deze vloeistof door dieren opgenomen. Verder kan men dit water
over het;land sproeien, ofineen gierkelder bewaren. Ook ishetvermoedelijk een goede
voedingsbodem voor schimmels.
Het residu. Het vezelrijke residu is nog warm, wanneer het uit de tweede Protessor
komt en bevat nog ca 30% vocht. Uitgespreid op een vloer in een laagdikte van 2voet
zal het door zijn eigen warmte vrij snel drogen; daarna kan het worden bewaard. Het
kan dan eventueel worden gemalen. Het nog vochtige residu is ook geschikt om te
worden geènsileerd.
Voorts wordt het residu gebruikt voor de vermenging met vers materiaal met
weinigcelstof om daarna een gemakkelijker persing mogelijk te maken.
Het eoagulum (Protess). Dit is het meest waardevolle product. Het nog natte coagulum kan in verschillende vormen verder worden verwerkt. Men kan er kazen en
koeken van persen. Eventueel kan men het drogen en malen. De samenstelling van
Protess hangt af van het uitgangsmateriaal. In elke vorm (droog of nat) kan Protess
met meel worden gemengd.
Voorlopige laboratoriumproeven toonden aan, dat Protess een goed uitgangsmateriaal is voor de bereiding van chlorophyl. Op laboratoriumschaal werd uit Protess
chlorophyl bereid, dat voor meer dan 90% zuiver was.
Bijonsbezoek namen wij een hoeveelheid Protess in kaasvorm mede,dat in October
1952 was verkregen' uit lucerne. Dit monster werd in begin Januari 1953 op het Cen181

traal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen geanalyseerd,met
het volgende resultaat:
Droge stof (zandhoudend)
Droge stof (zandvrij)
Zand (in oorspronkelijk materiaal) . . . .
Zand (indroge stof)

30,0%
27,5%
2,49%
8,3 %

Gehaltenin% vandezandhoudende droge stof:
Ruw eiwit
38,3
Oplosbare koolhydraten. nihil
Werkelijk eiwit
35,0
As+ zand
20,3
Ammoniak
0,2
As(zandvrij)
12,0
Ruwe celstof
14,7
Gehaltenin% vandezandvrije droge stof:
Ruw eiwit
41,8,
K 2 0 . . . . 0,30
Cl
1,96
Werkelijk eiwit
38,2
NaaO . . . 0,27
S0 4 . . . . 0,73
Ammoniak
0,2
CaO. . . . 5,33
P ? 0 5 . . . .2,08
Ruwecelstof
16,0
MgO . . . 0,20
nitraat. . . nihil
As (zandvrij)
13,1
Caroteen: 451 mgperkgzandvrije droge stof

Voor deverteringscoëfficiënt van hetruweeiwit (pepsine-HCl)werd gevonden 58.
Bespreking vandeanalyse-resultaten. Het gehalte aan ruw eiwit ligt binnen degrenzen, die door POWLING voor lucerne-Protess worden opgegeven (30-45 %).
Zoalsteverwachten was,ishetverschil tussen degehalten aanruw eiwit en werkelijk
eiwit slechts gering.
Het gehalte aan ruwe celstof'is hoger danwij aanvankelijk verwachtten. Het is ook
hoger danin het monster, dat wijin1950 onderzochten (zie p.180). Mogelijk isbijde
persing eengedeelte dervezels dermate verkleind, datzijinhetperssap terecht kwamen entezamen metProtess coaguleerden.
Het zandisindebezinkingstank niet volledig uithetperssap verwijderd.
De verteringscoëfficiënt vanhetruwe eiwit (pepsine-HCl) valt wattegen. Mogelijk
isdezetijdens het bewaren van het Protessinkaasvorm wat teruggelopen. Inhet monster van 1950wasdezecoëfficiënt 65. Gezien het lageammoniakgehalte isertijdens het
bewaren practisch geen rotting opgetreden.
Bij een poging om chlorophylte bepalen bleek deze stof tijdens hetbewaren grotendeels tezijn overgegaan in ontledingsproducten.
Het asgehalte isvrij hoog.
Wat desamenstelling vandeasbetreft, merken wij hetvolgendeop.
Ofschoon deminerale samenstelling van het uitgangsmateriaal onbekend is, kunnen
wij opgrond vandeanalyse aannemen, dathetkalium voor hetgrootste gedeeltein
de waterphase bleef opgelost, terwijl hetcalcium, waarschijnlijk ookhet phosphaat,
zich in deProtess ophoopten.
3. Decapaciteit vande apparatuur
Naar men ons mededeelde, kan per uur met de installatie, ontworpen door deheren
POWLING, 1 ton vers materiaal (lucerne, klaver, enz.), bevattende 80% vocht, worden
verwerkt. Men verkrijgt dangemiddeld 75kgdroge Protess (30-45% ruw eiwit in de
droge stof) en 125kgresidu (8-12% ruw eiwitinde droge stof).
Voorts kan worden aangenomen, datbij een proef de verselucerne 20% droge stof
bevatte, 20,5% ruw eiwit en36% ruwe celstof in dedroge stof. Wanneer uit 1000kg
verse lucerne 75 kgdroge Protess wordt verkregen met39% ruweiwit, danvolgtuit
deze cijfers, datruim 70% vanhetruwe eiwit, datinhetuitgangsmateriaal aanwezig
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was, in de vorm van Protess wordt geëxtraheerd. Ongeveer 25% van het oorspronkelijke ruw eiwit zalin het residu terecht komen, terwijl een klein gedeelte (voornamelijk
niet-eiwitachtige N-verbindingen) opgelost blijven in de waterphase na het coaguleren
van de Protess.
Daar in de winter uiteraard geen vers materiaal beschikbaar was, hebben wij de
apparaten niet in werking gezien. We kregen wel de indruk, dat hiermede vrijwel continu kan worden gewerkt. Wel zijn dan ons inziens twee putten nodig om het zand de
gelegenheid te geven uit het perssap tebezinken, voorts tenminste twee, waarschijnlijk meer, coagulatietanks, zodat het coagulum ruimschoots tijd krijgt om neer te
slaan. Dit hangt af van de bezinkingssnelheid van het coagulum. Men deelde ons mede, dat in bepaalde gevallen een bezinkingstijd van één uur reeds voldoende was.
4. De rentabiliteit vanhet procédé
Volgens onsverstrekte mededelingen zullen deaanschaffingskosten van demachineinstallatie (inclusief vracht, assurantie, rechten, inklaringen enz.)f40.000,—bedragen.
Een eenvoudig gebouw (stenen schuur) groot 120m2 wordt getaxeerd op f 12.000,—,
zodat de totale investeringskosten dus f 52.000,— worden. Bij een berekening van de
exploitatiekosten, die elders uitvoeriger is gepubliceerd (5), werden rente en amortisatie, lonen, stroomverbruik, brandstofverbruik, onderhoud, diverse onkosten, de
kosten van het uitgangsmateriaal (lucerne ofversgras) omzetbelasting en de opbrengst
vandeperskoekinbeschouwinggenomen.Dezeberekening had hetvolgenderesultaat:
Uitgangsproduct:Lucerne
Aantal draaiuren perjaar
Productiekosten per kg droge „Protess"
Dit product bevat ca 37,5% ruw eiwit en 22,5% verteerbaar ruw eiwit op de droge stof
Productiekosten per kg ruw eiwit
Productiekosten per kg vre

700
f0,34

1400
f0,29

2100
f0,28

- 1,—
-1,67

-0,87
-1,44

-0,83
-1,37

Uitgangsproduct: Vers gras
Productiekosten per kg droge „Protess"
Productiekosten per kg ruw eiwit
Productiekosten per kg vre

-0,31
-0,91
-1,51.

-0,26
-0,77
-1,29

-0,25
-0,73
-1,22

Ter vergelijking diene, dat rundveemeel C (met bon) per 100 kg thans f37,25 kost.
Stelt men het gehalte aan re op 30% en het vochtgehalte op 10% dan wordt dit f 1,38
per kg re.
Grasmeel kost f 1,25 :0,9 = f 1,39 per kg re.
In C-meel is 25% vre aanwezig. De kosten hiervan bedragen per kg f 1,66.
De uitkomst van dit economisch onderzoek leert, dat het proces voor lucerne vermoedelijk lonend kan zijn, terwijl de kostprijs bij verwerking van gras reeds gunstiger
ligt. Echter zal de toepassingsmogelijkheid veel beter verzekerd zijn, indien zij gericht
is op verwerking van producten van geringe handelswaarde, zoals bietenblad, doorgedraaide groente e.d. Het persen zal dus meer op zijn plaats zijn op de gemengde bedrijven dan in weidebouwstreken.
Opvallend is, dat de kostprijs van „Protess" zeer gunstig ligt, indien deze per kg re
wordt beschouwd, doch aanmerkelijk minder per kg verteerbaar ruw eiwit. Dit verschil wordt veroorzaakt door de waarde van de verteringscoëfficiënt, welke voor Cmeel op 81 % en voor „Protess" op 60% is gesteld. Dit laatste cijfer is gebaseerd op
analyses van enigszins oud product; het is zeer wel mogelijk, dat bij drogen van
„Protess" onmiddellijk na de fabricage een gunstiger kostprijs bereikt kan worden,
ondanks de extra droogkosten.
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CONCLUSIE

Het „Powlings Patent Process" is,wat de ontwikkeling der machines betreft, in een
vergevorderd stadium. Voor de practische bedrijfsvoering blijft echter een aantal
vraagpunten open, waardoor het onzes inziens nog niet rijp is voor toepassing in de
practijk.
Zo dient te worden nagegaan, of het te verwerken product al of niet vooraf moet
worden gewassen en gehakseld, onder welke omstandigheden met één keer persen kan
worden volstaan;hoe groot de capaciteit der bezinkbakken moet zijn voor een continue werkwijze; op welke wijze het eindproduct („Protess") het best kan worden geconserveerd etc.
Als een nieuwe methode ter bevordering van de veevoederproductie van eigen bodem behoort dezewerkwijze onzesinziens serieus en op korte termijn nader in onderzoek te worden genomen.
Aantrekkelijk is, dat gewassen met een hoog aanvangsvochtgehalte kunnen worden
verwerkt, zodat men weinigvan de weersomstandigheden tijdens het maaien afhankelijk wordt.
Wat de economische zijde van het procédé betreft, zijn er aanwijzingen, dat men
naar eengoedkopegrondstofzalmoetenuitzien.Ditbiedthetvoordeel,dat producten,
zoals bietenblad, doorgedraaide groente, misschien ook aardappelloof e.d. tot veevoeder kunnen worden verwerkt.
Anderzijds is „Protess" een vezelarm krachtvoeder, zodat het zeer goed bruikbaar
is voor voedering aan niet-herkauwers (varkens en kippen) en verder de mogelijkheden in zich draagt van verwerking tot een voor menselijke consumptie geschikt voedingsmiddel.
De toepassingvan hetproceslijkt meer geschikt tezijn voor degemengde bedrijven
dan voor de zuivere weidebouwgebieden.
Theproduction of proteinsfrom greenfodder plants
„Powlings Patent Process" is, as regards the development of the machinery, in an
advanced stage. Regarding the practical industrial operation, however, a number of
questions remain open, owing to which, in our view, it is not yet ripe for practical
application.
As a new method for the promotion of animal food production this method is
worth further close examination at an early date.
As regards the economic aspects of the process, there are indications that search
must bemade for a cheap basicproduct. This has the advantage that such products as
beet tops,residual green stuffs, perhaps also potato haulm and thelike,can be converted into fodder. Thus application of the process seems to be more suitable for mixed
farming than for pure pasture districts.
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AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
BESCHOUWINGEN OVER D E CAPACITEIT VAN EENG R A S D R O G E R (PROJECT 192)
with summary
J. J. I. SPRENGER

In demachinehal van het droogtechnisch laboratorium staat o.m.een pneumatische
modeldroger,systeemVAN DEN BROEK,opgesteld.Nadataanvankelijk demateriaalaanvoer alsmede de hamermolen, bij deze droger behorende, moeilijkheden hadden opgeleverd, welke door constructiewijzigingen konden worden ondervangen, zijn inhet
afgelopen zomerseizoen met deze droger veleproefdrogingen verricht.
De droger bleek pas bevredigend tewerken, nadat op 12Augustus het aantal schotten inde trommel van 8op11 was gebracht; het onderstaande heeft uitsluitend betrekking op proeven na die datum.
In tabel 70 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 21 proefdrogingen,
waarvan er 4op lucerne(L)betrekking hadden,2op rode klaver (R.K.) en de overige
op gras. Deze cijfers hebben aanleiding gegeven tot beschouwingen over de capaciteit
vandemodeldroger, dieo.i. tenvollevooreendroger oppractijkschaalvan toepassing
zullen zijn.
Indien menineendergelijke droger steedsmeer nat product brengt, stuitmen op een
grens, waarboven de droger niet goed meer functionneert. Deze maximale capaciteit
kan beheerst worden door drie verschillende knelpunten („bottlenecks"), nl.:
1. de toevoerinrichting oftrommelinhoud, welke een limiet stelt aan dehoeveelheid
nat product;
2. destroom warme lucht, inafhankelijkheid van de ventilator- en ovencapaciteit,
welkedewaterverdamping beperkt;
3. de hamermolen, dieeen grens stelt aan dehoeveelheid droogproduct, welkedit
werktuig uit dedroger ontvangen kan.
Op grond van hetcijfermateriaal van tabel 70 nemen wij aan, datdegenoemde
grenzen liggen:
1. voor de materiaaltoevoer bij 430 kg/h (partij 12) voor gras, en hoger (>480 kg/h)
voor lucerne, welk gewas ingehakselde toestand dichter pakt dan gras;
2. voor de waterverdamping bij 325 kg/h (part. 14en 19);
3. voor de hamermolen bij 150 kg/h (part. 12).
Eenmaal over deze cijfers debeschikking hebbende, ishet mogelijk, door berekening een kromme van het debiet bij verschillende vochtgehalten te vinden.
Eerst moge worden opgemerkt, dat men bij eenpractijkdroger voor het vochtgehal185
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te niet uitgaat van het ware vochtgehalte van het natte materiaal, zoals dit uit een
vochtbepaling blijkt, doch van dewaterverdamping in procenten van het natte goed.
Dezemethode biedt hetvoordeel,berekeningen zeertevereenvoudigen, terwijl hij aan
dedroger kan worden uitgevoerd zonder enige vochtanalyse. Men weegt nl. het natte
product op de weegbrug (gewicht A), en het meel in de zakken op een snelweger
(gewicht B);de waterverdamping bedraagt dan:
ÏOO.(A-B): A
Door een eenvoudig rekensommetje kan men dan desgewenst uit ditpercentage het
werkelijke vochtgehalte vinden. Men trekt het percentage van 100af, vermenigvuldigt
de uitkomst met het vochtgehalte in het meel ( ± 1 0 %), en telt het resultaat bij de waterverdamping op. Zou bv. de waterverdamping 75% zijn dan vindt men voor het
ware vochtgehalte 77,0,77,5 en 78,0% bij vochtgehalten in het meel van resp. 8, 10
en 12%. Een misschatting van dit laatste percentage is dus van weinig invloed op de
uitkomst.
Tussen de drie grootheden:
nat product in kg/h
= N
waterverdamping in kg/h = W
droog product in kg/h
= D
en de procentische vochtverdamping = v bestaat steeds de betrekking:
v = 1 0 0 . ( N - D ) : N = 100 W : N

80
90
Waterverdamping

Fig. 69. Debietkromme voor hetproduct bijverschillende vocht-( = verdampings-) gehalten

Indien dus v en een der overige
grootheden bekend zijn, kunnen de
ontbrekende gemakkelijk becijferd
worden.
Op deze wijze werd in fig. 69 een
debietkromme voor het product bij
verschillende vocht- ( = waterverdampings-) gehalten getekend, uit325 gaande van de bovengevonden knelpunten. Voor lucerne (stippellijn)
wijkt dekromme wat afvan dievoor
gras. Menrealiserezichgoed, dat dit
eenmaximum-capaciteitsli}n is,welke
bij geen enkele droging kan worden
overschreden.
Ten einde na te kunnen gaan, in
hoeverre deze theoretische beschouwing door de practijk wordt bevestigd, is degevonden grenskromme in
fig. 70 nogmaals getekend, doch
thans met dewaarnemingen uit tabel
70erbij.Bovendienisdaarbijmeteen
— lijn aangegeven de zgn. „v. D.
BROEK-garantielijn", welke voor de
beoordeling van subsidieverlening
gebruikt wordt,gedeelddoor5,12(de
grote practijkdroger produceert bij
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7,o van

Verdamping
90

85

•

nat per uur

75% vocht 512 kg/h, de
modeldroger 100kg/h). Uit
deze opstelling blijkt:
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Fig. 70. Grenskromme en werkelijk behaalde debieten

a. Geen der waarnemingen
komt boven de grenskromme uit, doch verschillende liggen er zeer
dicht bij.
b. De v. D. BROEK-garantielijn verloopt op kleine
afstand practisch evenwijdig metde maximumlijn voor lucerne.
c. Ongeveer de helft der
waarnemingen is in de
smalle strook tussenbeide lijnen gelegen.

Een en ander maakt deboven ontwikkelde theorie o.i. aannemelijk.
Verder kon van de meeste beneden de garantielijn liggende punten de oorzaak hiervan worden opgespoord, bv.:
Part. 1
Eerste proef, de trommel draaide te snel.
Part. 3
Rode klaver; de uitlaattemperatuur was te hoog (115 °C i.p.v. 100°C).
Part. 4en 10 Proef met trommelrotatie afw. snel en langzaam.
Part. 5en 18 Inlaattemperatuur te laag (550 °C i.p.v. 640-730°C).
Part. 9
Speciale proef met een ander soort stookolie.
Part. 11
Uitlaattemperatuur te hoog.
Bij een practijkdroger zou men deze minder gunstige resultaten dus als bedieningsfouten moeten aanmerken.
Een verder punt van onderzoek washet volgende. Blijkens ervaring vindt in de hamermolen steeds enige verdamping plaats. Indien men nu de
Vochtgehalte uit de cycloon In °/o
waterverdamping afleidt uit ver24
schil in nat en droog gewicht,
wordt het in de molen verdwenen
22
1
c31
1
vocht tot het in de droger verA
: Gra
20
damptewater gerekend. Magdeze
B = : Luc erne
fout worden verwaarloosd?
: Kla
18 " \
De uitkomst van de hiervoor
e
gemaakte berekeningen kan het
16
\
beste aan de hand van een voor^
beeld worden aangetoond, waar14 © 16 i
14
0
voor wij (willekeurig)partij 17ge6
e
IN«
nomen hebben. Uit de droger
12
A
blijkt te komen 79,4 kg/h met
IO
79,7% vocht, en uitde hamermoII %
17
len 76,4kg/hmet 80,5%.Zet men
m 21
0
deze laatste waarden infig.70uit,
IOO IIO I20 I30 I40
5 0 60 7 0 8 0 9 0
Capaciteit grasmeel in
dan verplaatst punt 17 zich naar
het met -f-gemerkte punt, d.w.z.
Fig. 71. Capaciteit van de hamermolen
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evenwijdig met de beide krommen, waardoor deze onverminderd geldig blijven. Eenzelfde resultaat werdvoor allepunten gevonden, en bleek zelfs theoretisch bewijsbaar
te zijn. De bedoelde benadering isdus toelaatbaar.
Ten slottewerd nagegaan, in hoeverre de hamermolen in staat is,materiaal met een
hoog vochtgehalte te vermalen. Fig. 71toont aan, dat zulks bij lage uurcapaciteit zeer
goed mogelijk is, doch dat bij grote productie het vochtgehalte van het materiaal uit
decycloon niet boven 10-11% behoort teliggen.
Een merkwaardig onregelmatig punt is 18. Bij deze partij werd in de hamermolen
lucerne van 21,8tot 8,0% gedroogd. Dat zulksmogelijk was, schrijven wij toeaan het
ver ingedroogd zijn van de bladeren ten opzichte van de stengels.
Considerations regarding the capacity of agrass drier
At the drying research laboratory tests were made on a pilot pneumatic drum dryer.
From the different bottlenecks a limiting M.C.-output curve was derived, which proved to agree well with praxis. Besides, the capacity of the laboratory hammer mill
was tested at varying moisture contents.
BIJDRAGE TOT DE BEREKENING VAN HET VERLOOP VAN EEN DROOGPROCES
(PROJECT 240)
with summary
J. J. I. SPRENGER

Reeds eerder (zie literatuuropgave) hebben wij aangetoond, dat de droogkromme
(het functioneel verband tussen vochtgehalte op droge stof en droogtijd) tijdens de
droging van vele landbouwproducten de vorm aanneemt van twee logarithmische
krommen, die vloeiend (dus zonder knik) in elkaar overgaan. De grafische voorstelling der droogsnelheden als functie van de vochtgehalten wordt dientengevolge een
uit twee takken bestaande (dus geknikte) rechte lijn. De hierdoor optredende discontinuïteit in het droogproces geeft voor veleberekeningen tot moeilijkheden aanleiding.
Om eenvoorbeeld tenoemen: bij eenenkelvoudige logarithmische kromme isover een
bepaald traject dedroogsnelheid hetlogarithmisch gemiddelde van diein hetbegin- en
het eindpunt; zulks gaat echter niet langer op,indien men daarbij het discontinuïteitspunt overschrijdt.
Om deze reden hebben wij naar een methode gezocht, waardoor dit bezwaar zo
goed mogelijk wordt ondervangen. Hiervoor werd uitgegaan van de eigenschap, dat
alle logarithmische krommen van het type:
_ t_

y = <x-e

ß

samenvallen, indien men de ordinaat ymeet met oc (de beginordinaat) alseenheid, terwijl de tijden in ßworden uitgedrukt. Indien men dus van de tweede tak (het tweede
droogstadium) de beide schalen verandert, moet het mogelijk zijn, de getransformeerde kromme met de verlengde eerste tak te laten samenvallen.
Dit denkbeeld bleek als volgt te kunnen worden uitgewerkt. Zij:
w =
t =
dw
——=

watergehalte in % van de droge stof
droogtijd in minuten
,
,,.,•„,
droogsnelheid in % per minuut,
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dan werd reeds vroeger gevonden als formules voor de eerste tak:
l n ( w - A 1 ) = - ^ - + ln(w0-A1)

In (w„- AJ = Q

(1)

dw _ w - At
dt
B1
en voor de tweede tak:
In (w - A,) = - ^

+ In (wg - A^

In (wg - A2) = C2 (2)
dw
dt

w - A,
B2

waarin de letters A, B en C constanten voorstellen.
Er van uitgaande, dat in het gemeenschappelijke discontinuïteitspunt (wg,tg)zowel
de vochtgehalten als de droogsnelheden voor beide takken gelijk moeten zijn, vindt
men:
__ dWg = A ^ A g
= A ^ - A ^
8
B^Bj
dt g
B^Bj
Wij voeren nu te beginnen bij dit punt (wg, tg) eennieuwcoördinatenstelsel (w, t) in,
gedefinieerd door:

^~Ai=?^x1(w-A2)=!r(w-A^
Wg - A 2

(3)

B2

t=(t-t

g

)|

(4)

hetgeen er dus op neerkomt, dat de tweede tak evenredig verkleind wordt in de verhouding Bj:B2.
Uit(4)volgt: "
t - t s _ _t_
B2
Bx
Substitueer dit in (2):
_t

ln(w-A2) = - — + ln(wg-A2)
Verder volgt uit (3):
w - A2
wg- A2

w- A1
wg - Aj

waarmede (5) geschreven kan worden als:
t
In (w- Aa) = - — + In(wg- Ax)
Bx
en dit blijkt dezelfde formule te zijn als (1),mits verlengd voorbij het discontinuïteitspunt.
Men voert nu met de getransformeerde kromme de gewenste berekeningen uit. Van
het resultaat dienen dan de tijden en vochtgehalten te worden herleid tot die van de
oorspronkelijke tweedetak; dedroogsnelheden veranderen nietdoor de transformatie.
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(5)

Vochtgehalte
200|-,
W
I80

/o van droog

I Zn [ w-5o]

- - i - + Zn. [206-50]

II Zn [ W - 10] :

- ±^-

+ Zn (130-10)

Getransformeerde

O

I

2

3

4

18
Tijd in min.

IO

5

kromme H

Fig. 72. Grafische transformatie van de droogkromme II.

In een grafiek kan de bovenstaande transformatie op elegante wijze worden uitgevoerd.
Zij in fig. 72P het overgangspunt tussen beide stadia, en Q een punt van de tweede
tak. Verbindt nu Qen het voetpunt R met P, en richt in het snijpunt Svan PR met de
lijn A, = constant een verticaal op. Dan geeft de snijding van deze verticaal met PQ
het gezochte punt T, hetwelk de transformatie van Q is.
De transformatie, in fig. 73 uitgevoerd, verloopt zo eenvoudig, dat wij menen, ons
van nadere toelichting temogen onthouden. In afwijking van hetbijschrift indefiguur,
behoort voor II te worden gelezen: ^
w-10

~~d7=
De te volgen werkwijze is nu,
dat men op degebruikelijke wijze
bij constante temperatuur en
luchtsnelheid een droogkromme
opneemt, vervolgens ineen aantal
punten raaklijnen aan de kromme
tekent, waaruit de tweede figuur
73volgt(droogsnelheid als functie
van het vochtgehalte), welke ons
de waarden voorA1 enA2alsmede
de ligging van het punt P leert
kennen.Daarnawordtdekromme
getransformeerd op de hierboven
aangegeven wijze.
De gegeven theoretische beschouwing is van practische betekenisvoordeconstructievaneen
banddroger, aangezien in het

9

Vochtgehalte
200

OO

IO
15
Droogsnelheid

Fig. 73. Transformatie van de droogsnelheden in stadium II
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overgangspunt P de tweede band behoort te beginnen, en de snelheidsverhouding
van beide banden B2 : Bjzal kunnen zijn.
Contribution to the calculation of the trend of a drying process
Whilst drying most agricultural products, the drying curve consists of two logarithmic branches, smoothly connected. The transition point forms a discontinuity in
the process, which is troublesome for calculations. The author suggests to transform
the second curve proportionally in such a manner, that discontinuity disappears. This
is shown to be possible by a very simple construction.
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MICROSCOPISCH O N D E R Z O E K
VAN KUNSTMATIG G E D R O O G D E EN GEMALEN GROENVOEDERS
(PROJECT 192)
with summary
G . R . VAN B A S T E L A E R E

Bij experimenteel drogen van groenvoeders in het Droogtechnisch Laboratorium
deed zich de behoefte gevoelen aan een kwaliteitsbeoordeling van het gedroogde en
gemalen product, welkeniet na, doch nog tijdens hetdrogen van eenpartij kan plaatsvinden, zodat eventueel de droogomstandigheden zoals temperatuur, luchtsnelheid,
enz., nog gedurende het droogproces kunnen worden gewijzigd. Aangezien chemische
analyses voor dit doel teveel tijd in beslag zouden nemen, werd gedacht aan een voorlopig onderzoek door middel van het microscoop, waarmee voor zo ver het de gewassen gras, klaver en lucerne betreft, inmiddels een bescheiden begin is gemaakt.
Daarbij hebben zichenkeleproblemen voorgedaan, welkeleidden tot splitsingvan het
onderzoek in twee delen, nl. 1.het beoordelen van een groenvoedermeel op uiterlijke
hoedanigheden, en 2. het microscopisch determineren van groenvoedermeel.
1. HET BEOORDELEN VAN GROENVOEDERMEEL OP UITERLIJKE HOEDANIGHEDEN

Bij dit onderzoek wordt vooral aandacht geschonken aan de volgende punten.
a. De kleur van het meel. Het is duidelijk dat de kleur wordt bepaald door twee
factoren. In deeerste plaats door dekleur van het uitgangsmateriaal (hetvers gemaaide of op het veld voorgedroogde gewas) en in de tweedeplaats door de droogomstandigheden zoals temperatuur, tijdsduur enz. De invloed van laatstgenoemde factoren
behoort bij een goededroging nihil,althans zeer geringtezijn. Verder kan bij de kleurbeoordeling een eenvoudige kleurenschaal van groot nut zijn.
b. Verbrandeblad-enjof stengeldelen. Sommige bestanddelen kunnen geheel of gedeeltelijk verbrand zijn. De betreffende partikels zijn dan zowel bij op- als bij doorvallend lichtzwart en ondoorzichtig (ziefig. 74).
c. Koolstofskeletten. In meel, afkomstig van drogerijen met een oliestookinrichting,
worden soms zwarte bolvormige lichaampjes aangetroffen. Dit zijn koolstofresten
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vermoedelijk afkomstig van onvolledig verbrande oliedeeltjes,
hetgeen wijst oponvoldoendeverneveling of verstuiving van de
brandstof. Hier schuilt wellicht
een mogelijkheid om door microscopisch onderzoek vanhetmeel,
tevens controle uit te oefenen op
het functionneren van de oliebrander.
d. Plantaardige„verontreinigingen". In verband met de eisen,
gesteld bij de Codex Aliment,
voor Veevoeders, mogen gras-,
klaver-en lucernemeel niet teveel
bijmengsels bevatten. Voor zo ver
het eenonderlingevermengingbetreft van deze waren, moeten zij
worden aangeduid met een naam
Fig. 74. Microfoto van lucernemeel met zeer veel zand
waaruit de gemengde aard blijkt.
a. stukjes lucerne; b. geheel of gedeeltelijk verbrande lucernedeeltjes; c. zand
e. Minerale verontreinigingen.
Microphoto of lucerne meal with much sand
Deze bestaan in hoofdzaak uit
a.pieces of lucerne; b. totally or partly burnt
vergruisde kwartskristallen (fijn
lucerne pieces ; c. sand
zand). In gepolariseerd licht verschijnen de kristalbrokjes als veelkleurige sterren (interferentiekleuren) en zijn daardoor gemakkelijk te herkennen. Door tellen en vergelijken kan een indruk worden
verkregen van het zandpercentage. Overigenszalnogwordengetrachtditlaatstekwantitatief vast te stellen met behulp van een windscheidingsapparaat.
Het hierboven in grote trekken beschreven onderzoek kan zeer snel worden uitgevoerd. Het prepareren kan eenvoudig in water geschieden. Wenst men de preparaten
te bewaren, dan is xylol-canadabalsem een geschikt medium, waarbij echter dient te
worden bedacht dat de groene kleur tenslotte toch zal verdwijnen omdat het chlorophyl door licht en zuurstof wordt ontleed.
Zo nodig kan het onderzoek nog iets worden uitgebreid door het meel in een aantal
fracties uit te zeven en vervolgens de zeefkromme te bepalen. In het Droogtechnisch
Laboratorium werd 100 gram meel in vijf fracties uitgezeefd en het gewicht van elke
fractie vastgesteld. Door gebruik te maken van zeven met een nauwkeurig bekende
maaswijdte, zijn ook de afmetingen der fractiedeeltjes bekend, zodat met deze gegevens de zeefkromme kan worden getekend. Daaruit zijn weer bepaalde conclusies te
trekken t.a.v. de hamermolen waarmee het gedroogde product werd gemalen. Zo
werden bv. aanwijzingen verkregen dat hamers met weinig slijtage eenmeel opleveren
waarvan de stengeldeeltjes een rechte ongetande breuklijn vertonen, terwijl in geval
van sterk afgesleten hamers, stengeldelen resulteren met rafelige breuklijnen.
Verder kunnen de verschillende fracties nog onder het microscoop worden beoordeeld volgens de in het voorgaande beschreven richtlijnen.
2. HET MICROSCOPISCH DETERMINEREN VAN GROENVOEDERMEEL

Oppervlakkig beschouwd, schijnt hetmicroscopisch determineren van groenvoedermeelvoor het gesteldedoelniet zeer urgent. In kringen van handelsdrogers meent men
nl. dat determinatie zonder moeite kan geschieden door slechts te letten op de kleur
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van het meel en het al of niet aanwezig zijn van vezelkluwentjes en stengelstukjes. Inderdaad hebben sommigeinsiders opditterrein een groteervaringverkregen. Toch berust deze methode op een onzekere basis en vooral indien het meel reeds enige tijd is
bewaard, blijken vergissingen niet te zijn uitgesloten. Op het Droogtechnisch Laboratorium werd een aantal monsters, bestaande uit gras-, klaver- en lucernemeel, ter
determinatie voorgelegd aan twee terzake kundige proefpersonen waarvan één met
practijk- en één met laboratoriumervaring. Het resultaat was, dat vier van de tien
monsters foutief werden benoemd. Een fout dus van 40%. Het bleek, dat vooral de
zeer fijn gemalen materie uiterst moeilijk te onderkennen is. T.b.v. meer wetenschappelijk gericht onderzoek dient men echter (ook zonder etiket op de monsternes) met
zekerheid te kunnen vaststellen van welke gewassen het voorliggende meel afkomstig
is. O.i. zal een kleurbeoordeling daarbij hoogstens als hulpmiddel kunnen dienen en
niet alscriterium mogen gelden.
Overigens blijkt het zelfs met het microscoop niet eenvoudig te zijn een kenmerkend
onderscheid waar te nemen tussen klaver- en lucernemeel. Zoals bekend, worden de
gewassen, met het oog op een zo hoog mogelijk eiwitgehalte, gewoonlijk vóór de
eigenlijke bloeiperiode gemaaid en gedroogd. Typische verschillen moeten dus gezocht
worden in de weefselstructuur der vegetatieve organen. Lucerne en rode klaver behoren echter beide tot defamilie der Vlinderbloemigen resp.tot het geslacht Medicago
(Rupsklaver) en Trifolium (Klaver).Groteverschillen inweefselstructuur zijn dus niet
te verwachten en bleken, zoals een nader onderzoek uitwees, ook niet aanwezig te zijn.
Eventuele kleinevariaties zijn in dit verband even belangrijk alsdegrote en dus zal het
onderzoek indierichtingworden voortgezet, waarbij speciaal aan dehabitus der haren
aandacht zal worden geschonken.
Het herkennen van grasmeel levert minder moeilijkheden op.De epidermis (opperhuid-)cellen en stomata (huidmondjes) der Gramineeën verschillen duidelijk van die
der Papilionaceeën (Vlindervloemigen). De stomata der Grassen behoren tot het
„Gramineeëntype" (ziefig.75B),die der Vlinderbloemigen tot het „Amaryllidaceeëntype" (zie fig. 75A en C). Het verschil in structuur ismicroscopisch goed waarneembaar.
Infig.75ishet verschil tussen A en C slechts toeval,enniet kenmerkend. Infig.75A

Fig. 75. A. Onder-epidermis van lucerneblad met huidmondjes (s) van het „Amaryllidaceeëntype"
(Schwendener) ; t. haren. B. Boven-epidermis van grasblad (Lolium perenne) met huidmondjes van het „Gramineeëntype", die gedeeltelijk overwelfd worden door de aanliggende
epidermiscellen. C. Onder-epidermis van rode-klaverblad; de huidmondjes zijn van hetzelfde type als bij A. Alle figuren enigszins geschematiseerd
A. Medicago sativa, abaxial leaf-epidermis. B. Lolium perenne, adaxial leaf-epidermis.
C. Trifolium pratense, abaxial leaf-epidermis
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ligt onder de epidermis een bladnerf die zich uitstrekt van linksonder naar rechtsboven. De loodrecht boven de nerf liggende epidermiscellen vertonen nagenoeg rechtlijnige wanden terwijl ook de haarinplantingen afwijkingen in het algemene beeld veroorzaken. Al deze verschijnselen doen zich ook voor bij rode klaver.
De in het groenvoedermeel aanwezige chromatophoren (dragers van kleurstoffen,
o.m. van het chlorophyl) houden de structuur van opperhuid en huidmondjes veelal
verborgen zodat, t.b.v. nader onderzoek, een voorbehandeling van het meel nodig kan
zijn. Hiervoor staan verschillende middelen ten dienste, waarvan de volgende werden
toegepast:
a. Ontkleuren door extraheren met warme alcohol.
b. Koken in chloralhydraat.
c. Behandelen met 20% kaliloog.
De laatste methode geeft goede resultaten en neemt weinigtijd in beslag. Hoewel de
preparaten niet geheel en al kleurloos worden, zijn epidermis en stomata nadebehandeling voldoende zichtbaar.
Samenvattend kan worden gezegd, dat een grasmeel, ongeacht kleur en maalfijnheid, zonder veel moeite en met zekerheid microscopisch als zodanig kan worden gedetermineerd. Verder werden aanwijzingen verkregen dat t.a.v. andere groenvoeders
(klaver en lucerne) een zelfde resultaat tot de mogelijkheden behoort. Daarbij zal, behalve aan de habitus der haren, ook aandacht moeten worden geschonken aan vorm
en structuur der opperhuidcellen. Een gelukkige omstandigheid bij dit onderzoek is,
dat de celvormen, ondanks het droogproces, meestal intact blijven.
Microscopic research of artificially dried andground green-crops
This investigation is partly an attempt to develop a method for rapid testing of
several dried and ground products asgrass,clover,lucernemeal,etc.Themethod must
be rapid and simple so that one is able to apply the results during the drying process.In such a way it willbepossible to change dryingconditionsimmediatelyin order
to obtain a well coloured meal without losses of nutritive value.
Another purpose of this research is the microscopic determination of the variety
of green-crop meal. It is especially difficult for example todistinguish between clover
and lucernemeal.Sincegreen-crops, destinated for artificial drying, are usually harvested before the flowering stage, attention has to be paid to the vegetative structure
of the plants.

STATISTISCH ONDERZOEK
O N D E R Z O E K N A A R D E INVLOED VAN GROOTTE EN VORM
VAN BLOKKEN EN VELDJES AAN DE GEGEVENS VAN TWEE BLANCO-PROEVEN
OP R I V I E R K L E I G R O N D
with summary
C. LUGT
INLEIDING

Vruchtbaarheidsverschillen (V.B.V.)hebben een ongunstigeinvloed opde nauwkeurigheid van proefveldwaarnemingen. Op ieder proefveld kan men V.B.V. verwachten.
Dit leidt tot het treffen van voorzorgen bij het ontwerpen van een schema. Kennis om195

trent aard en intensiteit van deze V.B.V. zou het probleem van het ontwerpen van een
efficiënt schema zeer vereenvoudigen.
In gevallen waarbij incidenteel op een perceel een proefveld wordt aangelegd, is
dezekennis onbereikbaar. Het streven iser dan op gericht, een zodanige vorm aan het
proefveld te geven, dat zo nauwkeurig mogelijke waarnemingen verkregen worden;
waarbij soms rekening gehouden kan worden met - op terreingegevens berustende vermoedensomtrent V.B.V.
Op proefboerderijen, waar dus geregeld proeven op dezelfde percelen worden aangelegd, is het echter mogelijk en wenselijk, iets te weten omtrent de V.B.V., mede in
verband met de keuzevan deindeling der percelen. Vandaar dat op deproefboerderij
te Randwijk, gelegen op rivierkleigrond, hiernaar een onderzoek wordt ingesteld.
Dit onderzoek berust op de beschouwing van de gegevens van in de loop der jaren
op deze percelen genomen proeven en op de gegevens van blanco proeven, die voor
dit doel worden aangelegd.
In 1952werden twee blanco proeven aangelegd. De bewerking van de gegevens van
deze proeven heeft aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van enkele gedachten omtrent vorm en grootte van veldjes en blokken, die naar mijn mening niet uitsluitend
specifieke doch ook algemenebetekenis hebben. Tevensiseen theorie ontwikkeld omtrent de invloed van het oppervlakteverlies bij netto oogsten, omtrent de invloed van
de bewerkingsrichting en omtrent dewenselijkheid van het opzettelijk aanbrengen van
variaties binnen veldjes.
Lengte in meters
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Fig. 77. Vruchtbaarheidskaart haverproef Fertility map oats experiment
VRUCHTBAARHEIDSKAARTEN

De blanco proeven werden genomen op practijkpercelen wintertarwe en haver. De
tarweproef bestond uit 400 veldjes van 2 x 2 m op een oppervlakte van 40 X 40 m,
de haverproef uit 500 veldjes van 2 X 2m op een oppervlakte van 50 X 40 m. In de
figuren 76 en 77 geeft het vierkantennet de indeling in veldjes aan.
Aan dehand van dekorrelopbrengsten per veldje van 4m2zijn deindefiguren76en
77 weergegeven vruchtbaarheidskaarten gemaakt. Voor deconstructie van deze kaartenzijnde afwijkingen van de gemiddelde opbrengst van vierveldjes in vierkantsverband ten opzichtevan het algemeen gemiddeldegebruikt. Zowelin derichting Noord197
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Zuid (N-Z) als in de richting OostWest (O-W) is om de tweemeter een
afwijking bepaald (methode van het
verschuivend gemiddelde). De punten met een gelijke vruchtbaarheid
zijn verbonden door lijnen. Deze zijn
te vergelijken metdehoogtelijnen op
een landkaart. De getrokken lijnen,
de nul-lijnen, geven het gemiddeld
V.B.-niveau aan. De onderbroken
lijnen in het gestippelde gebied geven een positief V.B.V., de onderbroken lijnen in het blanke gebied
een negatief V.B.V. aan. In de lijnen
is met Romeinse cijfers aangeduid,
Vruchtbaarheidsverschillen in de richting O-W
hoeveel kg korrel per are de afwijbij de tarweproef, tussen stroken van 2 m
king van het algemeen gemiddelde
(
), van 4 m (
) en van 8 m (
)
bedraagt.
breed
Het valt op, dat deV.B.-lijnen, op
Fertility differences in the direction E-W in
the wheat experiment, between strips of 2 m
beide kaarten, in hoofdzaak in de
(
), 4 m (
) and 8 m (
) in width
richting N-Z lopen en dat de verschillen op korte afstand zeer groot
kunnen zijn. Op afstanden van 6 m komen verschillen van 1000 kg per ha voor.
Figuur 76 geeft de toestand van de tarweproef. Op dit perceel waren geen aanwijzingen om dergelijke grote, vnl. in de O-W-richting optredende, verschillen te veronderstellen. Figuur 77geeft detoestand van de haverproef. Hier waren welredenen aanwezig om V.B.V. in de O-W-richting te veronderstellen. Dit perceel ligt nl. op akkers,
die in de richting N-Z lopen. De hoogste en de laagste punten zijn door middel van
stippellijnen aangegeven.Het hoogteverschil is20cm.Het blijkt dat de laagten vruchtbaarder zijn geweest dan de hoogten. Het ligt voor de hand dat de grootte van de op- brengstverschillen en de omstandigheid of de hoogten dan wel de laagten vruchtbaarder zijn, afhankelijk zijn van het gewasen de weersomstandigheden.
Om de aard van de V.B.V. duidelijk naar voren te laten komen, zijn de opbrengstverschillen van smalle naast elkaar liggende stroken over de gehele lengte van het
proefveld vergeleken.In defiguren78en79zijndeverschillengrafisch weergegeven,van
stroken die N-Z lopen met een breedte van resp. telkens 2, 4 en 8m, en inde figuren
80en 81deverschillen van stroken van 2m breedte in derichting O-W.
Het sterk fluctuerende karakter van de V.B.V. op korte afstanden in O.W.-richting,
dwars op de ploeg- en zaairichting, komt in de figuren 78 en 79 duidelijk tot uiting.

Fig. 79. Vruchtbaarheidsverschillen in de
richting O-W bij de haverproef,
tussen stroken van 2 m (
),
van 4 m (
) en van 8m (
)
breed
Fertility differences in the direction
E-W in the oats experiment, between strips of 2 m (
), 4 m
(
) and 8 m (
) in width
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Fig. 80. Vruchtbaarheidsverschillen in de k 9 / a r e
richting N-Z bij de tarweproef "
tussen stroken van 2 m breed
Fertility differences in the direction
N-S in the wheat experiment between strips of 2 m in width

Naarmate de stroken breder zijn verdwijnen de grote fluctuaties tussen de stroken, de
V.B.V. krijgen nu het karakter van een meer of minder geleidelijk verloop.
Uit de figuren 80en 81blijkt dat opbeideproeven in deN.Z.-richting, tevens ploegen zaairichting, weinigbelangrijke verschillen tussen de stroken van 2m breedte voorkomen.
Zeer merkwaardig is dat op de haverproef, figuur 79, de stroken van 2 m breedte,
systematisch afwisselend hogeenlageopbrengsten hebben gegeven. Bij de tarweproef,
figuur 78, is dit alleen bij de zeven rechter stroken het geval. Dit effect komt niet tot
uiting in deV.B.-kaarten, omdat hier de gemiddelden van 4veldjes zijn gebruikt. Een
afdoende verklaring is niet gevonden. Bij het uitzetten van de proeven zijn de grenzen
van develdjes op dewielsporen van de zaaimachine genomen (spoorbreedte 2m). Het
is moeilijk aan te nemen dat een strook, gezaaid meteeninnoordelijke richting rijdende zaaimachine, systematisch een hogere of lagere opbrengst geeft dan een strook
waar de zaaimachine in tegengestelde richting heeft gereden.
De stikstof ismet de hand gestrooid. Ten einde dejuiste richting te behouden is het
bij kunstmeststrooien gemakkelijk op de zaaimachinesporen te lopen en in banen van
2 m breedte te strooien. Indien een kunstmeststrooier hierbij, zowel heen als terug dezelfde hand gebruikt, worden banen gevormd met afwisselend veel en weinig stikstof,
van ongeveer 2m breedte. In de practijk ziet men bij granen wel dergelijke verschijnselen, Tijdens de groeiis op de blanco proeven hiervan echter niets gebleken. Het lijkt
overigens ook onwaarschijnlijk dat hier op een dergelijke wijze kunstmest is gestrooid.
Het is de moeite waard nader te onderzoeken, of deze verschijnselen zich meer voor
doen en wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat de belangrijkste V.B.V. dwars op de bewerkingsrichting voorkomen. Dit klopt met de ervaringen, opgedaan aan op deze gronden in
de loop der jaren aangelegde gewone proeven. Nieuw is echter dat de V.B.V., vooral
op korte afstand, zeer groot kunnen zijn en een sterk fluctuerend karakter hebben.
THEORETISCHE OVERWEGINGEN BETREFFENDE VORMENGROOTTEVANBLOKKEN ENVELDJES

Dejuistheid van deveronderstelling dat in het algemeen deV.B.V. groter zullen zijn
tussen veldjes diever van elkaar, dan tussen veldjes diedicht bijeen liggen, blijkt uit de
efficiëntie van schema's met blok- en incomplete blokindelingen.
Het nagaan van de efficiëntie van verschillende systemen van proefveldaanleg met
incomplete blokken, aan de hand van de gegevensvan blanco proeven, isweinig doeltreffend ;dit kan nl. ook en op veel groter schaal geschieden aan de hand van de gegevens van bestaande objectproeven.
Niet alleen het systeem van aanleg, doch ook de keuze van grootte en vorm van
Fig. 81.

Vruchtbaarheidsverschillen in
de richting N-Z bij de haverproef tussen stroken van 2 m
breed
Fertility differences inthe direction N-S in the oats experiment
between strips of 2 m in width
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blokken en veldjes, heeft invloed op de nauwkeurigheid van de waarnemingen. Variatie in grootte en vorm van blokken en veldjes kan slechts geschieden, indien men
beschikt over gegevens van blanco proeven met kleine eenheden.
De eisen t.a.v. deindeling van een proefveld in blokken en veldjes, kunnen als volgt
geformuleerd worden:
1. Minimale V.B.V. binnen blokken, waarna
2a. minimale V.B.V. tussen veldjes van één blok,
2b. maximale V.B.V. binnen veldjes.
Aan de hand van deze eisen zal achtereenvolgens de invloed van grootte en vorm
van blokken en veldjes worden nagegaan, waarbij uitgegaan wordt van dereeds eerder
genoemde veronderstelling, dat in het algemeen de V.B.V. toenemen, naarmate de afstand groter is.
a. Blokgrootte
Hoe kleiner een blok is, des te geringer de kans dat belangrijke V.B.V. binnen het
blok voorkomen. Een blok moet dus zo klein mogelijk zijn. De blokgrootte is bepaald
door het product van het aantal objecten dat in het blok vertegenwoordigd moet zijn
en de grootte van de veldjes. Het aantal objecten hebben wij min of meer in de hand,
door de mogelijkheden die schema's metincomplete blokken bieden. De keuze van de
grootte der veldjes zal later besproken worden (c).
b. Blokvorm
Gegeven de blokgrootte, zal een blok met de geringste afmetingen het beste aan de
eisvanminimaleV.B.V.binnen hetblok,voldoen.Ditisduseenvierkant blok. Hierbij
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in alle richtingen, in gelijke mate V.B.V.
optreden. In gevallen waarin bekend isofverondersteld kan worden dat deV.B.V.gericht zijn, ishet gewenst van de vierkante vorm af tewijken en de blokzijde in de richtingvan degrootste V.B.V. kleiner te maken dan in de andere richting.
c. Grootte der veldjes
De gegevens van een veldproef zijn schattingen omtrent een aantal universa. Een
schatting is nauwkeuriger naarmate het monster groter is.De grootte van het monster
is bepaald door het product van oppervlak der veldjes en aantal herhalingen.
Uit economische overwegingen zal de voorkeur gegeven worden aan grote veldjes
en weinig herhalingen. Dit is echter in strijd met de wens van een zo klein mogelijk
blok. Bovendien isde efficiëntie van het toepassen van grote veldjes geringer dan van
het toepassen van veel herhalingen, omdat alleen t.a.v. herhalingen kan worden aangenomen, dat dewaarnemingen onafhankelijk door toevalligheden worden beïnvloed.
In dit geval is de efficiëntie bepaald door de gelijkheid:
n
S2 = variantie van het gehele monster van n veldjes;
S2 = variantie van één veldje.
Indien daarentegen de oppervlakte van een veldje groter gemaakt wordt, worden
aan het veldje delen toegevoegd die in meerdere of mindere mate afhankelijk van het
bestaandeveldje zijn. De efficiëntie vandezemaatregel isbepaald door demate waarin
de delen van één veldje onafhankelijk door toevalligheden worden beïnvloed. Dit kan
uitgedrukt worden in de heterogeniteitscoëfficiënt van FAIRFIELD SMITH(1).
Van blanco proeven kan deze heterogeniteitscoëfficiënt, daar de opbrengst van de
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eenheidsveldjes bekend is, berekend worden uit de gelijkheid:
S2

_

ö

l

S2. = variantie van een veldje bestaande uit x eenheden;
Sf = variantie van een eenheidsveldje;
b = heterogeniteitscoëfficiënt.
Indien een eenheidsveldje een hoge opbrengst heeft, kan verwacht worden, dat een
daaraan grenzende eenheid ook een hoge opbrengst zal geven. M.a.w. er bestaat een
zekere mate van positieve correlatie tussen de delen van een veldje. Hoe groter deze
correlatie is, hoe kleiner b. Indien b = 0, volkomen afhankelijkheid tussen de delen,
dan komen geen verschillen binnen het veldje voor. Uitbreiding van de grootte van
het veldje zou dan geenzin hebben want :S2.= Sf.
Indien b = 1,volkomen onafhankelijkheid tussen dedelen van develdjes, dan is de
efficiëntie van vergroting van het veldje gelijk aan die van het toepassen van herhalingen:
S* = ^
Er bestaan geen redenen om teveronderstellen dat beide uitersten op een proefveld
zullen voorkomen endus: 0 < b < 1.
Hieruit volgt dat het efficiënter is om bij een gegeven proefveldoppervlak kleine
veldjes toetepassen enveelherhalingen. Degroottevan hetveldje isnaar beneden aan
een grensgebonden, in verband met het optreden van randwerkingen en de practische
mogelijkheden om een objectvariatie te kunnen toepassen.
Tabel 71demonstreert het verschil in efficiëntie tussen vergroting van het veldje en
het toepassen van herhalingen. Ten einde zo weinig mogelijk invloed van andere factoren dan de grootte van het veldje te ondervinden, is de vorm zowel van de blokken
als van de veldjes constant gehouden. Bij de blokgrootte was dit niet altijd mogelijk.
Tabel 71. Verschilinefficiëntie tussenhetvergrotenvandeveldjesenhettoepassen van herhalingen.
Efficiencyof anincreasingplotsize ascompared with anincreasing number ofrepetitions.
Afmeting der veldjes in meters
Plot size

2 x 2 =
4
4 X 4 = 16
6 X 6 = 36
8 X 8 = 64
10 X 10 = 100
12 x 12 = 144
14 X 14 = 196
16 X 16 = 256
18 X 18 = 324
20 X 20 = 400

Standaardafwijking
S in kg/are
Standard deviation

Standaardafwijking
indien b = 1
S (b = 1)
Standard deviation
ifb = 1

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

5,6
2,8
1,9
1,4
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6

H e terogeniteitscoëfficiënt
Heterogeneity coefficient

0,52
0,51
0,50
0,61
0,63
0,56
0,47
0,57
0,57

Het valt opdat de heterogeniteitscoëfficiënt weinigvarieert bij verschillende grootte
der veldjes;ditisin overeenstemming methetgeen FAIRFIELD SMITHvond bij een groot
aantal proeven.
d. Vormderveldjes
Bij een gegeven grootte der veldjes blijkt het nuttig tezijn dat binnen het veldje zo
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groot mogelijke V.B.V.voorkomen (zogroot mogelijke heterogeniteitscoëfficiënt). De
kans hierop neemt toe naarmate het veldje een zo groot mogelijke afmeting heeft. Een
veldje met een zo groot mogelijke, verhouding lengte :breedte, een smal langgerekt
veldje, zal dus het beste voldoen.
In gevallen waarin bekend is of verondersteld kan worden dat de V.B.V. in de ene
richting sterker optreden dan in de andere, is het bovendien van belang, dat de lange
as van de veldjes ligt in de richting van de grootste V.B.V.
Tabel 72 geeft de variabiliteit, uitgedrukt in de standaardafwijking in kg/are van
verschillende vormen van veldjes bij nagenoeg gelijke grootte, binnen de gehele proef.
Tabel 72. Standaardafwijkingen bij verschillende vormen der veldjes
en verschillende richtingen van de lange as bij gerichte
V.B.V. in de richting O-W.
Standard deviation of different plot shapes and different
directions of the long side, if major soil differences occur in
the direction E- W.
Afmeting der veldjes
Plot size
in meters
richting N-Z
direction N-S

2
4
6
10
20

richting O - W
direction E-W

20
10
6
4
2

Standaardafwijking
Standard deviation
in k g / a r e
Tarweproef
Wheat exp.

1,9
2,4
3,2
3,6
4,3

Haverproef
Oats exp.

1,3
2,0
1,6
1,9
2,9

Het blijkt dat het verschil in nauwkeurigheid tussen veldjes van 2 X20m en 20 X2
m zeer groot is. Indien de vorm van het veldje minder extreem is, zijn de verschillen
betrekkelijk gering.
Naar aanleiding hiervan komt KEMPTHORNE (2)tot deconclusie dat het waarschijnlijk beter is, bij onbekendheid met het verloop van de V.B.V., vierkante veldjes te nemen, teneinde alle risico van een ongunstige ligging uit te sluiten. Naar mijn mening is
de kans op een gericht V.B.V. en een onjuiste ligging van de veldjes te gering om een
minder efficiënte aanleg, in alle andere gevallen, te rechtvaardigen. Bij de aanleg van
een proefveld aanvaardt men nu eenmaal op velerlei gebied risico dat de uitkomsten
niet bevredigend zijn. Men dienternaar testreven, dekans opeenzoefficiënt mogelijk
proefveld zo groot mogelijk te maken, waarbij mislukkingen in uitzonderingsgevallen
aanvaard dienen te worden.
COÖRDINATIE VAN WENSEN OP HET GEBIED VAN VORM EN GROOTTE VAN BLOKKEN EN
VELDJES

De wensen op dit gebied zijn:
1. Blok zo klein mogelijk.
2. Verhouding lengte :breedte van het blok zo klein mogelijk en bij gerichte V.B.V
een zo gering mogelijke afmeting in de richting van de grootste V.B.V.
3. Veldje zo klein mogelijk en zo veel mogelijk herhalingen.
4. Verhouding lengte :breedte van het veldje zo groot mogelijk en bij gerichte V.B.V.
de grootste afmeting in de richting van de grootste V.B.V.
Punt 3heeft verstrekkende gevolgen t.a.v. de kosten van een proefveld, daarom zal
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de neiging bestaan de veldjes groot te maken en een gering aantal herhalingen toe te
passen. Hierdoor komt men tevens inconflict met punt 1,terwijl decontroverse tussen
de punten 2 en 4, die reeds zonder meer bestaat, verscherpt wordt, doordat men om
aan punt 4tevoldoen, develdjes slechts inéénrichting zalwensen te vergroten.
Men komt nu tot een schema, waarbij de veldjes per blok met de lange zijden aan
elkaar grenzen en dus in één strook naast elkaar liggen. Een der blokzijden isnu gelijk
aan de lange zijden van de veldjes. Dit heeft het voordeel dat de afmeting van deze
blokzijde geen invloed uitoefent op de nauwkeurigheid van de proef. Bij de keuze van
de lengtevan dezeblokzijde behoeft slechts rekeninggehouden teworden met de wensen t.a.v. delengtevan het veldje.
Ten einde de boven omschreven wijze van aanleg eenvoudig te kunnen aanduiden,
zalverder van een strookproef gesproken worden.
Bij een strookproef heeft de vergroting van een veldje door de lange zijde langer te
maken, betrekkelijk weinig invloed op de kosten van het proefveld. Het is daarom de
moeite waard, deefficiëntie van een dergelijke maatregel na te gaan voor het geval dat
in de richting van de lange zijden van de veldjes grote V.B.V. voorkomen en voor het
geval dat in deze richting slechts geringe V.B.V. voorkomen. De gegevens van de
blanco proeven bieden hiertoe de mogelijkheid.
De blanco proeven kunnen beschouwd worden als gedeelten van een grotereproef.
Naar believen kunnen opdezegedeeltenveldjes vanverschillendegrootte geprojecteerd
worden. Van al deze veldjes is één afmeting, de breedte, constant, nl. 2 m. De lengte
varieertopklimmend met 2m. Degroottevanhetkleinsteveldje isdus 2X 2meniedere
grootte correspondeert met een andere blokgrootte. De blokafmeting in de richting
waarin de veldjes constant 2m zijn, is eveneens constant en gelijk aan delengte van
het proefveld in deze richting. De andere blokafmeting is gelijk aan de lengtevan het
veldje en varieert dus eveneens opklimmend met 2 m.
De variatie in afmeting van blokken en veldjes kan zowel in de richting O-Wals in
de richting N-Z worden uitgevoerd.
Op deze wijze kan de efficiëntie van verschillende grootten van veldjes vergeleken
worden met de efficiëntie van een veldje van 2 X 2m in een zodanig aantal herhalingen, dat de oppervlakte gelijk isaan degrootte van het veldje.
In tabel 73is het resultaat van dit onderzoek weergegeven. Vergelijk de kolommen
S (standaardafwijking per veldje binnen blokken) en S ( b = 1 ) (standaardafwijking bij
gelijk oppervlak, indien monster opgebouwd uit onafhankelijke eenheden van 2 X
2 m).
In de figuren 82 en 83 is een en ander grafisch weergegeven, waarbij de standaardafwijking van develdjes van 2 x 2m op 100is gesteld.
Het meest opvallende is wel, dat bij de haverproef de efficiëntie van een vergroting
o/
/o

Fig. 82. Reductie van de standaardafwijking bij ver- 'OOpr,
groting van het monsteroppervlak bij de
tarweproef, indien veldjes van 2 X 2 m wora o
den herhaald (
), indien veldjes van 2 m
breed worden vergroot in de richting N-Z
(
), indien veldjes van 2 m breed wor- 60—
den vergroot in de richting O-W (
)
Reduction of the standard deviation with in- 40—
creasing sample size in the wheat experiment,
if plots of 2x2 metres are repeated (
),
ZO
if 2 m wide plots are enlarged in the direction N-S (
), if 2 m wide plots are
enlarged in the direction E-W (
)
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Fig. 83. Reductie van de standaardafwijking bij vergroting van het monsteroppervlak bij de haverproef,
indien veldjes van 2 X 2m worden
herhaald (
),indien veldjes van
2 m breed worden vergroot in de
richtingN-Z (
),indien veldjes van 2 m breed worden vergroot
in de richting O-W (
).
Reduction of the standard deviation
with increasing sample size in the
oats experiment, if plots of 2 X 2
m are repeated (
),if 2 m-wide
plots are enlarged in the direction
N-S (
), if 2 m wideplots are
enlarged inthedirection E-W(
)

vanhetveldjeinderichting O-Wietsgroter isdan bij het toepassen van herhalingen het
gevalzou zijn, b > l . Dit komt niet overeen met de op p.201 onder cgenoemde eigenschap van de heterogeniteitscoêfficiënt nl.: 0 < b < l . Deze eigenschap berust op de
Tabel 73. Efficiëntie van de vergroting van een veldje bij een strookproef, door de lange zijde te vergroten.
Efficiency of increasing the plot size in strip experiments by increasing the long side of the
plot.
Oppervlak in m a
Size in m2

plot

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
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blok
block

80
160
240
320
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000

Variatie in afmeting
van blok en veldje
in meters
Variation of block
andplot side
in meters

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Standaardafwijking in kg/are bij een o p p . toename van het veldje in:
Standard deviation in kg\are if plot size increases in:
richting O - W grote V.B.V.
directionE- W great soil difference

richting N - Z geringe V.B.V.
Direction jV-5 little soil difference

tarweproef
wheat

haverproef
oats

tarweproef
wheat

haverproef
oats

S

(b=l)

S

(b=l)

S

s

4,2
3,0
2,4
2,1
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9

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

2,6
1,8
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

5,6
5,1
4,8
4,7
4,6
4,5
4,2
4,2
4,3
4,3
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9

4,2
3,2
2,7
2,3
2,1
2,1
1,6
1,7
1,6
1,5
1,3
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1

b =
0,88

s

b =
1,14

s

b =
0,27

S

(b=l)

5,6
4,0
3,2
2,8
2,5
2,3
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3

3,9
3,5
3,4
3,3
3,4
3,2
3,2
3,1
3,1
3,0
3,2
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
b =
0,22

S

(b=l)

3,9
2,8
2,3
2,0
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8

veronderstelling dat de eenheidsveldjes in meerdere of mindere mate positief gecorreleerd zouden zijn. Bij de haverproef is echter eerder sprakevaneennegatievecorrelatie. Indien nl. een eenheidsveldje een hoge opbrengst geeft, dan isdekansgroot dat
een, in de richting O-W, ernaast liggend veldje eenlageopbrengst geeft en omgekeerd
(zie fig. 79). In een dergelijk gevalligt hetvoor dehand dat b > l is.
Uit tabel 73 en de figuren 82 en 83 blijken verder de volgende eigenschappen van
strookproeven:
1. Vergroting van het blokoppervlak door verlenging van de blokzijde in de richting
van de lange as van de veldjes, heeft geen nadelige invloed op de nauwkeurigheid,
onafhankelijk van de richting van de grootste V.B.V.
2. Indien gerichte V.B.V. voorkomen, dan is het van belang dat de veldjes in de richting van de geringste V.B.V. aan elkaar grenzen (minimale V.B.V. tussen veldjes
van een blok). Vergelijk de standaardafwijkingen bij veldjes van 2 X 2 m bij de
tarweproef 4,2-5,6 kg/are en bij de haverproef 2,6-3,9 kg/are.
3. Hoewel in het algemeen de heterogeniteitscoëfficiënt in allerichtingen van een veld
nagenoeg gelijk zal zijn, kan men bij gerichte V.B.V. twee geheel verschillende heterogeniteitscoëfficiënten onderscheiden (O-W, b = 0,88 en 1,14 en N-Z, b = 0,27
en 0,22).
4. De efficiëntie van een vergroting van een veldje neemt toe naarmate de heterogeniteitscoëfficiënt groter is (maximale V.B.V. binnen de veldjes). Indien op een proefveld zeer grote V.B.V. voorkomen, dan kan de efficiëntie nagenoeg gelijk zijn aan
die van het toepassen van herhalingen. Waarbij men er wel rekening mede dient
te houden dat het aantal graden van vrijheid voor de toevalsschatting in het eerste
gevalniet toeneemt; hierdoor kan de objecttoetsing in het gedrang komen.
5. Evenals de efficiëntie van een vergroting van het aantal herhalingen met nog een
herhaling afneemt naarmate dit aantal groter is, neemt de efficiëntie van een vergroting van het veldje met nog een eenheid af, naarmate het veldje groter is.
Uit de eigenschappen van een strookproef blijkt dat de eisen die aan een dergelijke
proef gesteld moeten worden beperkt zijn tot:
1. Een zo klein mogelijke afmeting van de blokzijde loodrecht op de lange zijden van
develdjes (tebereiken door het toepassen van incomplete bloksystemen en zo smal
mogelijke veldjes).
2. Een zogroot mogelijke afmeting van delangezijde van develdjes. Indien er sprake
isvan gerichte V.B.V., dan is het gewenst dat deze zijde loopt in derichting van de
grootste V.B.V.
CONSEQUENTIES

a. Randwerkingen
Het toepassen van zeer smalle veldjes houdt het gevaar in dat de objecten elkaar
onderling beïnvloeden. De minimale breedte is dus afhankelijk van gewas en objectkeuze. Tevens is het noodzakelijk bij de oogst randstroken of randrijen uit te schakelen. Hoe smaller een veldje is,hoe groter het oppervlakteverlies bij netto oogsten. Een
veldje dat bestaatuit 3of4rijen, geeft bij uitschakelingvanrandrijen, een oppervlaktereductie van respectievelijk 67en 50%.
Aangezien de minimum variatiemogelijkheid, bij de blanco proeven 2m is, kan de
invloed van een oppervlaktereductie slechts worden nagegaan, door de standaardafwijkingen van veldjes van 4 X 10m en2 x 10m te vergelijken.
Uit tabel 74 blijkt dat de toename van de standaardafwijking bij een oppervlakte205

reductie van 50% zeer gering is. Dit is niet verwonderlijk, aangezien tengevolge van
het ontbreken van grote V.B.V. in de richting N-Z, de correlatie tussen de toevallige
afwijkingen van de delen der veldjes zeer groot en b dus zeer klein is.
Tabel 74. Invloed van een oppervlaktereductie van 50% in de richting N - Z .
Influence of an area reduction of 50% in the direction N-S.
Standaardafwijking in kg/are
Standard deviation in kg/are

Afmeting v. h. veldje
Plot size

tarweproef
wheat

4 X 10m = 40 m2
2 x 10m = 20 m 3

haverproef
oats

1,8
2,1

1,0
1,1

Aangezien b bekend is,nl. in derichting N-Z bij detarweproef 0,27 en bij de haverproef 0,22, is het mogelijk te voorspellen wat de toename van de standaardafwijking
zal zijn indien bij een veldje van 2 X 20 m de oppervlakte, tengevolge van het uitschakelen van randen, gereduceerd wordt, met behulp van de gelijkheid
o2 _
bx

ö

l

~xb
Uit tabel 75 blijkt, dat ondanks een zeer grote oppervlaktereductie van een veldje
tengevolge van het uitschakelen van randen, de grootte van de standaardafwijking
niet noemenswaard toeneemt. De V.B.V. in de richting N-Z zijn hier weliswaar zeer
klein, doch het is aannemelijk dat bij lange smalle veldjes de correlatie tussen de afwijkingen van de netto strook en de randstroken in het algemeen zeer groot zal zijn,
tengevolge van de geringe afstand. Mogelijk is de correlatie binnen afstanden van 2m
zelfs groter dan hier op afstanden van 2m geschat is. In de richting O-Wzal dit zeker
het geval zijn; om deze reden heeft het weinig zin de invloed van een oppervlaktereductie in de richting O-W na te gaan met behulp van de beschikbare schatting van
de heterogeniteitscoëfnciënt.
Tabel 75. Invloed van de oppervlaktereductie in de richting N - Z tengevolge van het uitschakelen
van randen bij de bruto veldjes van 2 x 20 m.
Influence of an area reduction in the direction N-S as a result of discarding border strips.

Afmeting van het veldje
Plot size

2 x20m=40 m 2
1,5 x20m=30 m 2
1 X20m=20 m 2
0,67x20m=13,4m 2
0,50x20m=10 m 2

Oppervlaktereductie
Area réduction

25
50
67
75

Standaardafwijking in kg/are
Standard deviation in kg/are
tarweproef
wheat

haverproef
oats

1,5
1,6
1,6
1,7

0,7
0,7
0,8
0,8
0,8

b. Bewerkingsrichting
Hoewel de groottevan de heterogeniteitscoëfnciënt in de eersteplaats afhankelijk is
van de grond, zal ook het gewas en het verrichten van werkzaamheden, invloed hebben. Zo zullen bij rijenzaai afwijkingen tussen naast elkaar liggende rijen voorkomen
tengevolge van meer of minder diep zaaien, verschil in hoeveelheid zaaizaad, het ver206

stoppen van een zaaipijp enz. Reeds eerder isde mogelijkheid genoemd dat bij kunstmeststrooien de ene baan zwaarder bemest wordt dan de andere. Ook het ploegen,
schoffelen, spuiten enz. kan verschillen veroorzaken tussen naast elkaar liggende stroken. Dwars op de bewerkingsrichting zal dus een grotere variabiliteit op korte afstand
voorkomen dan in de bewerkingsrichting.
De consequentie hiervan is,dathet gewenst isallebewerkingen, die op een proefveld
moeten plaats vinden en diedirect noch indirect aan de objecten gebonden zijn, bij een
strookproef dwars op de lange zijden van de veldjes uit te voeren. Hiermede wordt
bereikt dat de heterogeniteit binnen het veldje zo groot mogelijk is en tussen veldjes
en ook tussen netto veldjes en randstroken, zo klein mogelijk.
Technisch kan dit bezwaarlijk zijn, het maken van grensgootjes zal bv. veel meer
tijd vergen.
c. Opzettelijk aanbrengen vanvariatie
De wenselijkheid dat binnen de veldjes een zo groot mogelijke heterogeniteit voorkomt, doet de vraag ontstaan of het nuttig is deze heterogeniteit opzettelijk aan te
brengen.
Dit vraagstuk heeft twee kanten.
1. Bij de aanleg van proefvelden wordt enerzijds zeer veel aandacht besteed aan het
scheppen van zo homogeen mogelijke omstandigheden, anderzijds is men zich bewust
dat de conclusies die men uit de waarnemingen trekt, slechts een zeer beperkte geldigheid hebben, tengevolge van despecifieke omstandigheden dieop hetproefveld hebben
geheerst. Zo zal men bij de aanleg van een proef, de optimale hoeveelheid stikstof
moeten schatten. Bij granen bestaat bovendien een zekere angst dat het gewas gaat
legeren. De keuze van tal van factoren vertegenwoordigt slechts één aspect van hetgeen in de practijk kan voorkomen en ten behoeve waarvan men conclusies wenst te
trekken. In verband hiermede wordt dan ook wel aanbevolen, factoren die mogelijk
interacties kunnen veroorzaken, in het onderzoek op te nemen. Bij fundamenteel onderzoek isdit zeker geweest. Doch bij proeven, waarbij men niet gesteld isop een al te
uitvoerig onderzoek, o.a. in verband met de kosten, zal het aanbrengen van enige variatie dwars op de langezijden van de veldjes nuttig kunnen zijn. De basisvan het onderzoek wordt verbreed en het risico van een verkeerde keuze wordt verminderd.
Hierdoor kan bv. de wenselijkheid vervallen de stikstof per veldje te strooien, hetgeen eenwerkbesparing betekent. In deplaats hiervan kan men banen met verschillende hoeveelheden strooien dwars op de lange zijden van de veldjes. Een baan met teveel of te weinig stikstof doet geen schade, doch vergroot de geldigheid van de conclusies;indepractijk komen immersook dergelijke omstandigheden voor.
2. De andere kant van het vraagstuk is of men door het opzettelijk aanbrengen van
variatie dwars op de lange zijde van de veldjes kans heeft op een kleinere toevallige
fout en door deze maatregel het aantal herhalingen kan verminderen.
Een zeker aantal herhalingen isin de meeste gevallen noodzakelijk om een efficiënte
schatting van de toevallige fout mogelijk temaken. In verband met de kosten wordt in
het algemeen bij de keuze van het aantal herhalingen uitsluitend hiermede rekening
gehouden en niet met dewenselijkheid van een zo groot mogelijk aantal onafhankelijkewaarnemingen en dus eenzo klein mogelijke middelbare fout. Dit laatste kan goedkoper en misschien zelfs efficiënter (negatieve correlatie) bereikt worden door bij
strookproeven opzettelijk variatie in omstandigheden aan te brengen binnen de veldjes. Besparing ophetaantal herhalingen zaldezemaatregel alleen opleveren indien het
aantal herhalingen, dat men anders zou wensen aan te leggen, niet minimaal is. Wel
dient men er voor te waken dat men geen extreme omstandigheden schept, die in de
practijk niet of bijna niet zullen voorkomen.
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Investigations concerning size and shape of blocks andplots, on data
of two blank experiments on river-clay soil
a. Data of blank experiments with winter wheat and summer oats on riverclay soil,
show that on these soils very great fertility differences in one direction can exist
(fig. 76 and 77).
b. Moreover strips, 2metres in width, show systematic undulating differences (fig. 78
and 79).Probably this effect isnot a property of the soilbut due to human activity.
c. The desirability, not only of minimal soil differences (maximal correlation of random influences) between plots of one block, but also of maximal soil differences
(minimal correlation of random influences) within plots, is showed.
d. If fertility differences in one direction are greater than in the other, long narrow
plots with joining long sides (strip experiment) will be efficient on condition that
thelong plot sides are situated in thedirection ofthe major soil differences.
e. If verygreatfertility differences in one direction occur, the efficiency of anincreasing plot size can be practically the same as an increasing number of repetitions
(fig. 82and 83and table73and 74).
ƒ. The generally stated objection that, if long narrow plots are used, discarding the
border strips givesa great lossofarea, issupposed to benegligible on account of an
expected highcorrelation ofrandom influences on border stripsand netplot, based
on their close situation (table 74 and 75).
g. It isadvisable to execute all humanactivity (e.g.sowing,ploughing,dressing,spraying) not connected with experimental treatment perpendicular to the long plot
sides.
h. For two reasons, reliability of results and reduction of experimental error, it is
useful to intentionally make variability within plots (e.g. small strips of different
amounts of dressing perpendicular to thelong plot sides).
LITERATUUR
1. H. FAIRFIELD SMITH, An empirical law describing heterogeneity in the yields of agricultural
crops. Journ. Agr. Sei. 26 (1938): 1-29.
2. O. KEMPTHORNE, The disign and analysis of experiments, chapter 11. John Wiley and Sons Inc.
New-York, 1952.

OVER HET K E U R E N VAN PARTIJEN OP MONSTER
with summary
G. C. J. F. NIELEN, C. A. HOVEYN en C. LUGT

Het keuren van grote partijen heeft in het algemeen plaats door het beoordelen van
een gedeeltevan departij. Het isechter een bekende omstandigheid, dat een beoordeling van dit kleine gedeelte - het monster - nooit precies geldt voor de partij. Een
eerste eis waaraan het monster moet voldoen is,dat het deeigenschappen van de partij niet aantast. De vaagheid van deze eis vindt zijn oorzaak in de algemeenheid van
hetprobleem. Eenpartij van 1000aardappelen met 50 % rot zalna hettrekken van een
monster van 500knollen nog welongeveer 50% rot bevatten; een partij van 200 aardappelen met 0,5% rot zal na het trekken van een monster van 100stuks bijna steeds
een ander percentage rot bezitten. In het algemeen moeten we geval voor geval beoordelen betreffende de verhouding monster-partij ;een vaste grens is niet te geven.
In het volgende spreken we steeds over monsters, die de partij niet merkbaar aantasten, maar ook dan zijn deuitkomsten uithet monster nietzonder meer toete passen
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°/o afwijkers in het monster
op departij. Wanneer weuit een par5
tijzaaizaad 100 korrels in een kiembed brengen en vinden dat er 98
3---^r
ontkiemen, dan wil dat zeker niet
"^j--^ —
% afwijkers in de partij
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i
zeggen, dat de kiemkracht van de
partij 98is.
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Hoewelweeen partij alleen precies
Grootte v. h monster
kunnen beoordelen door ze in haar
Fig. 84. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstegeheel te onderzoeken, kunnen we
ring van een partij met 1 % afwijkers
wel uit de samenstelling van een
o afwijkers in he t monster
monster conclusies trekken omtrent
de samenstelling vanhetgeheel,wanneer weietswetenvandeeigenschappenvan monsters,vergeleken met die
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van de partij.
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mate, waarin de eigenschappen van
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een monster kunnen afwijken van
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die vandepartij, hebben weeen serie
Grootte v.h. monster
grafieken geconstrueerd (figg.84-93).
Fig. 85. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonsteHierin staat aangegeven, hoeveel afring van een partij met 2% afwijkers
wijkende elementen een monster kan
vertonen, wanneer in de partij een bepaaldpercentage afwijkers voorkomt. Hebben we
bijvoorbeeld een partij ronde zaaimais, waarin 4 % platte korrels voorkomen, dan
(ziefig.87)ishet heelgoed mogelijk, dat wein een monster van 300korrels 6% platte
korrels vinden. De lijnen in de grafieken geven aan in welk gebied demonsters meestal
terechtzullenkomen:binnende onderbroken lijnen valt 90% van demonsters, binnen
degetrokken lijnen 98%. Hetzaldusslechtsin1 opde 100gevallen voorkomen, dat we
in een monster van 500 korrels minder dan 2 % platte korrels vinden. De kans, dat
er in een monster van 100 korrels meer dan 8% platte voorkomen, isblijkbaar ongeveer 5%. We kunnen deze grafieken gebruiken om partijen te keuren op een bepaald
percentage afwijkers. Stel, dat een partij erwten voor export geschikt is, als er minder
dan 1 % slechte erwtenin voorkomt, endat een monster van 200stuksuiteenbepaalde
partij geen slechteerwten bevat. Wemogen dan dezepartij nog niet goedkeuren, want,
zoals uit fig. 84 blijkt, kan een partij met 1 % afwijkers nog best een monster van 200
stuks zonder afwijkers opleveren. Pas een monster van 300 zonder afwijkers geeft
blijkbaar reden om de partij goed te
% afwijkers m het monster
keuren. En dan nogmeteenrisicovan
io
1
1
1
,—
,
5%, dat hetmonster tochuit een partij
met 1 % afwijkers kwam.
Niet goedkeuren isniethetzelfde als
afkeuren
; er is een heel gebied waar
~vwe geen conclusies kunnen trekken.
"---TlT"
Een andere partij erwten levert bij% afwijkers in de partij
voorbeeld een monster van 300 stuks
met 2 % afwijkers op. Op grond hiervan mogen we de partij nog niet afi ,
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keuren. We moeten het monster ver200
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groten. Stel dat we nog een monster
Grootte v.h. monster
van 300 stuks onderzoeken en weer
Fig. 86. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonste2 % slechte vinden. Dan zien we, dat
ring van een partij met 3% afwijkers
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Fig. 87. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstering van een partij met 4% afwijkers
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stellen met conclusies als „In de partijzitmeerdan 1% afwijkers" of „In
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dat er niet meer dan 10% blauw in
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vrijwel altijd een partij goedkeuren
of afkeuren door het monster tevergroten. In de grafieken zijn we niet
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Grootte v h.monster
hoogstwaarschijnlijk zit er in de
Fig. . Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstering van een partij met 5 % afwijkers
partij veel minder dan 10% blauw.
We zouden wel willen voorspellen,
hoe groot het percentage dan wel kan zijn. De belangrijkste eigenschap van dergelijke
voorspellingen nu is,dat zegoed kunnen zijn offout; hetrisico opeenverkeerde voorspelling hangt af van wat we beweren en ook vandegrootte van het monster, waarop
ze gebaseerd is.
% afwijkers in het monster
We onderzoeken een partij aard14
appelen op beschadigde knollen aan
dehandvaneenmonstervan 100stuks.
We vinden 3beschadigde aardappelen
en voorspellen dat er in de partij minIO
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der dan 10% beschadigd is. Het risico
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van deze voorspelling is (ziefig.93)1
op 100,dus opelke 100voorspellingen
~ % 0 fwijkers in de partij
van dezeaard zal er één fout zijn (er
is dan toch 10 % beschadigd). We
kunnen ook voorspellen, dat er in de
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partij niet meer dan 8 % beschadigd is
(zie fig. 91),maar ditisalwat onvoorzichtig:hetrisicovandezevoorspelling
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spellen, dat er niet meer dan 3 % in
Fig. 89. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstede partij beschadigd is, dan nemenwe
ring van een partij met 6% afwijkers
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een risico, dat onaanvaardbaar is: 1
op 1. Een voorspelling tenslotte van
hoogstens 1 % beschadigde knollen,
heeft een risico van slechts 1 goed op
20 voorspellingen.
Wanneer we voorspellingen zouden
doen op basis van een monster van
1000 stuks, dan werden derisico's veel
kleiner. Vonden we 30 beschadigde
knollen envoorspellen we,dat het percentage in de partij niet hoger is dan
10, dan nemen we nu een risico van
omtrent 1op 10.000,dus welwatalte
voorzichtig. Eenvoorspellingophoogstens 8%, heeft een risico van 1 op
1000, dus ook die voorspelling is te
voorzichtig. Een goede voorspelling
(risico 1 op 100)ishier„Het percentage
ligt niet boven 5".
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Fig. 90. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstering van een partij met 7% afwijkers
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goedkeuren kunnen gebruiken.
Stel, dat weeen monster nemen van
~% c fwijkers in de partij
500 bieten en daarin 4% rotte vinden,
dan kunnen we ons afvragen, welke
voorspellingen omtrent het percentage
tz
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rot in de partij nog redelijk zijn (met
redelijkbedoelenwedievoorspellingen
die minder dan 1 op 20 risico meebrengen). Bezien wefig.93,dan blijkt,
dat een partij, die 10% rotte bieten
1
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bevat, vrijwel nooit een monster van
Grootte vh. monster
500 oplevert met 4% of minder afwijFig. 91. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstekers. De voorspelling „Het percentage
ring van een partij met 8% afwijkers
rot is kleiner dan 10" zal dus vrijwel
altijd goed en zelfs veel te voorzichtig zijn. Ook partijen met 9, 8of7 % kunnen vrijwel zeker geen monster van 500 met 4% afwijkers opleveren. De voorspelling „Het
percentage rot is kleiner dan 7", is dus ook nog te voorzichtig.
In fig.89echtervindenwehetpunt(500stuks,4% afwijkers) vlak bij de onderbroken
lijn liggen. Een voorspelling „Het percentage is kleiner dan 6" is dan niet meer te
voorzichtig; een partij met 6% afwijkers zalimmers in bijna 5van de 100gevallen een
monster alshetonzeopleveren;devoorspellingheeft duseenrisicovanbijna 1op 20 en
is dus redelijk. Een voorspelling beneden 5% iste riskant. In fig. 88zien we namelijk,
dat er behoorlijk veel kans is, dat we inderdaad met een partij met 5% afwijkers te
maken hebben.
Nu weweten, dat in departij waarschijnlijk minder dan 6% rot aanwezig is, vragen
we aan de andere kant, welke voorspellingen beneden 6% te laag zijn. Hiertoe bezien
wefig.84,waaruit blijkt, dat devoorspelling „Er ismeer dan 1 % rot" te voorzichtig
is. Ook een voorspelling „Meer dan 2%" is nog geflatteerd, terwijl een voorspelling
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„Meer dan 3% " (zie fig. 86) eigenlijk
net te riskant is. Onze uiteindelijke
redelijke voorspelling is dus „In de
partij, waaruit dit monster komt, zit
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zijn de volgende grafieken geconstrueerd. Zij geven voor elke monstergrootte tussen 1en 1000 en voor de
i s
meest voorkomende aantallen afwijkersinhetmonster,telkensdat percen\tage
afwijkers in departij, waarop een
i
i
i
I
200
400
600
800
IOOO
voorspelling gedaan kan worden. De
Grootte v.h. monster
figuren 94 en 95 geven voorspellingen
Fig. 92. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstemet 1 op 100 risico, de figuren 96 en
ring van een partij met 9% afwijkers
97 voorspellingen met 1 op 20 risico
% afwijkers in het monster
en de figuren 98 en 99 laten voorspellingen toe met een risico van 1 fout
-\
op 10 goed.
Deze voorspellingen zijn dus eigenlijk garanties.Eenexporteur van aard^*-^1 —"
appelen zal bijvoorbeeld uit een partij
I "
aardappelen eenmonster van 500treki
'% c
ken en daarin 18ziekeknollen vinden.
IO
fwijkers in de partij
Hij kan dan garanderen „Van deze
partij is minder dan 7% ziek" en
neemt dan een risico van 1op 100,dat
" " ' —— "
de garantie te laag is.Wanneer hij garandeert, dat er hoogstens 6% ziek is,
zal hij in 1 op de 20gevallen schadevergoeding moeten betalenenwanneer
hijgarandeert opminder dan 5%ziek,
loopt hij 1op 10risico.
1
1
1
1
200
400
600
IOOO
eoo
Wij wijzen er extra op, dat in deze
Grootte v h monster
laatste grafieken geen gebruik wordt
Fig. 93. Waarschijnlijke uitkomsten bij bemonstegemaaktvanhetpercentage afwijkers in
ringvan eenpartij met 10% afwijkers
het monster, maar van het aantal afwijkers in het monster.
Nog eenszij vermeld, dat de grafieken niet geldenvoor monsters uit kleinepartijen:
het monster mag niet zo groot zijn, dat het een belangrijk deel van de partij uitmaakt.
In het algemeen moet de partij minstens uit 500stuks bestaan. Bij kleine partijen kan
men beter de hele partij onderzoeken.
IO[•w 1_

N^

L;

Verantwoording
De grafieken zijn geconstrueerd op grond van debinomiale kansverdeling, dePoisson-verdelingen de normale verdeling.
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Fig. 94-95. Garantiegrenzen met een risico van 1% op fouten

Voor monstergrootte (n) kleiner dan 50zijn de overschrijdingskansen overgenomen
uit: Tables of the Binomial Probability Distribution (Applied Mathematics, series 6).
Voor n tussen 50 en 500 hebben we de binomiale kansverdelingen berekend, voor
zover nodig was om delijnen te kunnen tekenen.
Voor n groter dan 500 hebben we gebruik gemaakt van de Poissonverdeling, voorzover het percentage afwijkers in de partij (p) niet boven 3 kwam. De andere punten
zijn berekend uit de normale kansverdeling.
In de figuren 98 en 99 is een gedeelte van de punten (50<n<500; 0,2<p<0,5) berekend met behulp van een benadering van de overschrijdingskans in de binomiale
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Fig. 96-97. Garantiegrenzen met een risico van 5% op fouten

verdeling door het gemiddelde te nemen van de overschrijdingskans in een normale
verdeling en die in een, met bgsin getransformeerde binomiale kansverdeling.
Omdat men in de grafische voorstelling van een trapfunctie zo moeilijk een aflezing
kan doen, ishetverloop van delijnen benaderd door eenvloeiende lijn.
Op grond van een paar berekeningen in de hypergeometrische verdeling, hebben we
de minimumgrootte van de partij op 500 gesteld.
On the inspection of lots
In behalf of the inspection of lots, some graphs were constructed, based on the
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Fig. 98-99. Garantiegrenzen met een risico van 10% op fouten

binomial distribution. The entries are: size of sample (grootte van het monster) and
number ofexceptional itemsinthe sample(aantal afwijkers inhet monster).The numbers in the graphs show which percentage of exceptions in the lot is to be rejected.
Graphs 94and 95correspond with the 0,01 fiducial limit; graphs 96 and 97with a.=
0,05 and graphs 98and 99 with a = 0,10.
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PUBLICATIES IN1952
AANVULLINGEN enverbeteringen van de derde druk (van) „Handleiding voor veldproeven"; 111 p . ,
stencil 1400C.l.L.O.
S. BOSCH:
Verslag vandeproefboerderij „Bosma Zathe I "teSelmien (Fr.) overhet
jaar Mei1950-Mei 1951;44p., stencil 1169 C.l.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1952,nr 6.
W. H. VAN DOBBEN :
Watgeven deproefvelden tezien? (Radiocauserie van deAfdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening op 16 Juni 1952, 5 p.).
GIDS voor deproefboerderij te Randwijk 1952; 30p.,stencil 1230 C.l.L.O.
LIJSTvan veldproeven, proefnemingen enproef-envoorbeeldbedrijven van Rijkslandbouwconsulenten
en andere instanties 1952;100p.; Mededeling nr 66 Landbouwvoorlichtingsdienst.
G. C.J.F . NIELEN:
Multipele regressie(withsummary :Multiple regression) ; Verslag C.l.L.O.
over 1951,p. 162-165.
VERSLAG vandeproefboerderij teRandwijk over hetjaar 1951; 52p.,stencil 1247 C.l.L.O. pluseen
losse landkaart; Gestencilde Mededelingen, jg 1952,nr11.
J. W I N D :
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek; Wagenings Hogeschoolblad,jg 9, nr1,p.3-4.
A F D E L I N G WEIDE- EN VOEDERBOUW
LABORATORIUM VOOR BOTANISCH GRASLANDONDERZOEK

A. BAKKER:

Populierenteelt en weidebouw; Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienstj g 9,nr 8,p . 284-288.

M. L. ' T HART, D. M. DE VRIES & T H . A. DE BOER: Verslag van een bezoek aan de Zentralstelle für

Vegetationskartierung te Stolzenau (Weser) en van enige graslandexcursies in Noordwest- en Midden-Duitsland (9t/m 12 October 1951);
9 p., stencil 1206 C.l.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr 9.
A . A . KRUIJNE:
Onderscheiding van enige graslandplanten in het kiemstadium; 6 p.,
stencil 1122 C.l.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1952,nr 4.
A. A. KRUIJNE:
Vegetatieve herkenning van onze akkeronkruiden; 55 p . ; Mededeling
nr 65 Landbouwvoorlichtingsdienst.
F. SONNEVELD:
Invloed van bemesting met N , P, K of Ca op de hoedanigheid vande
grasmat (with summary: Ejfect of fertilizing with N, P, K or Caon the
grade of quality of the sward); Verslag C.l.L.O. over 195f, p. 29-34.
D . M. DE VRIES:
D eecologie vanhet grasland; 7p.,stencil 1177 C.l.L.O.
D. M.DEVRIES & Mej. J. P. BARETTA: D e constellatie van graslandplanten (with summary: The
constellation of herbage plants); Verslag C.l.L.O. over 1951, p. 26-29.
D. M. DE VRIES & K. J. ZANDSTRA: Akkeronkruiden in deloop vanhet jaar; DeLevende Natuur, jg
55, nr 10, p. 184-188.
K. J. ZANDSTRA & D . M. DE VRIES: Het ontwikkelingsrhythme van een akkeronkruidgemeenschap

• (with summary: The rhythm of development of a weed community of
arable land); Verslag C.l.L.O. over 1951,p. 34-39.
P L A N T E N P H Y S I O L O G I S C H

W. D . MARGADANT:
W. D. MARGADANT:

O N D E R Z O E K

Jarowisatie vanweidegrassen, speciaal Lolium perenne (with summary:
Vernalisation of grasses) ; Verslag C.l.L.O. over 1951, p. 39-42.
Parasitaire schimmels vanweidegrassen (with summary: Fungal diseases
of pasture grasses); Verslag C.l.L.O. over 1951, p. 42-44.
DIERKUNDIG ONDERZOEK

J. DOEKSEN :

De betekenis van regenwormen in boomgaarden ; De Fruitteelt, jg 42,
nr 10, p. 243.
J. DOEKSEN:
Verslag vaneenstudiereis naar Engeland van9t/m 18 September 1952;
stencil 1312 C.l.L.O.
J. DOEKSEN &D . C. HEIJBOER : Het omrekenen van melkvee totstandaardkoeien (with summary:
The conversion of dairy cattle into standard cows); 32 p . en 2 bijlagen
(de bijlagen metde Nederlandse gebruiksaanwijzing zijn ook afzonderlijk verschenen onder detitel „Tabellen voor hetomrekenen vanmelkvee
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tot standaardkoeien, samengesteld door DrIrJ.Doeksen enIr D .C.
Heijboer"); Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr58,7.
J. G. TEN HOUTEN, J. DOEKSEN, H.J. DE FLUITER &G. VAN ROSSEM: Negende internationaal ento-

J. WII.CKE:

mologencongres te Amsterdam (17-24 Augustus 1951); Mededelingen
Directeur vande Tuinbouw, jg 15,nr1,p . 29-39.
Bodemfauna en bodemvruchtbaarheid; Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg9,nr8,p. 288-298.
AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD

LAATSTEervaringen vanhetC.I.L.O.ophet gebiedvan degraszaadteelt ;4p.,stencil1173C.I.L.O. ;onder eenandere titel inDe Nieuwe Veldbodejg 18,nr36,p.610-611,en
De Landbode, jg 6,nr30,p. 11, en bovendien verkort inDe Boerderij,
jg 36,nr37, p .8,en Zaadbelangen, jg 6,nr11,p. 130.
W. SCHEYGROND &A. SONNEVELD: Vergelijking vanverschillende typen kropaar in een kunstweide
onder beweidingsomstandigheden (with summary : Comparison ofdifferent types of cocksfoot ina ley under grazing conditions); Verslag
C.I.L.O. over 1951,p .52-58.
A. SONNEVELD :
Enige punten, dievan belang zijn bij de aanleg van blijvend grasland
en kunstweiden; Landbouwgids 1952,p . 293-295.
A. SONNEVELD &A. EVERS: Overzicht van de resultaten der graszaadwinningsproeven van het
C.I.L.O. in 1951; 14p., stencil 1229 C.I.L.O., Gestencilde Mededelingen,
jg 1952, nr10.
A. SONNEVELD &A.EVERS: Overzicht vandevoornaamste resultaten der graszaadwinningsproeven
(with summary : Review ofthe most important results ofthe experiments
on theseed production of grasses); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 45-52.
A. SONNEVELD & A .EVERS: Nazomerinzaai van Engels raaigras voor zaadwinning; Mededelingen
. van deNederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouw zaaizaden en
Aardappelpootgoed, jg 9, nr4,p . 34-35.
WATERHUISHOUDING
C. BAARS, A. H. CRIJNS, C. C. JONGEBREUR, G. F . MAKKINK & L. WARTENA: Beregening (Verslag

van eenbezoek aanWest-Duitsland van30Juni tot 5Juli 1952); 24 p.,
stencil 1297 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr14.
G. F . MAKKINK:
Kunstmatige beregening; Landbouwgids 1952,p .239-240.
G. F. MAKKINK:
Bezoek aan Zweden enDenemarken van 2t/m 22 September 1951;23 p., ,
stencil 1102 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr 1.
G. F. MAKKINK:
Grasopbrengst en vochtspanning (with summary: Grass yield and soil
moisture tension); Verslag C.I.L.O. over 1951, p . 58-64.
G. F. MAKKINK:
Betrekkingen tussen bodemvocht encultuurgewassen (with summary:
Relations between crops and soil moisture ; kunresumo : Rilatoj inter
kulturplantoj kajtermalsekajo ; avec resume: Relations entre les plantes
culturales etVeau); Verslagen Technische Bijeenkomsten 1-6 Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. (Staatsdrukkerij-uitgeverijbedrijf
1952), p. 185-200, 294-295, 295,323-324 (Nederlandse tekst ook verschenen alsp. 11-22van deNotulen van devijfde technische bijeenkomst
van deCommissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O., stencil T.N.O.
van 1Augustus 1949).
VOORLOPIG verslag van deberegeningsproeven in Z.O. Brabant in1951; 10p.,stencil 1084 C.I.L.O.
VOORLOPIG verslag van deberegeningsproeven inZ.O. Brabant in1952; 17p.,stencil 1356 C.I.L.O.
VERBETERING VAN GRONDEN

J. BENNEMA &D . VAN DERWOERDT: Ingedroogde veengronden (oorzaak, verbreiding en verbetering); Landbouwgids 1952,p . 207-209.
D. VAN DER WOERDT:
Verbetering vaningedroogde veengronden IV(with summary: Improvement ofdesiccated peat soils IV); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 64-67.
GEBRUIK EN PRODUCTIENIVEAU VAN GRASLAND

M. L. 'T H A R T :

D e winning vanruw voeder in de Verenigde Staten; p. 40-41 van
,.Wetenschap voor depractijk", Zelhem 1952(uitgave van De Schothorst).
M. L. 'T HART &A. K E M P : Degrasgroei inNederland gedurende 1946-1951 (with summary: Grass
growth in 1946-1951); Verslag C.I.L.O. over 1951, p . 67-73.
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M . L. 'T H A R T :

Waterstand en grasgroei (& Water-table andgrassgrowth &Niveau d'eau
et croissance d'herbé) ;Verslagen Technische Bijeenkomsten 1-6 Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. (Staatsdrukkerij-uitgeverijbedrijf
1952), p. 54 (& 284-285 &312-313).
M. L. ' T HART &H. VAN DER MOLEN: Grasland en groenvoedergewassen in de Verenigde Staten
(with summary ofobservations on grassland and green fodder cropsin
the U.S.A.) ; 82 p., Contactgroep Opvoering Productiviteit, Den Haag.
KUILVOEDERBEREIDING
N . D . DIJKSTRA, H. DE GROOT, D . KAPPELLE, J. J. KEESTRA & L. E. M. K L A A R : Handleiding tot het

nemen vanpractijkmonsters voor het ruwvoederonderzoek (seizoen
1952-1953); 38 p . ; Landbouw nr15.
D. KAPPELLE:
Enkele voorlopige mededelingen over de aspecten van kuilgras, bereid
van verwelkt materiaal; 5p., stencil 1109 C.I.L.O.
D. KAPPELLE:
Voorgedroogde kuilen, p . 39-40 van „Wetenschap voor de practijk",
Zelhem 1952 (uitgave van De Schothorst).
D. KAPPELLE:
Inde dwaaltuin van de inkuilmethoden; Doelmatige Veehouderij, jg1,
nr 4, p. 51-55.
D. KAPPELLE :
Het droge-stofgehalte van in te kuilen materiaal en de verliezen met het
perssap; Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg 9,nr4, p .
146-149.
D. KAPPELLE, P. WIERTSEMA &A. MOENS : Het gebruikvaninkuilmachinesindepractijk (with summary onsilage machines inpractice); 71 p . ; Publicatie nr20 Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie.
D. KAPPELLE :
De betekenis van het ammoniakgehalte van kuilvoeder;Maandblad voor
de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg 9, nr 6, p. 232-237 (de tabel met gebruiksaanwijzing isinOctober 1952 afzonderlijk gedrukt onder de titel
„Tabel voor het berekenen van de ammoniakfractie ( = ammoniakstikstof in procenten van detotale hoeveelheid stikstof) van kuilvoeder";
5 p.).
D. KAPPELLE:
Het ammoniakgehalte van gedroogde monsters kuilvoer en de berekening van hetgehalte aan verteerbaar ruw eiwit (with summary:The
ammonia content of dried samples of silage and the computation of the
content of digestible crudeprotein); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 73-77.
H. VAN DER MOLEN en D . KAPPELLE; De toepassing van weipasta en weipoeder bij de bereiding van
silovoeder; Nederlands Weekblad voor Zuivelbereiding en -handel,jg 58,
nr 33, p. 735-741, en Landbouwkundig Tijdschrift,jg 64, nr 10, p. 684-^691.
BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN HOOIBROEI

S. BOSCH:

Vergelijking van methoden voor opbrengstbepaling van grasland (with
summary : Comparison of methods todetermine the yield ofgrassland) ;
Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 77-82.
Het RUiTERENvan hooi; Dr Storing's Nederlandse Landbouwalmanak voor 1953, p. 165-167.
WISSELBOUW

C. J.CLEVERINGA:

Invloed van kunstweiden op verbouw van hakvruchten; De Landbode,
jg 6, nr 41, p. 3, en nr 42, p. 8.
VOEDERGEWASSEN

W. A. P. BAKERMANS:

Verslag omtrent het onderzoek naar de invloed van onderploegen van
kunstmeststoffen bij voederbieten in 1950; 9 p., stencil 1108 C.I.L.O.
Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr2.
W. A. P. BAKERMANS:
Verslag van cultuurproeven met phacelia; 23 p., stencil 1121 C.I.L.O.
Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr3.
W. A. P. BAKERMANS &P. J.JOCHEMS: Proeven over het inkuilen van voederbieten (with summary
Experiments on storage losses in fodderbeet in clamps); Verslag C.I.L.O.
over 1951, p .82-90 (iets uitvoeriger, maar zonder Engels, is„Het bewaren van bieten inkuilen" van dezelfde schrijvers inMaandblad voor
de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg 9, nr 10, p. 379-387).
W. A. P. BAKERMANS:
Verslag van een oriënterend proefje omtrent aluminiumvergiftigingsverschijnselen bij voederbieten; 8 p., stencil 1291 C.I.L.O. (gedateerd
November 1951).
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W. A. P. BAKERMANS :

J. C. BOSMAN:

J. C. BOSMAN:

Verslag omtrent het onderzoek naar de invloed van onderploegen van
kunstmeststoffen bij voederbieten in 1951; 17 p., stencil 1323 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr 15.
Cultuurproef met 4 plantafstanden en 3 N-hoeveelheden bij voeder- en
suikerbieten; 22 p., stencil 1231 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van
Interprovinciale Proeven, nr 30.
Vergelijking van voederbieten, koolrapen, voederaardappelen en snijmais op lichte zandgrond in 1949; 11 p., stencil 1313 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr 32.
AFDELING AKKERBOUW
GRANEN

W. H. VAN DOBBEN:
W. H. VAN DOBBEN :

W. H. VAN DOBBEN:
W. H. VAN DOBBEN:

W. H. VAN DOBBEN:
W. H. VAN DOBBEN:

W. H . VAN DOBBEN :
W. H. VAN DOBBEN :

Graanteelt; Landbouwgids 1952, p. 241-242.
Stikstofaanwendingstijdenproeven met wintergranen (begonnen in het
najaar van 1950); 6 p., stencil 1112 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van
Interprovinciale Proeven, nr 25.
De oecologie van de granen; 2 p., stencil 1116 C.I.L.O.
De tarwe-opbrengsten in 1951en deweersgesteldheid ;tweede Jaarboekje
van de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan, p. 21-23.
De mengteelt van haver en gerst in 1951; 3 p., stencil 1123 C.I.L.O.;
De Nieuwe Veldbodejg 18, nr 25, p . 406; De Landbodejg 6, nr 13, p. 7.
Oogstmethoden bij tarwe; 1p., stencil 1243 C.I.L.O.; Zeeuwsen Landbouwblad, jg 40, nr 2131, p. 7; De Landbode, jg 6, nr 30, p. 7; Friesch
Landbouwblad, jg 49, nr 30, p . 441; onder een andere titel in Boer en
Tuinder, jg 6, nr 285, p. 3.
Enigewaarnemingen overdegroeivangranen(withsummary:The growth
of winter cereals inthe coldseason) ; Verslag C.I.L.O. over 1951,p. 90-101.
Proefnemingen met mengcultuur van haver en gerst in 1951; 19 p.,
stencil 1292C.I.L.O. ;Gestencilde Verslagen vanInterprovinciale Proeven,
nr 31.
PRODUCTIENIVEAU

W. H. VAN DOBBEN:

C. POSTMA:

Ervaringen met het scheuren van grasland (een samenvatting van in
1943 en 1948 opgestelde rapporten van Rijkslandbouwconsulenten en
een verslag van een interprovinciale proef met akkerbouwgewassen op
gescheurd grasland); 8 p., stencil 1130 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr 5.
Resultaten van het productieniveau-onderzoek II (enige statistische gegevens over de verbouw van nagewassen); 11 p., stencil 1194 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr 8.
PEULVRUCHTEN

P. RIEPMA W Z N :

P. RIEPMA W Z N :

P. RIEPMA W Z N :
P. RIEPMA W Z N :

Observatieproef betreffende voet- en vaatziekten bij erwten in het jaar
1951; 26 p., stencil 1167 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr 26.
Zaaizaadbehandeling met moderne beschermingsmiddelen bij erwten in
het jaar 1951; 17 p., stencil 1188 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van
Interprovinciale Proeven, nr 27.
Voet- en vaatziekte-onderzoek in 1951(with summary: Foot and vascular
diseases inpeas in 1951); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 101-105.
Enkele voorlopige resultaten van een interprovinciale proef betreffende
de behandeling van zaaizaad van peulvruchten met diverse ontsmettingsen beschermingsmiddelen in 1952; 3p.,stencil 1371C.I.L.O. ;Gestencilde
Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr 34.
MAÏS

N. H. H. ADDENS, W. R. BECKER & W. KAKEBEEKE:De mais (teelt, veredeling en gebruik) in NoordAmerika (with summary on maize growing, breeding and utilization in
North America); 106 p. (waarvan de eerste 77 stencil 992 C.I.L.O.
zijn), Contactgroep Opvoering Productiviteit.
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W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:
W.R.BECKER:

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

W.R.BECKER:

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

P. G. MEYERS & W. R.

De verbouw vanmais; Landbouwgids 1952, p. 242-244.
Aspekte undProbleme desMaisbaus indenNiederlanden; Schweizerische
Landwirtschaftliche Monatshefte, Jrg. 30, Heft 1, S. 25-29.
Report offieldexperiments with maize varieties intheNetherlands in1951;
10p.,stencil C.I.L.O. 1107.
Experience in the Netherlands with mechanized maize harvesting and
artificial seed drying; 6 p., stencil F.A.O. Hybrid Maize Meeting 1952,
Zürich.
Waarom maisteelt in Nederland?; De Landbode,jg 6, nr 22, p.12.
De door de F.A.O. georganiseerde hybride-maiscongressen (in het bijzonder dat te Zürich van 5t/m 9 Februari 1952); 11p.,stencil C.I.L.O.
1250; Gestencilde Mededelingen, jg 1952,nr 13.
Maisplukhaken enhetgebruik ervan; Mededelingen Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw „Centraal Bureau
G.A.",jg36,nr8,
p.96.
Maisdroogrennen ; 6p.; Vlugschrift voordeLandbouw, nr8(tweede druk).
Het oogsten vanmais inverband methet dorsen en drogen; 6p . ; Vlugschrift voor de Landbouw, nr 12 (tweede druk).
Hybrid malze in Holland; World Crops, vol.4, nr 9, p. 304-307.
De maisteelt in 1952(Radiocauserie van de Afdeling Voorlichting van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening op 1
September 1952, 6 p.); Landbouwcourant voor de Veenkoloniën, 1952,
nr 36,p.4;gewijzigd in De Landbode, jg. 6, nr 36, p. 16,enDe Nieuwe
Veldbode,jg 18,nr49,p. 798-799.
BECKER : D e verbouw van mais in Nederland (zesde druk) ; 44p.; Voederen) W(eide)B(ouw), nr 6, Directie van de Landbouw.
AARDAPPELEN

P. P. KOKS, A. J. REESTMAN, A. ROZENDAAL & A. SCHEPERS: Een oriënterende vergelijking over het

A. J. REESTMAN:
A. J. REESTMAN:
A. J. REESTMAN :

A. J. REESTMAN:
A. J. REESTMAN :
A. J. REESTMAN:
A. J. REESTMAN:
A. J. REESTMAN:

optreden van symptomen van bladról onder verschillende omstandigheden; 6p.,stencil 1245 C.I.L.O.
Enkele punten van belang bij de aardappelteelt; Landbouwgids 1952,
p. 244-246.
Pootaardappelen (benodigde hoeveelheid per hectare); Landbouwgids
1952, p. 247-248.
De betekenis van de aardappelteelt voor de veevoedervoorziening (Radiocauserie van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij enVoedselvoorziening op 3Maart 1952, 5p.); Landbouwberichten,jg 7, nr 12,p. 51; gewijzigd in De Landbode, jg 6, nr 12, p. 1.
Verspreiding van de aardappel in verband met het klimaat; Kali, nr 11,
p. 32-39.
Deverbouw vanconsumptie-aardappelen indeVerenigdeStaten ; Maandblad voor deLandbouwvoorlichtingsdienst, jg 9, nr5, p. 171-177.
Iets omtrent de zekerheid van het resultaat van nacontrôle van pootaardappelen bij beoordeling van monsters van 50, 100en 500 planten;
6 p., stencil 1235 C.I.L.O.
Enige forceringswijzen van de kieming I (behandeling van afgesneden
aardappelstukjes) & II (behandeling van gehele knollen); 6 p., stencil
1244 C.I.L.O.
Proefnemingen over doodsproeien in plaats van looftrekken; Mede-.,
delingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed, jg 9, nr 8, p. 67-69 ; uitvoeriger onder de
titel „Doodsproeien inplaats vanlooftrekken" in Landbouwvoorlichting,
jg 10, nr l,p. 11-21.
VEZELGEWASSEN

J. C. FRIEDERICH:
J. Ç. FRIEDERICH:

J. C. FRIEDERICH:
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Onkruidbestrijding in vezel- en olievlas; Landbouwgids 1952,p.276.
Bestaat erinNederland behoefte aaneeneigen teelt vanolievlas?; Landbouwberichtenjg 7, nr2, p . 6; onder een andere titel in Plattelandspost,
jg 8, nr3,p.5,enDeNieuwe Veldbode,jg 18,nr18,p.287,en bovendien
verkort in DeLandbode, jg 6, nr10,p.2.
Olievlas; De Nieuwe Veldbode, jg 18,nr 18,p. 272.

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. 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:
VEZELVLAS 1952; 4 p.

Het ontsmetten van zaailijnzaad; De Vlasbode, jg 14, nr 395, p. 2 - 3 ;
Zaadbelangen, jg 6,nr3, p.29-30;zonder tabellen in Landbouwberichten,
jg 1, nr 5, p. 18, en Mededelingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voorLandbouw zaaizaden enAardappelpootgoedjg 8,nr10,p. 75-76.
Het 1000-korrelgewicht van lijnzaad in verband met de vaststelling van
de zaaizaadhoeveelheid ;De Vlasbode, jg 14, nr 395, p. 3 ^ .
Rassenkeuze bij vezelvlas; De Landbode, jg 6, nr 9,p. 16; Friesch Landbouwblad, jg 49, nr 12, p. 169.
Verslag van de resultaten met enige nieuwe vezelvlasselecties in enkele
uitgebreide vezelvlasrassenproeven in oogstjaar 1951 ;De Vlasbode,jg 14,
nr 397, p. 3-4.
Zaaitijd en zaaizaadhoeveelheid bij vezelvlas; Landbouwberichten, jg 7,
nr 13, p. 55.
Bestrijding van aardvlooien ; De Vlasbode, jg 14, nr 399, p. 4.
De bestrijding van vlasthrips; De Vlasbode, jg 14, nr 400, p. 3.
Chemische onkruidbesttijding in vezel- en olievlas;Plattelandspost, jg 8,
nr 18, p. 9; met andere titel in De Nieuwe Veldbode, jg 18, nr 31, p. 524525; verkort in De Landbode, jg 6, nr 18, p. 5; in Verslag C L L . O . over
1950 en over 1951 onder deze titel een heel andere tekst.
Chemische onkruidbestrijding in vezelvlas; Zeeuwsch Landbouwblad,
jg 40, nr 2120, p. 2; De Vlasbode, jg 14, nr 401, p. 3.
Overzicht van de ditjaar door het Ned. Vlasinstituut aangelegde proeven
met vezelvlas, hennep en olievlas; De Vlasbode, jg 14, nr 402, p. 3-4.
Enkele indrukken van de vlasuitzaai van dit jaar; De Vlasbode, jg 14,
nr 404, p. 3-4.
Overzicht van de proeven metvezel-en olievlas,welkein interprovinciaal
verband zijn aangelegd; De Vlasbode, jg 14, nr 404, p. 4.
Vorstbeschadiging in vezelvlas; De Vlasbode,jg 14, nr 405, p. 1-2.
Enkele indrukken over de vlasuitzaai in 1952 (Radiocauserie van de
Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening op 14 Juli 1952, 5 p.); De Landbode, jg 6, nr 30,
p. 12; Landbouwberichten, jg 7, nr 31, p. 136; onder een andere titel in
De Nieuwe Veldbode, jg 18, nr 44, p. 727-728.
Kort verslag van een reis naar Frankrijk ter bestudering van de olievlasteelt; 3 p., stencil Nederlands Vlasinstituut.
Rassenkeuze bij vezelvlas en factoren, die de opbrengst en kwaliteit van
het strovlas kunnen beïnvloeden (with summary: Results of variety and
cultivation trials with fibre flax); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 105-109.
Chemische onkruidbestrijding in vezel-en olievlas (with summary: Weed
control experiments in fibre flax and linseed) ; Verslag C.I.L.O. over 1951,
p. 109-111.
Resultaten van het rassenonderzoek van olievlas en van het onderzoek
van de factoren, die de zaadopbrengst en het vetgehalte kunnen beïnvloeden (with summary : Results of variety and cultivation trials with
linseed); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 111-115.
Kort verslag over een studiereis naar België en Frankrijk; De Vlasbode,
jg 14, nr 406, p. 3, en nr 407, p. 3-4.
Over de teelt van olievlas (vergelijking tussen Nederland en Frankrijk);
De Nieuwe Veldbode, jg 18, nr 48, p. 787.
Het voorkomen van dorsbeschadiging bij zaailijnzaad; De Vlasbode, jg
14, nr 410, p. 3-4.
Vlugschrift nr 7Nederlands Vlasinstituut — Bericht nr 125 over Rassenkeuze;
met andere titel in Friesch Landbouwblad, jg 49, nr 14, p. 203.

FIJNE ZADEN
P. GAASTRA:

P. GAASTRA:

De bewaring van pootbieten in luchtgekoelde kuilen en in een koelcel;
4 p., stencil 1101 C.I.L.O.; Landbouwberichten, jg 7, nr 5, p. 17; Zaadbelangen, jg 6, nr 10, p. 116-117.
Overzicht der in 1951 genomen proeven over kunstmatige bevordering
van het afsterven der vegetatieve organen bij zaadteeltgewassen; 18 p.,
stencil 1219C.I.L.O. ;Gestencilde Verslagen vanInterprovinciale Proeven,
nr 29.
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P. GAASTRA:
E. VAN ROON :

Bewaarproeven metpootbieten (with summary : Storage trials with seed
beets); Verslag C.I.L.O. over 1951,p . 116-118.
De bewaring van pootbietjes ;Landbouwberichtenjg 7, nr44, p.191-192;
Groninger Landbouwblad, jg 30, nr 43, p.2.
BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN

H . J. E G G I N K :
H. J. E G G I N K :
H. J. E G G I N K :

A. M. VAN FRAASSEN:
P . PvIEPMA K Z N :

P . RlEPMA KZN:
P . RlEPMA KZN:
P . RlEPMA KZN:
P . RlEPMA KZN:

P . RlEPMA KZN:

Tabel voor chemische onkruidbestrijding; Landbouwgids 1952,p.274275.
Chemische onkruidbestrijding inerwten; Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg 9,nr3,p. 83-86.
Verslag van de met het onkruidbestrijdingsmiddel D.N.C, verkregen
resultaten in 1951 (with summary: Results obtained with the weed-killer
D.N.O.C. in 1951); Verslag C.I.L.O. over 1951,p. 127-131.
De kiemplanten dertweezaadlobbige akkeronkruiden (I); 35p . ; Mededeling nr67 Landbouwvoorlichtingsdienst.
Onkruidbestrijding in de wintergewassen; OnsPlatteland, nr 331,p . 3 ;
Boer en Tuinder, nr 268,p. 15; De Landbode, jg 6, nr 12,p. 7; Friesch
Landbouwblad, jg 49,nr 14,p . 204.
De bestrijding van wilde haver; Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg 9,nr4,p. 151-153;De Landbode, jg 6,nr46,p .16.
Nog eens „Chemische onkruidbestrijding in erwten"; Maandblad voor
de Landbouwvoorlichtingsdienst, jg 9, nr4, p. 153-154.
Grensvlakverschijnselen en selectiviteit bij de chemische onkruidbestrijding; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 64,nr6, p. 387-395.
Opmerkingen over chemische onkruidbestrijding in het akkerbouwbedrijf naar aanleiding vanwaarnemingen indepractijk (II); 16p., stencil
1248 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1952, nr12.
Het voorkomen en de bestrijding van Alopecurus myosuroides L. in
Groningen (with summary: Occurrence and control of Alopecurus myosuroides inGroningen); Verslag C.I.L.O. over 1951, p . 131-134.
PLANTKUNDIG ONDERZOEK

H . L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN & H. G. WITTENROOD : Factoren van bloem- en knolvorming bij

H. G. WITTENROOD:

topinambour (with summary: Factors governing flower andtuber formation inJerusalem Artichoke); Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 135-148.
Kouderesistenties van een assortiment Westeuropese tarwerassen, vergeleken mét hunsnelheid vanontwikkeling nadewinter (with summary:
Cold resistance of an assortment of West European wheat varieties compared with their velocity of development after winter); Verslag C.I.L.O.
over 1951, p . 148-150.
VOEDINGSONDERZOEK

KWALITEITSONDERZOEK vanconsumptie-aardappelen & Warepotato quality research & Analyse de la
qualité des pommes de terre de consommation & Qualitätsprüfung bei
Speisekartoffeln &Investigation dela calidad delaspatatas de consuma '
& O exame daqualidade debatatas de consumo ; De Nederlandse Aardappel,jg 2, nr2, p. 10-13, &Potato News from theNetherlands, Vol. 2,
Nr. 2,p 10-13, & LaPomme de Terre Néerlandaise, 2meAnnée, No. 2,
p. 10-13, &Die Niederländische Kartoffel, 2.Jahrgang, Nr. 2, S. 10-13,
& La Patata Holandesa, Vol.2,No. 2,p . 10-13, &A Batata Holandesa,
Vol. 2, No. 2, p. 10-13.
Peulvruchtenkalender 1953; 16p.,Peulvruchtenstudiecombinatie, WageMej. K. SCHEYGROND:
ningen; daarnaast een Duits-Engels-Franse uitgave van de Commissie
voor Exportpropaganda van Granen, Zaden en Peulvruchten, Ochterveltstraat 31, Rotterdam: Kalender 1953mit Hülsenfruchtrezepten; calendar 1953with recipesfor puhe; calendrier 1953avecdes recettes de légumes
secs.
Mej. A. VEENBAAS:
Verslag van het kwaliteitsonderzoek van aardappelrassen voor winterconsumptie (oogst 1951); 21p., stencil 1193C.I.L.O.;Gestencilde Mededelingen,jg 1952, nr 1.
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A F D E L I N G SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
W. B. D E U S :
Algemene gegevens; Verslag C.I.L.O. over 1951, p. 134-135.
R. GALLEGO, W. B. DEUS & J. H. FELDMEYER: Sur le dosage de traces de cobalt; Recueil des Travaux
Chimiques des Pays-Bas, tome 71, no. 9/10, p. 987-998.
M. L. ' r HART & W. B. D E U S : Untersuchungen über den Kobaltgehalt des Grünlandes; Die Phosphorsäure, Band 12, Folge 6, S. 370-379 (vrije vertaling van p. 137-144 van
Verslag C.I.L.O. over 1950)
Weidediarrhoe, kopergebrek en zuurbaseverhouding in gras (with
J. W I N D & W. B. D E U S :
summary: Scouring, copper deficiency and acid-base ratio in grass):
Landbouwkundig Tijdschrift, jg 46, nr 1, p. 23-44.
A F D E L I N G DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
Mej. C. L. HARBERTS & J. J. I. SPRENGER : De conservering tijdens het transport van monsters verse
ruwvoedermiddelen bij bedrijfsproeven aan grasdrogers (with summary:
Preserving green erop samples during transport); Verslag C.I.L.O. over
1951, p. 150-154.
J. J. I. SPRENGER:
Grundsätzliche undpraktische Fragen der Maistrocknung; Schweizerische
Landwirtschaftliche Monatshefte, Jrg. 30, Heft 1, S. 34-37.
J. J. I. SPRENGER:
Een nieuwe drooginrichting voor zaaimais (with summary: A new drying
plant for seed corn); Verslag CLL O. over 1951, p. 155-161.
J. J. I. SPRENGER:
Het drogen als conserveringsmiddel (avec résumé: La déshydratation
comme technique de conservation); Conserva, jg 1, nr 3, p. 80-83.
J. J. I. SPRENGER:
Kunstmatige droging van voedergewassen; stencil, p. 42-46 van „Heterosis"-cursus 1952-1953 (Technologie), Wageningen.
Publicatie van het Drooglaboratorium
nr 15) J. J. I. SPRENGER:
Metingen aan vier grasdrogers van het type Hubert-Templewood II;
23 p., stencil 1018 C.I.L.O.
nr 16) J. J. I. SPRENGER:
Eennieuwe drooginrichting voor zaaimais; 13p.;stencil C.I.L.O. (heel
anders dan het gelijknamige artikel op p. 155-161 van Verslag C.I.L.O.
over 1951).
nr 17) J. J I. SPRENGER:
Schuurdroging van landbouwproducten; 19 p., stencil 1110 C.I.L.O.
nr 18) J. J . I. SPRENGER:
Inspectierapport van de Büttner-trommeldroger te Tollebeek (Noordoostpolder); 6 p., stencil 1133 C.I.L.O.
nr 19) J. J I. SPRENGER:
Inspectie van een Ensink-droger te Midwolde (Tolbert) op 4 October
1951;8p.,stencil 1140 C.I.L.O.
nr 20) J. J . I. SPRENGER:
Inspectie van twee banddrogers type Hubert-Templewood III; 9 p.,
stencil 1153 C.I.L.O.
nr 21) J. J . I. SPRENGER:
Inspectie van een Ducrobra-banddroger te Workum; 10 p., stencil 1172
C.I.L.O.
nr 22) J. J. I. SPRENGER:
Verslag van een studiereis naar Frankrijk (6-10 Mei 1952); 11p., stencil
1199 C.I.L.O.
nr 23) J . J . I.SPRENGER:
Gebouwen voor grasdrogerijen; 13 p., stencil 1216 C.I.L.O.
nr 24) J. J. I.SPRENGER:
Eenventilatie-inrichting voormetnatgroenvoeder beladenwagens;20p.,
stencil 1267 C.I.L.O.
Inspectie van een nieuwe oven der groenvoederdrogerij te Usquert op
nr 25) J.J.I.SPRENGER:
22 September 1952; 5p., stencil 1324 C.I.L.O.
nr 26) J.J.I.SPRENGER:
Inspectie en bedrijfsproef van de Büttner-blaaspijpdroger van de N.V.
Timmerman's Handel- en Industriemij te Goes op 10 October 1952;
11p., stencil 1355 C.I.L.O.
nr 27) J.J.
I. SPRENGER en M. H. HUISMAN: Kunstmatig drogen van groenvoeder in Duitsland met
de Büttner-droger ; 11 p., stencil 1372 C.I.L.O.
nr 28) J.J.
I. SPRENGER: De Louisville-groenvoederdroger; 8 p., stencil 1374 C.I.L.O.
STICHTING VOOR AARDAPPELBEWARING
D e BEWARING van aardappelen; p. 33-51;Publicatie nr 3 - 1952 Stichting Aardappelstudiecentrum.
D. HOFSTRA :
De behandeling van deaardappelen bij bewaringmet buitenluchtkoeling;
De Pootaardappelhandel, jg 6, nr 1,p.234—235.
D. HOFSTRA:
D e opslag van aardappelen in gebouwen; Landbouwmechanisatie, jg 3,
nr 11, p. 341-344.

223

W. H. DE JONG:
W. H. DE JONG:

W. H. DE JONG:
W. H. DE JONG :
W. H. DEJONG :

Het bewaren vanaardappelen (inhet bijzonder van pootaardappelen);
Landbouwgids 1952, p . 249-251.
De bediening der ventilatie in met buitenlucht gekoelde aardappelbewaarplaatsen ; Zeeuwsch Landbouwblad, jg 40,nr 3006 (moet zijn 2106),
p. 2; De Nieuwe Veldbode, jg 18, nr 19,p. 307;Mededelingen vande
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed, jg 8, nr 10, p. 75;Friesch Landbouwblad, jg 49, nr 5, p. 64;
met een andere titel in De Landbode,jg 6, nr5, p.5.
Massa-opslag van aardappelen in koelhuizen en in luchtgekoelde bewaarplaatsen; Mededelingen vande Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek, nr 105, p. 9-16.
Bewaring vanaardappelen (inhet bijzonder metbehulp vanhet Taccosysteem); OnsPlatteland, nr337,p.6.
Hetonderzoek inzake debewaring van pootaardappelen (with summary:
Potato storage research); Verslag C.l.L.O. over 1951, p . 118-127.

W. H. DE JONG, D. HOFSTRA & T. LEENSTRA: De teelt van aardappelpootgoed als stoppelgewas;

Landbouwkundig Tijdschrift, jg 64, nr 10,p . 728-731, en nr 11,p . 788;
verkort in Mededelingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor Landbouwzaden enAardappelpootgoed, jg 9,nr5,p . 42-43.
W. H. DEJONG, C. ZIJDEWIND &D. HOFSTRA: Proef met op verschillende wijzen bewaard pootgoed
van drie rassen te Slootdorp (Wieringermeer) 1949-1950 (Cl 1031-1950
I) &(Cl 1032-1950 II); 14& 12p., stencil 1314 & 1316 C.l.L.O.
W. H.DE JONG &D. HOFSTRA: Verschillende wijzen van poterbewaring metdrierassen (1948-1949);
20 p.,stencil 1319C.l.L.O.
W. H . DEJONG :
Interprovinciale proef (1948-1949) metopverschillende wijzen bewaard
pootgoed van het ras Bintje voor consumptieteelt; 54 p., stencil 1329
C.l.L.O. ; Gestencilde Verslagen vanInterprovinciale Proeven, nr 33.
W. H. DE JONG &D. HOFSTRA: Invloed van lengte vankoelen (1948-1949) bijBintje A (pootgoed);
15 p., stencil 1368 C.l.L.O.
Mej. N . KRIJTHE:
Proeven over derustbreking bij aardappelen door verandering vande
koolzuur- enzuurstofspanning; 16p., stencil 1379 C.l.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg 1952, nr 16.
T. LEENSTRA:
Aardappelen naar Australië; Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit, jg 6, nr34,p.9.
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