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WOORD VOORAF
Het jaarverslag van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek verschijnt hierbij voor de negende maal in de vorm, die in 1947 werd gekozen. Waarschijnlijk wordt hiermede deze serie afgesloten. De besprekingen, die gedurende vele
jaren zijn gevoerd over reorganisatie van enige instellingen voor landbouwkundig
onderzoek, bereikten indeloopvan 1955resultaten. Voor het C.I.L.O. zijn de belangrijkste hiervan:
a. de oprichting van een nieuw instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding;
b. de vorming van een instituut voor de bewaring, de bewerking en de verwerking van
plantaardige landbouwprodukten, waarin de Stichting voor Aardappelbewaring
wordt opgenomen;
c. de overgang van een deel van het onderzoek van het C.I.L.O. naar een instituut
voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen;
d. de voortzetting van een ander deel van dit onderzoek in een proefstation voor
akker- en weidebouw, dat zal werken voor de teelt van gewassen op bouw- en
grasland en voor de inrichting en exploitatie van akkerbouw-, gemengde en weidebedrijven.
De benoeming van het hoofd van de afdeling Weide- en Voederbouw, Ir. M. L.
'T HART, tot gewoon hoogleraar in de graslandcultuur aan de Landbouwhogeschool
betekende een belangrijk verlies voor het instituut, hoezeer we hem, begrijpelijkerwijze, gelukwensen. De benoeming van Dr. D. M. DE VRIES tot buitengewoon hoogleraar in het botanisch onderzoek van grasland bracht geen verandering in zijn werkzaamheden aan het C.I.L.O., de erkenning van de wetenschappelijke betekenis van
zijn werk kwam mede tot uiting door zijn benoeming tot lid van de Commissie voor
Oecologie van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen.
Bij het wetenschappelijk personeel vonden verder nog de volgende mutaties plaats.
Ir. S. BOSCH is opgetreden als wnd. hoofd van de afdeling Weide- en Voederbouw.
Prof. Ir. J. J. I. SPRENGER bereikte de 65-jarige leeftijd, doch zal voorlopig nog als
wetenschappelijk medewerker aan het C.I.L.O. verbonden blijven om enige reeds
aangevangen onderzoekingen af te ronden en om samenvattende publikaties te ver j
zorgen. De heer J. KREYGER volgde hem op als hoofd van de afdeling Droogtechnisch
laboratorium.
Ir. F. W. J. VANEsheeft de dienst verlaten wegens het aanvaarden van een opdracht
van de F.A.O.
Ir J. C. FRIEDERICH en Ir. J. J. AUKEMA gingen van de C.I.L.O.-irtformatie naar het
Vlasinstituut over.
De nieuwbouw op het terrein aan de Bornsesteeg vorderde geleidelijk. In juni en
juli 1956 werd het eerste nieuwe gebouw in gebruik genomen. Hierin zijn thans de
Directeur en 22 onderzoekers met hun personeel, benevens de afdelingen Algemene
Zaken en Statistisch Onderzoek gehuisvest. De bij dit gebouw gelegen nieuwe kassen
en proefterreinen worden reeds intensief gebruikt. Doordeze uitbreiding van outillage
kon het onderzoek zich belangrijk verder ontplooien.
De aankoop van gronden voor de proefboerderijen vond goede voortgang,- doch
het gehele plan werd nog niet verwezenlijkt.

•

Een woord van dank wordt gebracht aan allen,die aan detotstandkoming van dit
verslag hebben medegewerkt, in het bijzonder aan de Redactie-commissie onder
leidingvandevoorzitter Ir. A.EVERS.
Dewnd Directeur van hetCentraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek
Ir. J. WIND

Wageningen, september 1956
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OVERZICHT VAN HET O N D E R Z O E K
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)

I. AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
a. LABORATORIUM VOOR BOTANISCH GRASLANDONDERZOEJC
Prof. Dr. D. M. de VRIES en Ir. TH. A. DE BOER

In het laboratorium vindt op grote schaal botanisch onderzoek van grasmonsters plaats. Het
monsteronderzoek dat ten behoevevandeeigen onderafdeling, hoofdzakelijk voor hetsociologischencorrelatief oecologisch onderzoek, wordt verricht, isveelmindergroot danhet monsteronderzoek voor anderen. Hetbetreft grasmonsters:
a. van proefvelden van het C.I.L.O., andere onderzoekingsinstellingen en Rijkslandbouwconsulenten;
b. praktijkmonsters van Rijkslandbouwconsulenten, de Dienst voor Grond- en Pachtzaken, de
Cultuurtechnische Dienst en andere instanties.
Hiernaast vindt praktische oefening indedeterminatie vangraslandplanten plaats door talrijke
studenten vande Landbouwhogeschool endoor assistenten vande Rijkslandbouwvoorlichtingsdicnst,de Dienst voor Grond- en Pachtzaken, de Cultuurtechnische Dienst en diverse instituten en door andere belangstellenden.
De kern van het analytisch personeel is geoefend in de onderscheiding der akkeronkruiden in
bloeiendeenvegetatievetoestand, zodat opbescheiden schaal ookonderzoek vanakkeronkruidmonsters mogelijk is.
Naast het grasmonsteronderzoek in het laboratorium wordt veldwerk verricht in verband met
sociologisch en correlatief oecologisch onderzoek aan grasland en akkeronkruidbegroeiingen.
Behalvevoordealgemene leidingen heteigen sociologischenoecologisch onderzoek wordt door
Prof. DE VRIES als buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool tijd besteed aanhet
geven van onderwijs in het botanisch graslandonderzoek en aan excursies. Bovendien wordt
speciale voorlichting door middel van voordrachten en excursies gegeven aan de voorlichtingsdienst.
Het nauwkeurig botanisch onderzoek vanpraktijkgraslanden (project nr. 1),gecombineerd met
grondonderzoek, datin 1953vooreen globale verwerking werd afgesloten enin 1954vrijwelhad
stilgelegen, vond in 1955op beperkte schaal voor speciale doeleinden voortgang. Hierbij nam
de bemonstering van zee-en rivierdijken ten behoeve van de Werkgroep „Grasmat op dijken"
de allereerste plaats inmet 52monsters vandijkbelopen. De bemonstering van dijkgedeelten is
hiermede afgesloten. In aansluiting hieraan zal in 1956een beperkt soortgelijk onderzoek van
kweldergedeelten vanverschillende hoogteligging, waarmee reedseenbegin isgemaakt, voltooid
worden.
Aan hetmateriaal vanbovengenoemd nauwkeurig onderzoek, totnutoeverricht aan2647 praktijkgraslanden, zijn, lopende het onderzoek, reeds talrijke mededelingen ontleend, overwegend
van voorlopige aard ofvanactueel belang.Nadeglobaleafsluiting in 1953werd tot bewerkingen
van hettotale materiaal overgegaan. Daaruit ontstonden alseerstedeartikelen overdeoecologie
van de Witte klaver en over de verschillende werking van organische mest en kunstmest. Aan
de orde is nu het schrijven vaneen algemeen overzicht over het onderzoek en van publikaties
over:
Ie dealgemeenheid vanvoorkomen dertalrijke graslandplanten opdeverschillende grondsoorten enbijdediversegebruikswijzen vanhetgrasland ;
2e demate vanvoorkomen dersoorten bijverschillende kaligetallen;
3e de mate van voorkomen van enige belangrijke soorten bij verschillende combinaties van
kalitoestand en gebruikswijze;
4e de verlaging van de hoedanigheidsgraad en het aandeel vande groep goede grassen bij afnemende K-en P-toestanden onder overigens goede omstandigheden voor hetgrasland ;
5e het verband tussen hoedanigheidsgraad en de afzonderlijke milieufactoren, na te gaan door
ontkoppeling.
Meerglobaalonderzoek werdgedurendedelaatstejaren metdeWerkgroep „Grasmat opdijken"
verricht aan 189dijkbelopen (project nr. 1).Het ligt niet in de bedoeling meer dergelijke oriënteringen, waarvan de aantekeningen door Prof. DE VRIES in enige stencils voor intern gebruik
zijn samengevat, teverrichten. Inhetbegin van 1956zalhetgezamenlijke rapport vandeWerkgroep gereed zijn, waarvan hethoofdstuk over debotanische samenstelling door Prof. DE VRIES
verzorgd wordt. Door hemistevenseenuitvoerige publikatie over degrasmat vandijken voorgenomen.
Ook wordt minder bewerkelijk onderzoek tevelde verricht inverband metdebewerking engedeeltelijke herziening van onze graslandassociaties (project nr. 1).Aan de 64opnamen volgens
de methode van Braun-Blanquet, welke reeds zijn gemaakt, zullen in 1956andere wordentoe-

gevoegd teneindeonsnauwkeuriger materiaal,verkregen volgensde frequentierangordemethode
en de drooggewichtsanalyse, voor de vele volgelingen van deze school toegankelijk te maken.
Een publikatie o\er de nieuwe associatie Festuceto agrostistetum (tenuis), welke typisch is voor
droge, zure zandgronden, is vrijwel geheel gereed, terwijl daaropvolgend een mededeling over
deeveneens nog niet eerder onderscheiden associatie van Agrostis canina en Ranunculus repens
der komgronden voorgenomen is.
Ir. DE BOER bestudeert in het bijzonder het oecologisch verband met het bodemprofiel (project
nr.4).
In het kader van het sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen
(project nr. 321)zal de herhaalde bestudering in de loop van het jaar van de onkruidvegetatie,
in verband met die van het gewas, ook in 1956 worden voortgezet, ten einde meer gegevens te
verkrijgen omtrent de invloed van vruchtwisseling en weersgesteldheid. Deze voortzetting heeft
dan alleen betrekking op het perceel inde Wageningse Eng,dat reedstweejaren isonderzocht en
zo mogelijk op enkele andere akkers, liefst in de omgeving van Wageningen. Het onderzoek op
het oude kalktrappenproefveld OGe 15moest tot onze spijt in 1955worden gestaakt.
Het in 1955 in samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
te Oosterbeek aangevangen oecologisch onderzoek van praktijkpercelen zal in 1956 worden
voortgezet in deWageningse Engen in andere belangwekkende gebieden, waarvan het Bedrijfslaboratorium grondcijfers ter beschikking kan stellen.
1: Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden.
4: Bestudering verband bodemprofiel en samenstelling grasmat.
321 : Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
b. PLANTENFYSIOLOGISCH ONDERZOEK, Dr. TH. ALBERDA
Bij het onderzoek naar de invloed van klimaatsfactoren op de grasgroei worden de grassoorten
zovolledig mogelijk onderzocht. Naast de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aan dechemische samenstelling (voornamelijk de oplosbare koolhydraten).
Het onderzoek kan worden gesplitst in drie verschillende richtingen, nl.:
1. Het bestuderen van verschillende klimaatsfactoren afzonderlijk en incombinatie onder overigens constante omstandigheden.
2. Het bestuderen van veranderingen in groei, ontwikkeling en chemische samenstelling, die in
deloop van hetseizoen inteveldestaandegrassen optreden enwaarbij ook variatiesin beheer
in het onderzoek kunnen worden betrokken.
3. Eenvergelijking vandegrasgroeiondernauwkeurig bekendeconditiesmetdieonderde buiten
heersende omstandigheden, waarbij de anorganische voedingen devochtvoorziening zogoed
mogelijk gelijk worden gehouden.
Het onder 1 genoemde onderzoek vindt plaats in het Laboratorium voor Plantenfysiologisch
Onderzoek, totdat de nieuwe klimaatcellen en kassen gereed zijn.
De onderwerpen, die momenteel in deeerste plaats deaandacht vragen zijn:
1. De invloed van de daglengte, van verschillende combinaties van dag-en nachttemperaturen,
van verschillende voedingstoestanden en vochtgehalten van de bodem.
2. Het verloop van het koolhydraatgehalte gedurende het seizoen,aangevuld met waarnemingen
over wortelvorming, uitstoeling en generatieve ontwikkeling.
3. Deinvloed vanhetkorten derdagenen degeleidelijke daling vantemperatuur opde grasgroei
na de langste dag.
Aangezien, binnen een algemene gezichtspunt, de vraagstelling in detail van jaar tot jaar kan
verschillen, is volstaan met het fysiologisch en ecologisch onderzoek van de grasgroei tot één
project samen te vatten:
149: Onderzoek naar factoren, die de grasproduktie beïnvloeden.
c. DIERKUNDIG ONDERZOEK, Dr. Ir. J. DOEKSEN
Van het dierkundig onderzoek werd een van de objecten, namelijk destudie van de bestuivende
insecten, overgedragen aan het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
T.N.O. teArnhem, waar de Heer ELTONhetwerkzalvoortzetten,waartoehemhethieraanwezige
materiaal ter beschikking werd gesteld.
Thans zijn nog drie objecten in onderzoek, waarvan de eerste is de bestudering van de bodemfauna (project nr. 15), waarbij nietalleenwordt getracht een nader inzicht te verkrijgen in de
betekenis van de fauna voor de bodemvruchtbaarheid, maar ook en vooral zal worden nagegaan, hoe de afhankelijkheid van de fauna is van uitwendige omstandigheden en of een stimuleringvanhetdierenleven indegrond mogelijk is,waarbij uiteraard degrond enzijn stabiliteit
alshetessentiële probleem worden gesteld.
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Deinvloed van deuitwendigefactoren opdeproduktiviteit van het rundvee(project nr.20)wordt
nagegaan met behulp van de standaardkoe. Nieuwe toepassingen van het principe worden gezocht, waarbij o.a. langjarige reeksen van melkcontrolegegevens worden verwerkt, waarbij de
invloed van bepaalde omstandigheden welke anders aan de waarnemingen ontgaan, kunnen
worden opgespoord.
De bestrijding van de leverbotziekte, ondergebracht in project nr.22,verandert enigszins van
karakter, doordat thans een bestrijding van de tussengastheer is uitgewerkt, zodat een deel van
het werk gericht kan worden op het helpen bij de uitvoering van de praktische bestrijding door
derden.
Daarnaast wordt voortgegaan met het zoeken naar betere bestrijdingsmogelijkheden.
15: Algemeen bodemfaunistisch onderzoek.
20: De invloed van uitwendige factoren op de produktiviteit van rundvee.
22: Het behandelen van gehele boerderijen tegen de leverbotziekte van schaap en rund.
d. AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD, Ir. A. SONNEVELD
1. AANLEG VAN GRASLAND, Ir. A . SONNEVELD

Elkjaar worden inonsland tienduizenden ha ingezaaid metmengselsvoor blijvend en tijdelijk
grasland. Het percentage percelen waarop de inzaai geheel of ten dele mislukt, is nog groot.
Dit geeft grote verliezen aan zaad en opbrengstderving. De techniek van het inzaaien en dete
volgen methoden verdienen daarom alle aandacht.
Bij welslagen van de inzaai treden toch bij gebruik van hetzelfde mengsel grote verschillen
op in de samenstelling van het uiteindelijk bestand. Enerzijds oefent hierop de techniek en
methodevan inzaaien invloed uit, anderzijds spelen grond, bemesting en behandeling van het
jonge grasland ongetwijfeld een min of meer grote rol. Daar hiervan nog betrekkelijk weinig
bekend is, dient ook in deze richting onderzoek te worden verricht. Meerdere kennis hieromtrent isgewenst omhet volleprofijt tekunnen trekken van betere soorten, rassenenmengselsamenstellingen. Wat dit laatste punt betreft, wordt samengewerkt met het I.V.R.O. en
wat de soorten- en rassenkeuze betreft ook met de Stichting voor Plantenveredeling.
Om meer inzicht te krijgen in de tussen de soorten optredende concurrentieverhoudingen
wordt ook diepergaand fysiologisch en oecologisch onderzoek verricht. Dit wordt gecombineerd metdergelijk onderzoek ten behoevevandegraszaadteelt.
245: M.S.A.-project nr.4 - Veredeling en onderzoek van grassen en klavers (samen met
S.v.P.); onderzoek naar dewaarde voor verschillende gebruikswijzen in depraktijk van
typen en selecties.
348: Veldonderzoek betreffende deaanlegvan grasland. Serie501en504.
349: Fysiologisch en oecologisch onderzoek met betrekking tot de aanleg van grasland.
350: Fysiologisch en oecologisch onderzoek met betrekking tot de teelt van graszaad.
2. TEELTVAN GRASZAAD, Ir. A . EVERS

Wil een betere rassenkeuze en een doelmatiger mengselsamenstelling in de praktijk vlot ingang vinden, dan moet het beschikbaar zijn van zaad van betere typen en selecties geen probleem meer vormen.
Verschillendekwekershoudenzichmetdezaadteeltvandezelfde soorten entypenbezig.Daardoor is per kweker de afzet van zaad betrekkelijk gering en drukken de altijd hoge selectiekosten sterk op elke kg. Bovendien brengen de betere selecties bij de gebruikelijke cultuurmethoden veelal minder zaad op. Deze omstandigheden maken het zaad duur en daarmee
schaars, daar dekweker uit vrees vooreen onvoldoende afzet geen grote vermeerdering durft
op te zetten. Ten slotte beschikt men bij de zaadteelt van sommige soorten hier te lande in
het geheel niet over ervaring.
Verlichting in deze situatie kan worden verkregen door het uitwerken van betere cultuurmethoden bij de zaadteelt, daar de hiermee verkregen hogere zaadopbrengsten de produktiekostenaanzienlijk drukken.Behalvevoordezaadteeltvan bovengenoemde voedergrassen, bestaat
ereen stijgende belangstelling voor de zaadteelt van enkele soorten (vnl. gazongrassen) voor
export. Ook hiervoor is onderzoek naar betere cultuurmethoden urgent.
In onderzoek zijn Engels, Italiaans en Westerwolds raaigras, timothee, kropaar, beemdlangbloem, ruw beemdgras, veldbeemdgras, rood zwenkgras, fijnbladig schapegras, fiorien en
kruipend struisgras. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de invloed van rijenafstand,
zaaizaadhoeveelheid, dekvrucht, zaaitijd, bemesting, onkruidbestrijding, inzaai- en oogstmethoden, voormaaien etc. Belangrijke verschillen zijn reeds naar voren gekomen. Oriënterend onderzoek wordt verricht inzake dezaadteelt van rode klaver, witte klaver en luzerne.
Het onderzoek ontvangt richtlijnen van deCommissie Gras-en Klaverzaadteelt A.W.-T.N.O.
246: M.S.A.-project nr. 5- De teelt van gras-en klaverzaad.
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2. KLAVER-EN LUZERNE-ONDERZOEK,Ir.G.C. ENNIK en Ir.T.C. VAN DER KAMP
Het klavergehalte van kunstweiden envan nieuw ingezaaid blijvend grasland laat inzeerveel
gevallen te wensen over. Daar eenbehoorlijk klavergehalte vanveel belang is voor de opbrengst, deverdeling vandeopbrengst over hetseizoen endechemische samenstellingmet
het oogopdegezondheid vanhetvee rechtvaardigt hetprobleem uitgebreid onderzoek.Bij
het opsporen vandeoorzaken vanslechte klavergroei werd enwordt aandacht besteedaan
de invloed van:de wijze van inzaaien, de wijze van gebruik, de bemesting metmacro-en
sporenelementen, deaantasting door ziekten, deeffectiviteit van dewortelknolletjesbacterién
en de invloed vanenting (insamenwerking methetLandbouwproefstation enBodemkundig
Instituut T.N.O.teGroningen), destructuur vande grond, devochtvoorziening en debovenen ondergrondse concurrentiekracht van deverschillende gras-enklaversoorten tenopzichte
van elkaar.
Bijhetonderzoek naar ziekten bestaat sinds oktober 1955een nauwe, georganiseerde samenwerking tussen een aantal onderzoekers vanI.P.O., P.D., L.P.S.-Groningen enC.I.L.O.
Medeonder invloed vanervaringen inhetbuitenland, komterinonsland meer belangstelling
voor deteelt van luzerne opzandgrond. Hierbij doen zich echter speciale problemen voor,
zoals debestrijding vanonkruid vóór ennahetzaaien, hettegengaan vanontijdige vergrassing, deinvloed vanbodemprofiel en pH vandegrond, deconcurrentiekracht van luzerne
ten opzichte van verschillende grassoorten, de invloed vanzaaizaadhoeveelheid en rijenafstand.
Ook bijdeluzernecultuur opzwaardere gronden zijn alle problemen nogniet opgelost.
In verband methetverkrijgen vaneenkwaliteitsprodukt ingeval vankunstmatig drogen,is
nader onderzoek gewenst naar de mogelijkheden van maaien injonger stadium dan voor
hooiwinning gebruikelijk is,hetwinnen van meer sneden ennaar hetmeest geschikte tijdstip
van maaien van delaatste snede (voedselreserveprobleem).
' Voor de minder doorlatende gronden ishet verder van belang decombinatiemogelijkheid van.
luzerne met diverse grassoorten te onderzoeken.
220: Onderzoek naar deoorzaken vanonvoldoende ontwikkeling vanklavers.
312: Onderzoekingen betreffende deluzerneteelt, in het bijzonder aangaande de mogelijkheden op zandgrond.
e. WATERHUISHOUDING, Drs.G. F. MAKKINK

Het onderzoek naar de waterhuishouding heeft twee aspecten: het fundamentele (1) en het
rechtstreeks opdepraktijk gerichte (2). Hetfundamentele onderzoek ophetC.I.L.O. isondernomen alsuitvloeisel van problemen uitdepraktijk derwatervoorziening,hetzijvande infiltratie,
hetzij van deberegening. Hetinfiltratie-onderzoek valt grotendeels onder hetonderwerp „Komgronden"(f).
1. LYS1METER-EN TRANSPIRATIE-ONDERZOEK,DrS.G.F.MAKKINKen Ir.G.P. WlND
Dit onderzoek isvanfundamentele aard enwordt tendele verricht metlysimeters. Hiermee
wordt het helejaar door over korte perioden (inde zomer 3à4dagen)hetwaterverbruikvan
grasland bepaald onder veldomstandigheden. Getracht wordt deformules vanPenman voor
het maximale waterverbruik teverfijnen. Hetonder-maximale waterverbruik, zoals zichdat
bij ten dele uitgedroogde grond of beperkte watertoevoer voordoet, wordt ook bestudeerd.
Hierbij wordt het verband metdegrondeigenschappen nagegaan. De opbrengst wordt onderzocht insamenhang met dewatervoorziening, b.v.metdegrondwaterstand.
Dit onderzoek heeft ook een direct praktisch nut, doordat de verkregen cijfers van hetwaterverbruik aan belanghebbenden worden toegezonden; er wordt naar gestreefd een steeds
grotere kring vaninteressenten te bereiken.
,Het onderzoek met delysimeters isgecoördineerd methetwerk van deWerkcommissie voor
Verdampingsonderzoek enmet datvan deWerkgroep Lysimeters T.N.O.
In detweede plaats wordt fundamenteel onderzoek verricht door Ir.G.P. WIND opeen aantal klei-enzandprofielen. Hier wordt dewaterhuishouding bestudeerd door periodiekemetingen van het vochtgehalte en de vochtspanning in de opeenvolgende grondlagen. Deze
metingen geschieden metnylonelementen volgens Bouyoucos. Speciale aandacht wordtbesteed aande wijze, waarop dewateronttrekking plaats heeft ende oorzaken waardoor datzo
gebeurt. Ditwordt inverband gebracht metdebeworteling endemogelijkheden vanwatertransport indegrond.
41 : Lysimeteronderzoek.
247: M.S.A.-project nr. 12- Waarnemingen betreffende dewaterhuishouding vangrasland
op proefvelden.
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2. BESPROEIING VAN GRAS- ENBOUWLAND IN Z.O.-NEDERLAND, Ir.C .BAARS

Dit onderzoek bestudeert deinvloed van beregening opdelandbouw opdedroogtegevoelige
zandgronden in Z.O.-Nederland. Het staat onder toezicht van de Beregeningscommissie
Zuidoost-Nederland. Erisnauwe samenwerking methetInstituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie,hetLandbouw Economisch Instituut en met deCommissie voor het onderzoek vandeverdroging enverstuiving in Midden-enNoord-Limburg.
Erwordt op twee,in droogtegevoeligheid uiteenlopende grondtypen, grasland eneenaantal
akkerbouwgewassen besproeid. Hier worden reeds een aantal jaren het opbrengstniveau,
de opbrengstverhoging endebehoefte aankunstmatige beregening vandeverschillende gewassen nagegaan. Deze gegevens, dienodig zijn voor hetopstellen vanbegrotingen vande
rentabiliteit vande beregening, worden verzameld opeen 10-tal beregeningsproefbedrijven
in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Opdeze bedrijven zullen verder dearbeidsbehoefte vande beregening en de financiële bedrijfsresultaten worden nagegaan. Ten slotte
worden op de bedrijven inNoord-Brabant en hetRijk van Nijmegen, waar beregening wordt
toegepast, door middel vaneenenquête, gegevens verzameld omtrent de omvang van de
kunstmatigeberegening,dedaarvoor geïnvesteerde bedragen endebereikte bedrijfsresultaten.
248: M.S.A.-project nr. 17- Onderzoek naar verdroging, winderosie en de betekenisvan
besproeien vanzandgronden indezuidelijke provinciën. Onderzoek naar de techniek
en derentabiliteit vandekunstmatige beregening vanweide- en akkerbouwgewassen.
ƒ. VERBETERING VAN KOMGRONDEN, Ir.J.W. MINDERHOUD
Het probleem vandeverbetering vàn dekomgronden wordt bestudeerd door eencommissie,
waarin Prof. Ir. M. L. 'T HART, Drs.P. BRUIN, Ir. L.J. A. DE JONGE en Ir. W.C. VISSER zitting

hebben; dezecommissie stelt hetwerkplan van Ir.MINDERHOUD vast.
Komgronden komen voor inhetrivierkleigebied; huntotale oppervlakte wordt op 60.000ha
geschat. Het overgrote deel van de komgronden ligtingras.Ten gevolgevan diverse historische
oorzaken, zoals periodieke wateroverlast eneenzeer ongunstige ligging vandepercelen t.o.v.
de bedrijven, verkeren zijinde regel nogineen slechteverzorgings-en bemestingstoestand.
Het onderzoek, datthans door hetC.I.L.O. wordt verricht, houdt zich inhoofdzaak bezig met
de waterhuishouding van hetkomkleigrasland. Hier ishet probleem,datinnatte tijden dikwijls
wateroverlast optreedt, terwijl indroge zomers droogteschade istevrezen. Daar, gezien de vele
in voorbereiding ofuitvoering zijnde cultuurtechnische werken, inhet rivierkleigebied de mogelijkheid nog aanwezig isnieuwe polderpeilen vast testellen, zijn deonderzoekingen gerichtop
de invloed van dediepte van de grondwaterstand enopdeveleproblemen, diehiermede samenhangen. Aangezien inhetgebied hetgemengde bedrijfstype overheerst, wordt inditkaderook
aan akkerbouwgewassen aandacht besteed.
250: M.S.A.-project nr. 16- Verbetering vankomgronden op praktijkschaal; invloed van de
hoogtevandegrondwaterstand opdeproduktievankomkleigrasland,-bouwlanden-boomgaard.
254: Invloed van derelatieve hoogteligging op produktie en hoedanigheid van komkleigrasland.
g. PRODUKTIENIVEAU EN KARTERING VANGRASLAND, Ir. TH. A. DE BOER en.Ir..
J. P. v. D. BERGH

Het produktieniveauonderzoek geschiedt tendele tezamen metH-b (project 151);dealgemene
leiding isbijdeAfdeling Akkerbouw ondergebracht, dewetenschappelijke leiding wat betreft
het grasland berust bij sectie gvan deAfdeling Weide-en Voederbouw.
Voor het overige deelishetproduktieniveauonderzoek gericht ophetbepalen van deopbrengst
van uiteenlopende graslandpercelen, verspreid over verschillende weidegebieden, teneindede
samenhang van opbrengst en opbrengstverloop met klimaat, bodemfactoren, botanische samenstelling en leeftijd nategaan. Tevens dienen deze opbrengstbepalingen om de mogelijkheidvan
het taxeren van debrutojaaropbrengst nategaan en eenjaarlijkse indruk teverkrijgen van opbrengst enopbrengstverloop ineen aantal weidegebieden.
Bij detaxatie vangrasland wordt tevens demogelijkheid vanhetschatten vandefysieke netto
opbrengst nagegaan. Ookwordt bestudeerd welke factoren vaninvloed op deze fysieke netto
opbrengst zijn.
De graslandvegetatiekartering heeft tot doel tekomen toteen kwantitatieve inventarisatievan
landbouwkundig verantwoorde vegetatie-eenheden, die niet slechts iets zeggen omtrent de gebruikswaarde dergekarteerde percelen,dochtevensietsomtrent demilieufactoren, welkedezegebruikswaarde bepalen. Het iszodoendemogelijk aan tegeven,ofen zoja,welkemaatregelen ter
verbetering moeten worden genomen.
Naast hetuitvoeren vandergelijke karteringen, isgeregeld onderzoek naar desystematiekvan
nieuwe legenda-eenheden nodig. Tevens isstreeksgewijs onderzoek naar degemiddelde groeil
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factoren en-opbrengsten endespreiding hiervan per legenda-eenheid noodzakelijk. Ook destudie vandesuccessie dezer eenheden bijverandering vandegroeifactoren heeft onze aandacht,
waarbij vooral invloed vandeverlaging dergrondwaterstanden wordt bestudeerd.
12: [nundatieproefvelden.
13: Inundatie-onderzoek op observatievelden.
)4: Praktijkcontrole geïnundeerd grasland.
50: Opbrengstbepaling opuiteenlopende graslandpercelen.
151: Onderzoek betreffende deproduktieniveaus indeNederlandse landbouw (zieH-b).
219: Botanische overzichtskartering van hetNederlandse grasland.
241 : Onderzoek naar deopbrengsttaxatiemogelijkheid opgrasland.
252: Verzamelproject graslandkarteringen.
h. KUILVOEDERBEREIDING, Ir. D. KAPPELLE

Het kuilvoederonderzoek isgericht op devolgende problemen: hetconserveren vaneen produkt
met eenzohoog mogelijke voederwaarde; hetbeperken tot het uiterste vandegedurende de
bewaring optredende verliezen; hetverkrijgen vaneen kuilvoeder dat geen schade berokkent
aan dezuivel. Voor hetconserveren vaneenprodukt methoge voederwaarde dient te worden
uitgegaan vaneiwitrijk groenvoeder, opdat bijdesamenstelling vanhetwinterrantsoen de behoefte aan krachtvoeder zich zomin mogelijk zal doen gevoelen.
De verliezen, welkegedurende debewaring optreden, kunnen worden gesplitst inverliezen door
gisting, waaraan een afbraak vandevoedende bestanddelen tengrondslag ligt,enverliezenmet
het perssap, waarbij voedende bestanddelen methet overtollige vocht worden afgevoerd. De
gistingsverliezen zullen in hetalgemeen afhangen vandezuurgraad, welke door vormingvan
melkzuur of door toevoeging vanminerale zuren wordt bereikt; deverliezen methet perssap
zullen bepaald worden door dehoeveelheid vanhetovertollige vocht. Hetverkrijgen van een
voor dezuivel onschadelijk kuilvoeder komt inhoofdzaak neer ophetvermijden vandeboterzuurbacterie, Clostridium tyrobutyricum, welke, via besmetting vande melk, een gevaarlijke
activiteit inde kaas kan ontplooien. Clostridium tyrobutyricum verraadt zijn aanwezigheid door
devormingvan boterzuur in het kuilvoeder. Inhetalgemeenwordt zijn ontwikkeling onderdrukt
door een pHlager dan4,2. Erdient derhalve gezocht teworden naar voorwaarden, waaronder
depHvan een silage overal beneden 4,2 komt teliggen.Delaatstejaren isechter ook gebleken,
dat een verminderd vochtgehalte een gunstige invloed heeft opdegistingsprocessen. Zelfs krijgt
men deindruk, datbijeenlager vochtgehalte depHhoger mag zijn dan 4,2zonder haar beperkende invloed opongewenste gistingen teverliezen. Deoplossing vandebovengenoemde problemen dient te resulteren ineenmethode vankuilvoederbereiding, dieeen hoge bedrijfszekerheid geeft endie tevensvoor de praktijk aanvaardbaar is.
221: Hetinkuilen volgens diverse methoden.
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i. GEBRUIK VAN GRASLAND, Ir.S. BOSCH
1. BEWEIDINGSPROEVEN ENHOOIWINNING, Ir.S. BOSCH

Het onderzoek naar deverliezen bijbeweiding onder verschillende omstandigheden (project
nr. 56)endebruto-en netto-opbrengstbepaling van grasland (project nr.281)zaldoor beëindiging vandewerkzaamheden op het bedrijf „Bosma Zathe I" te Selmien in de toekomst
hoofdzakelijk worden uitgevoerd opdeproefboerderijen in deomgeving van Wageningen.
Getracht zalworden deinvloed vandefactoren dieinvloed hebben opdeze verliezen enop
het verschil tussen bruto en netto opbrengst inhetalgemeen, nate gaan. Eengedeeltevan
hetonderzoek betreffende deinvloed vandemineralesamenstellingvan hetgrasop degezondheidstoestand vanhetveezal hier eveneens worden uitgevoerd (project nr. 224). Het voornaamstedoelvanditonderzoek isomnategaan,welkemineralenenonderlinge verhoudingen
hiervan aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze ziekteverschijnselen. Aanvullend
onderzoek opditpunt vindt plaats inverschillende consulentschappen (o.a. Z.W.-Friesland).
Aansluitend aan ditproject wordt opeen aantal proefvelden deinvloed van meerjarige zware
N-bemesting op grasland nagegaan (project nr. 55). Hierbij isalsdoel gesteld om naast de
invloed opdeopbrengst enbotanische samenstelling ookeen eventuele wijziging ingehalten
aan mineralen ensporenelementen inverband met degezondheidstoestand vanhetweidende
veete bestuderen.
55: Nawerking van meerjarige N-bemesting opgrasland.
56: Inscharen bijverschillende lengten vanhetgras.
224: Onderzoek naar devariatie van degehalten aanmineralen ingrasendebasen-zuurverhouding inverband met ziekteverschijnselen bijhetvee (zie Ill-b-I).
281: Bruto-ennetto-opbrengstbepaling vangrasland.
f
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2. HOOIBROEI, Ir. D . VAN DER SCHAAF

Het onderzoek overhooibroei wordt uitgevoerd inhet raam van deCommissie Hooibroeiproblemenin Friesland. Deproeven oppraktijkschaal zijn gelijkelijk over dedrieconsulentschappen in Friesland verdeeld. De meer nauwkeurige proeven zijn geconcentreerd op de proefboerderij „Wielzicht"teRijperkerk, welkeeigendom isvandeFriese Maatschappij van Landbouw. Het onderzoek naar de chemische en bio-chemische omzettingen bij hooibroei wordt
uitgevoerd door hetchemisch laboratorium van hetC.I.L.O. Het routineonderzoek van hooimonsters geschiedt door een bedrijfslaboratorium.
De jaarlijkse verliezen, door hooibroei veroorzaakt, zijn aanzienlijk. Hogere stikstofgiften,
het maaien van het gewas in eenjongerstadium en het verhogen van het arbeidstempo door
mechanisatie doen de kansen op hooibroei aanmerkelijk toenemen. Met behulpvan chemisch
onderzoek van hooimonsters en door het opsporen van de voorwaarden voor het optreden
van broei en de bestudering van het broeiverloop zal getracht worden praktische methoden
ter bestrijding van de hooibroei te vinden. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de
velddroging van het hooi en de verliezen, die daarbij optreden. Ook aan deverliezen tijdens
de bewaring van het hooi zal meer aandacht besteed worden. Voorts zal worden nagegaan,
of de invoering van een doelmatige bestrijdingsmethode het optreden van broei in de praktijk doet verminderen.
282: Hooibroeionderzoek en hooibroeibestrijding (zie IU-b-1).
3 . BEMESTINGSVRAAGSTUKKEN, Ir. P. DE VRIES

Het isgebleken dat wanverhoudingen in deminerale samenstelling van het rantsoen bepaalde
ziekteverschijnselen bij het vee kunnen veroorzaken; zoals kopziekte, weidediarree, bloedwateren, onvruchtbaarheid, kalfziekte, likzucht.
Bij het streven naar intensivering van de bedrijfsvoering wordt enerzijds de produktie per
koe hoger opgedreven, terwijl er anderzijds door het toegenomen gebruik van kunstmest,
vroeger maaien en nieuwere conserveringsmethoden belangrijke verschuivingen optreden in
desamenstellingvan heteigengewonnen voeder.Tevensishetgebruikvankrachtvoer gedaald.
Daarom zullen wein detoekomst steedsmeerbedacht moeten zijn opbovengenoemdeziekteverschijnselen, veroorzaakt door onjuiste voeding met mineralen.
Het uit te voeren onderzoek heeft in het algemeen drie aspecten:onderzoek naar de invloed
van de verschillende factoren op de minerale samenstelling van het grasgewas, zoals bodem,
bemesting, botanische samenstelling, groeistadium, seizoens- en weersinvloeden, gebruik;
onderzoek naar deeigenschappen van „goed" gras,d.w.z. gras, dat bij gebruik alsenige voer
een goede produktie geeft, gepaard gaande met een goede gezondheid en een goede vruchtbaarheid van het dier; ten slotte onderzoek naar methoden, waardoor we bovengenoemde
factoren zodanig in de hand hebben, dat ergrasgeoogst kan worden van eengoede kwaliteit,
waarbij tevens gelet wordt op de optimale opbrengst aan gras.
Volgens recente onderzoekingen iseen te wijde verhouding tussen het kaligehalte in het gras
enerzijds en de Na-, Ca- en Mg-gehalten anderzijds één van de voornaamste oorzaken voor
het optreden van kopziekte. Het gras van de kopziekteweiden is gemiddeld aanmerkelijk
hoger in kaligehalte dan dat van de niet-kopziekteweiden, terwijl de gehalten aan de andere
kationen gemiddeld lager zijn. Een overmatige kalivoorziening is de belangrijkste oorzaak
van deze wanverhouding. Ten einde de kopziekte te voorkomen, kan men trachten het kaligehalte in het gewas te verlagen door minder kalimeststof te gebruiken, waardoor tegelijkertijd de gehalten aan Na, Ca en Mg stijgen. Daalt het kaligehalte echter te sterk, dan moeten
wij rekening houden met een vermindering van de opbrengst. In het algemeen ishet de vraag
of een optimale opbrengst samen kan gaan met „gezond" gras. Om hierin meer klaarheid te
brengen, wordt aan de hand van oude proefveldgegevens nagegaan welk gehalte aan kali
voorkomt ingrasbijeenoptimalebemesting,d.w.z.eenbemestingdienetvoldoendeisgeweest
omeenoptimaleopbrengst tebenaderen. Uitdevoorlopigeresultatenvanditonderzoek blijkt,
dat dit „optimale" gehalte afhankelijk is van het ruw-eiwitgehalte èn van het kaligetal van
de bodem. Ook het „optimale" fosfaatgehalte is afhankelijk van zowel het ruw-eiwitgehalte
als van het P-citroencijfer. Dit onderzoek, dat veel perspectief belooft, verkeert nog slechts
in het beginstadium en wordt ditjaar voortgezet. In 1956worden er enkele proefvelden aan
gelegd, ten einde het beschikbare materiaal op enkele punten aan te vullen (project nr332).
In samenwerking met het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen wordt een aantal 6-jarige K-beweidingsproefvelden aangelegd op verschillende grondsoorten en bijverschillen K-niveaus.Doel isdekalihuishouding van debodem bij2 kaligiften
te bestuderen onder praktijkomstandigheden. Tevens wordt gelet op de opbrengst en op de
chemische samenstelling van het gewas (project nr334).
332: Factoren die invloed hebben op de minerale samenstelling van het grasgewas, in verband met de gezondheid van het vee.
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334: Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden (Gemeenschappelijk project C.l.L.O. en L.P.S. en B.I.-T.N.O. te Groningen).
4. ZIEKTEN VAN WEIDEND VEE, A . KEMP

Het probleem van de kopziekte bij rundvee wordt bestudeerd door een door de LandbouworganisatieT.N.O.ingestelde „Werkgroep onderzoek kopziekteT.N.O.". Voorzitter vandeze
werkgroep is Ir. H. VERSCHUIJL, Inspecteur van het Veeteeltwezen.
Het C.l.L.O.heeft hierin tot taak om insamenwerking met deBuitenpraktijk (Directeur Prof.
Dr. J. A. BEUERS) de omstandigheden na te gaan waaronder kopziekte optreedt. Speciaal
wordt nagegaan dechemische samenstellingvan grasvan kopziekte-en niet-kopziekte weiden
en de factoren welke deze samenstelling beïnvloeden.
331 : Onderzoek naar de oorzaken van het optreden van kopziekte in de buitenpraktijk van
de Veeartsenijkundige Faculteit.
j . WISSELBOUW EN GRONDBEWERKING, Ir. C.J. CLEVERINGA
1. WISSELBOUW

Mede onder invloed van de gunstige ervaringen, die in het buitenland worden verkregen met
het afwisselend gebruik van cultuurgrond voor akkerbouwgewassen en kunstweiden, wordt
sinds 1947, in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, op een aantal gemengde bedrijven in onsland het wisselbouwstelsel systematisch toegepast. Deze proefbedrijven, waarvan het aantal thans 20 bedraagt, bieden de gelegenheid praktische ervaringen met
dit landbouwstelsel te verkrijgen. Door het verzamelen van zoveel mogelijk technische en
financiële gegevens en het vergelijken van deze gegevens met die van gemengde bedrijven,
welke het wisselbouwstelsel niet toepassen, zal het mogelijk zijn na een periode van ongeveer
10 jaren een oordeel uit te spreken over dewenselijkheid om het wisselbouwstelsel meer algemeen ingang te doen vinden.
Eén van de voornaamste ervaringen, die tot nu toe op de proefbedrijven zijn verkregen, isde
grote variatie in de wijze, waarop het wisselbouwstelsel kan worden toegepast. Aangezien het
op grond vandeempirisch verkregen kennisoppraktijkbedrijven nietmogelijk isaan tegeven,
welke wijze van toepassing onder de gegeven omstandigheden de meest doelmatige is, werd
de behoefte gevoeld het wisselbouwstelsel systematisch op speciaal voor dit doel aangelegde
proefvelden te onderzoeken, opdat aan de hand van de hiermee verkregen resultaten een
basis wordt verkregen voor het geven van adviezen aan de praktijk. In verband hiermee zijn
de wisselbouwproefbedrijven, die voorheen onder de Inspectie voor Weide- en Voederbouw
ressorteerden, sinds mei 1952 in de organisatie van het C.l.L.O. opgenomen, waardoor de
mogelijkheid geschapen is, datonder dezelfde leidingzowel praktische ervaringen worden verkregen als fundamenteel onderzoek wordt verricht.
45 : Aanwending van stabiele humus op aangelegd en oud grasland.
277 : Wisselbouwproefbedrijven (wpb).
278: Wisselbouwproefvelden (wpv).
2. GRONDBEWERKING

Naar aanleiding van de in het najaar van 1951 door de Nederlandse Bodemkundige Vereniging georganiseerde „Grondbewerkingsdag" is in augustus 1954een Werkgroep „Grondbewerking" opgericht. Hierin hebben voorlopig onderzoekers van drie instituten zitting, nl.
Ir. J. C. GLERUM (Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie), Ir. H. KUIPERS (Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.) en Ir.C.J. CLEVERINGA (C.l.L.O.). Het
is de taak van deze onderzoekers onder leiding van Dr. Ir. G. J. VERVELDE (Afdeling Akkeren Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) fundamenteel onderzoek te verrichten op het gebied van grondbewcrking, met het doel de praktische
toepassing van de grondbewerking doelmatiger en rationeler te doen plaatsvinden.
Het aandeel van hetC.l.L.O. bestaat indeeersteplaats in het insamenwerking met het L.P.S.
en B.I.-T.N.O. ontwikkelen van methoden, volgens welke de verschillen in fysische eigenschappen vande grond van objecten van reedsbestaande grondbewerkingsproefvelden kwantitatief kunnen worden vastgelegd. Hierbij wordt tevensaandacht besteed aan de reacties van
onder-en bovenaardse plantendelen opeventueleverschillen infysische bodemeigenschappen.
Vervolgens zal door het C.l.L.O. in het bijzonder de invloed van de grondbewerking op de
onkruidflora en op het gedrag van onkruidzaden worden bestudeerd.
322: Bestudering van de factoren, die van belang zijn voor de grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen (gemeenschappelijk project C.l.L.O., L.P.S.en B.I.-T.N.O. teGroningen en het I.L.R. te Wageningen).
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Ar. VOEDERGEWASSEN, Ir. J. C. BOSMAN en Ir. W.A. P. BAKERMANS

Aangezien in velegevallen voederbietenteelt gewenst wordt op daarvoor minder geschikte gronden, neemt het onderzoek naar de factoren, die de bietengroei op lichte zandgronden beperken,
een belangrijke plaats in. Onze kennis omtrent het juiste ionenevenwicht op deze gronden is
nog zeer gebrekkig, met name wat betreft de K-Na-Ca-Mg-verhouding.
Ook de houdbaarheid van voederbieten hangt duidelijk samen met de vruchtbaarheidstoestand
van degrond. Nagegaan wordt, hoe door rationele bemesting en cultuurmethoden de houdbaarheidkan worden verbeterd.Daarnaast wordt onderzocht, welkebewaarmethoden onstendienste
staan om de bewaarverliezen van slecht houdbare bieten te beperken.
De geschiktheid van andere voedergewassen voor de lichte zandgronden, ter vervangingvan
devoederbiet, maakt eenpunt van onderzoek uit. De vruchtopvolging snijrogge, lupineen stoppelknollen kan bij de voedervoorziening een belangrijke rol spelen. Het bezwaar van de droge
stoppel, die snijrogge vaak achterlaat, kan mogelijk door vroeger maaien geheel of gedeeltelijk
worden ondervangen. Van de stoppelgewassen nemen de stoppelknollen in omvang van de teelt
en produktie van voeder een zeer belangrijke plaats in. Inverband met de vaak onregelmatige
en slechte opkomst van ditgewas, inhetbijzonder wanneer deweersomstandigheden en de
toestand van de grond minder gunstig zijn, isde diepte van zaaien van betekenis. Ook hetop
rijen zaaien is hier van belang. Een vergroting van de tot nu toe gebruikelijke rijenafstand kan
voordelen bieden ten aanzien van b.v.het schoffelen en de benodigde tijd voor het plukken.
In samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring worden de mogelijkheden vande
verbouw van aardappelen als stoppelgewas voor het verkrijgen van gezond pootgoed nagegaan.
In het bijzonder voor de kleine boer die zelf zijn pootgoed wil verbouwen, kan deze teeltwijze
van belang zijn. Het opbrengstniveau, debemesting, de standruimte en potergrootte, alsmede
de bestrijding van Phytophthora vormen punten van onderzoek:
61 : Vergelijking van voedergewassen als hoofdgewas op lichte zandgrond.
62: Rijenafstandenproef met stoppelknollen.
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 onzezandgronden beperken.
172: De opvolging snijrogge- voederlupine- stoppelknollen vergeleken bij verschillende maaltijden van deroggeen zaaitijden van delupine.
213: Bewaring van voederbieten.
225: Zaaitijdenproef met suikerbieten en/of voederbieten.
292: De teelt van aardappelen als stoppelgewas.

II. AFDELING AKKERBOUW
a. GRANEN, Dr. W. H. VAN DOBBEN en Mej. Ir. A. C. WIERSMA

Wat decultuurproeven betreft, isermomenteel zeerveelbelangstelling voordeproeven met stikstofaanwendingstijden, speciaal voor die met late extra giften (bij het in aar komen). De duidelijke opbrengstverhogingen, die dezegiften in 1955bij rogge gaven, hebben bij de voorlichtingsdienst en praktijk zeer deaandacht getrokken, zodat er in 1956ca.40veldproeven zijn geprojecteerd.
Dit onderzoek zalwordenaangevuld metfundamenteel werkoverstikstofeffecten inverschillende
ontwikkelingsstadia van het gewas,te verrichten in de nieuwe kassen. Hiervoor wordtfinanciële
steun ontvangen van het Landbouwkundig Bureau der Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie
(tezamen met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening). Dit fundamentele
onderzoek blijft overigens niet beperkt tot granen.
Voorts wordt op het gebied der cultuurproeven nog aandacht besteed aan het verruimen van de
rijenafstand in samenhang met het beter slagen van een ondervrucht.
Na het probleem van degevoeligheid van zomergerst t.a.v. dezuurgraad van degrond isnu ook
de wintergerst instudie genomen, zowel op het oude bekalkingsproefveld OGe 14 (in samenwerking met deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst) als inpotproeven. De werkwijze om deze
gevoeligheid te vergroten (en dus gemakkelijker te toetsen) door de gerst te laten beconcurreren
door een relatief ongevoelig gewas (resp. haver en rogge), lijkt goede perspectieven te bieden.
Het 10-jarenplan van het Cocobro (thans Stichting Nederlands Graan-Centrum) gaat het2e
jaar in. De door deze Stichting gefinancierde kasruimte kan inhet voorjaar 1956 ingebruik
worden genomen. De kooi voor potproeven inde open lucht kwam reeds in 1955 gereed. Met
behulp van voor rekening van de Stichting aangesteld personeel isreedsin 1955een bevredigend
begin gemaakt met het fundamenteel onderzoek over verschillende problemen, vermeld onder
project nr.326.
214: Mengcultuur van haver en gerst.
326: Fysiologisch en ecologisch graanonderzoek.
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A. Het probleem van legering en strostevigheid in verband met de stikstofvoeding.
ß. De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van de granen.
C. De invloed van hitte op de opbrengst en kwaliteit.
D. De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit.
E. De afrijping van granen.
F. Het daglengte-onderzoek.
G. Het vegetatief houden van rogge.
H. Onderzoek over koudebehoefte.
339: Cultuurmethoden bij granen.
A. Rijenafstand-stikstofbemestingsproeven met granen.
B. Stikstofaanwendingstijden bij granen.
b. PRODUKTIEN1VEAUONDERZOEK VAN AKKERBOUWGEWASSEN, Dr. W. H. VAN
DOBBEN en Drs. C. POSTMA

Het landelijk produktieniveauonderzoek geschiedt voor een belangrijk deel tezamen met I-g:
project nr. 151 en omvat een gemeenschappelijk onderzoek van de afdeling Weide- en Voederbouw en de afdeling Akkerbouw, waarvan de wetenschappelijke leiding door beide afdelingen
tezamen wordt verzorgd; de algemene organisatie is bij Akkerbouw ingedeeld.
Het produktieniveauonderzoek heeft een tweeledig doel:
1. het vaststellen van de opbrengstniveaus in verschillende streken en op diverse grondsoorten
van ons land en
2. hetopsporen van deoorzaken, diedezeopbrengstniveaus bepalen.
Het eerste punt maakt een nauwkeurige indeling van de verschillende profielen noodzakelijk.
Op grond van deprofielbeschrijving wordt voor deklei-en veengronden eenclassificatie gegeven
in bodemassociaties en -reeksen. In overleg met de Stichting voor Bodemkartering iseen scherpere indeling van de zeekleigronden toegepast op grond van gegevens, verzameld ten behoeve
van de Nebo-kaart. Voor de zandgronden is- in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent
voorBodemaangelcgenhedenendeStichtingvoor Bodemkartering - eenindelinginvochtklassen
gemaakt. Er is reeds gebleken, dat deze indeling correspondeert met significante verschillen in
opbrengst.
Voor het tweede punt is vereist, dat vele groeifactoren - ieder met een ruime spreiding - in het
onderzoek worden betrokken. Reedsderangschikkingintabellen engrafieken vandezegegevens,
b.v. betreffende velerlei cultuurmaatregelen, blijkt van interesse. Deze toont o.a. regionale verschillen, waaromtrent tot nu toe geen kwantitatieve gegevens bestonden. Het opsporen van sa• menhangen, die in het materiaal voorkomen, geschiedt met mathematische methoden, waarbij
gebruik wordt gemaakt van Hollerith-bewerking. De hiervoor benodigde mechanische bewerkingen worden verricht door de Afdeling Bewerking van Waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organisatie van T.N.O.
Over de statistische gegevens van 1950is in 1955een rapport verschenen, waarin de uitkomsten
omtrent de teelt en de bemesting van de belangrijkste bouwlandgewassen zijn vermeld. Tevens
ishierin het verband van kali-en fosfaatbemesting met respectievelijk de kali-en P-citroencijfers
behandeld. Een rapport, waarin de statistische uitkomsten van dejaren 1950t/m 1952 worden
samengevat en onderling vergeleken, isin bewerking. De voorlopige uitkomsten van de correlatieve bewerkingen - de z.g. multipele factoranalyse - konden nog niet in een rapport worden
samengevat.
In 1951 werd het produktieniveauonderzoek uitgebreid met het M.S.A.-project nr. 7, dat in
nauwe samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering werd uitgevoerd. De bewerking
vandebijditonderzoek indejaren 1951 totenmet 1953 verzameldegegevensisinzoverregereed,
dat tabellen en enige grafieken, benevens een concept van een toelichting daarop, zijn vervaardigd. De verdere statistische bewerking door middel van een multipele factoranalyse is voor de
gewassen rogge, haver en aardappelen in Borger over 1951 uitgevoerd.
Het blijkt, dat de opbrengsten in Borger en Venray systematisch verschillen. De rogge-opbrengsten perha blijken iederjaar inBorger lagerdan inVenray,terwijl ditvoor haverjuist omgekeerd
is. Bijde teelt van aardappelen blijkt deze in Borger met meer zorg te geschieden dan in Venray.
Destikstof-enkalibemesting isin Borgervoorallegewassen hoger;defosfaatbemesting isvrijwel
gelijk. Destalmestbemesting isgemiddeld over dedriejaren vrijwel even sterk in beide gebieden.
De volgens de multipele factoranalyse verkregen resultaten van het regionale onderzoek blijken
dikwijls bruikbare aanvullende gegevens op de resultaten van het landelijke onderzoek te verschaffen.
151 : Onderzoek betreffende de produktieniveaus in de Nederlandse landbouw (zie I-g).
251: M.S.A.-project nr. 7 - Betekenisvan het bodemtype voor de produktiviteit van de zandgronden.
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c. PEULVRUCHTEN, Ir. P. RIEPMA WZN en Mej.A. VEENBAAS

Over de invloed van de thansin de praktijk gangbarecultuurmethoden op deopbrengst en kwaliteit van peulvruchten bestaat veelal geen eenstemmigheid. Ditisdereden, waarom bij het
onderzoek aan peulvruchten hieraan thans nog zoveel aandacht wordt besteed. Hierbij zijn onderwerpen van zeer uiteenlopende aard opgenomen.
Het standruimtevraagstuk eist een groot deel van de aandacht op. Speciaal wordt sinds 1955de
reactie van conservendoperwten op standruimte nagegaan.
Op grote landbouwbedrijven neemt de belangstelling voor de verbouw van voor de conservenindustrie bestemde doperwten toe.In deregel wordt hierbij contractteelt toegepast, waarbij o.m.
de rassenkeuzeaan defabrikant wordt overgelaten. Hierin schuilen verschillendegevaren,waardoor het rassenonderzoek mede actueel blijft. Speciale aandacht wordt besteed aandelandbouwkundige eigenschappen en de geschiktheid van het ras voor volveldscultuur, terwijl in het
laboratorium voor Voedingsonderzoek (hoofd Mej. A. VEENBAAS) de kwaliteitseigenschappen
worden beoordeeld.
De samenhang tussen het oogststadium (Tm-getal) van conservendoperwten endeopbrengst
aan peulen resp.erwten is inons land nog onvoldoende bestudeerd. Dit leidt soms tot ontevredenheid tusssen de teler en de fabrikant, omdat voor afrekening naar aantal kg per ha een stevigebasisontbreekt.
Jn een tijd, waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het produkt, is een
onderzoek naar de invloed van de droog-methodiek tevelde op de kwaliteit van het zaadbij
peulvruchten onontbeerlijk. Dit klemt temeer,omdat hierovergeenexactegegevensbekend zijn.
Het ecologisch en fysiologisch onderzoek aan peulvruchten, dat voorlopig van bescheiden omvang blijft, kan als een aanvulling van het b.v. inveldproeven verrichte onderzoek worden beschouwd. De interpretatie van verschillende bij veldproeven gevonden resultaten stuit nl. soms
op moeilijkheden, omdat ons dehiervoor benodigde, meer fundamentele, kennis ontbreekt.
Een aanvulling van deze leemte is dan ook gewenst, waarbij gebruik kan worden gemaakt van
de reeds gebouwde of in aanbouw zijnde kassen.
Het daglengte-onderzoek wordt aangesloten bijsoortgelijke proefnemingen metgranen,maïs,
handelsgewassen e.d., waartoe'met de betrokken onderzoekers wordt samengewerkt.
Alle onderzoek betreffende peulvruchten wordt opgezet innauwe samenwerking met de Peulvruchten-Studie-Combinatie (voorzitter Ir. H. T. TJALLEMA), waarbij Ir. P. RIEPMA WZN gedetacheerd is. Hiertoe wordt contact onderhouden met Ir. R. P. LAMMERS, Rijkslandbouwconsulent in Algemene Dienst, deskundige van de P.S.C.
Mej. VEENBAAS is secretaresse-penningmeesteresse van de P.S.C.; zij heeft tevens zitting in verschillende commissies der P.S.C., nl. dewerkgroep voor Uiterlijke Kwaliteit en Kookeigenschappen, de werkgroep voor Conscrvenonderzoek, dePers en Propaganda Commissie ende
Commissie Afdeling Voorlichting. Voorts iszijlidvan deCommissie „Binnenland" vande
Propaganda Stichting Consumptieaardappelen.
Het voedingsonderzoek van peulvruchten betreft de factoren, die de consumptiewaarde (= voedingswaarde + consumptiekwaliteit) bepalen. Het richt hierbij het oog vooral opbehoud,zo
mogelijk verbetering van deconsumptiekwaliteit. Een goede kwaliteit wordt om velerlei redenen
van grote waarde geacht, o.a. iszij één dereerste voorwaarden om op deduur een bevredigende
afzet inbinnen-en buitenland tebehoudenofoptebouwen.Naastdebetekenisvoordelandbouw
houdt dit ook voor de volksvoeding uit gezondheids- en economisch oogpunt voordelen in. De
peulvruchten toch bezitten waardevolle voedingsstoffen, alseiwit, B-vitamines en mineralen, o.a.
ijzer, fosfor en calcium, welke voedingsstoffen zij onder normale omstandigheden voor een betrekkelijk lage prijs leveren. Dit vooral iseen reden om voor een goede kwaliteit zorg te dragen,
waardoor verschuivingen naar duurdere levensmiddelen met vaak geringere voedingswaarde
niet noodzakelijk worden.
Naast het onderzoek op consumptiekwaliteit van de Produkten wordt gewerkt aan de methoden
van onderzoek.Erwordt naar gestreefd om terondersteuning van deorganoleptische bepalingen
van de kwaliteitseigenschappen tekomen tot meer objectieve bepalingen met mechanische apparatuur.
Voorts heeft oriëntering plaats omtrent de eisen, die in binnen- en buitenland aan de Produkten
worden gesteld,dit inhet bijzonder ten behoevevan hetrassenonderzoek. Wat betreft het binnenland zijn deze eisen, mede door gehouden enquêtes, vrij goed bekend. De wenselijkheid om de
export van peulvruchten teverhogen, brengt thans het belang naar voren van oriëntering omtrent gebruik en vraag in de voornaamste importlanden.
Ten slotte wordt er naar gestreefd de resultaten van het kwaliteitsonderzoek, aangepast aande
gegevens,verkregen bij deoriëntering omtrent de kwaliteitseisen, op dejuiste wijze te bestemder
plaatse tebrengen. Naast het gebruikelijke verslagwerk is een zodanige voorlichting gewenst,
dat degegevensdelandbouw,dehandelendeconsument ineenvoorelkdezergroepen geëigende
vorm bereiken.
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83: Onderzoek in verband met de voet- en vaatziekten bij erwten.
86: Doperwten-rassen-onderzoek.
210: Onderzoek op consumptiewaarde van rassen aardappelen, peulvruchten en enkele andere
landbouwgewassen (zie H-e).
211: Onderzoekingen betreffende de invloeden buiten het ras, als grond, cultuurmaatregelen,
bewerkingen, bereidingen e.d. op deconsumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten en
enkele andere landbouwprodukten (zie K-e).
259: Invloed van enkelemethoden van drogen op hetveld op dezaadkwaliteit bij peulvruchten.
286: Onderzoek aan veldbonen.
308: Werkzaamheden ten dienste van het onderzoek op consumptiewaarde van aardappelen,
peulvruchten en enkele andere landbouwgewassen (zie H-e).
333: Fysiologisch en ecologisch peulvruchtenonderzoek.
A. Daglengte-onderzoek bij erwten.
B. Invloed van dezaaitijd op het gedrag van erwtenrassen met uiteenlopende gevoeligheid
voor de daglengte.
C. Onderzoek naar de oorzaak van het opbrengstverschil bij erwten tussen Groningen en
andere gebieden.
D. Onderzoek betreffende de invloed van groeistoffen op bloei en vruchtzetting bij veldbonen.
E. Invloed van neerslag tijdens de bloei op de vruchtzetting van erwten.
336: Cultuurmethoden bij peulvruchten.
A. Invloed van rijafstand en afstand in de rij op de opbrengst van erwten.
B. Zaaizaadhoeveelhedenproef met tuinbonen voor zaadteelt.
C. Standruimteproef met lupinen voor zaadteelt.
D. Onderzoek naar het uitstoelingsvermogen van diverse erwtenrassen.
E. Standruimteproef met conservendoperwten.
F. Invloed van diversezaaizaadontsmettings-en beschermingsmiddelen op deopkomst en
opbrengst bij peulvruchten.
G. Bespuiting tegen bladrandkevers op verschillende tijdstippen en de invloed van deze
behandeling op de opbrengst en de mate van aantasting door voetziekten.
H. Samenhang tussen oogsttijdstip (Tm-getal) van conservendoperwten en de opbrengst
aan peulen en erwten.
I. Invloed van de zaaidiepte op de opbrengst van erwten.
, MAIS EN NIEUWE GEWASSEN, Ir. W. R. BECKER
Het onderzoek gaat de mogelijkheden na, die tot nu toe weinig of niet in Nederland verbouwde
akkerbouwgewassen bieden. Als uit één of enkele oriënterende veldproeven blijkt, dat nader
onderzoek gewettigd is, wordt getracht door meer gedetailleerde veldproeven op uitgebreide
schaal de bestecultuurwijze endegeschiktste rassen van het gewasvoor deNederlandse omstandigheden tevinden.Eendergelijk onderzoek kanvelejaren inbeslagnemenendanook geleidelijk
overgaan in het normale onderzoek, zoals dit plaatsvindt bij vanouds verbouwde gewassen, b.v.
granen en peulvruchten. Eendergelijk procesvoltrekt zich bijdemaïsalsgraan-en groenvoedergewas. Maïs als graangewas is dan ook reeds sinds lang in het onderzoekingsprogramma van
andereinstitutenenvandeVoorlichtingsdienst opgenomen.Hiermeewordtnauw samengewerkt.
Van de maïs worden thans de volgende onderwerpen bestudeerd:
Het rassenvraagstuk,insamenwerkingmethetInstituutvoorVeredelingvan Landbouwgewassen,
de Stichting voor Plantenveredeling en het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen. Tevens wordt daarvoor geregeld contact gehouden met de particuliere maïskwekers in
Nederland, met verschillende Amerikaanse en Canadese maïskwekers en met buitenlandse deskundigen in F.A.O.-verband. Het rassenvraagstuk van snijmaïsensuikermaïswordt hierbij eveneens bestudeerd.
Standruimteproblemen in verband met rassen en uitwendige omstandigheden; voor het graangewasmaïs kon dit onderzoek voorlopig afgesloten worden, voor snijmaïs ishet in 1954 begonnen. Het isduidelijk dat destandruimte bij snijmaïs, via verschillen in het aandeel van dekolven
in detotale massa, invloed op devoederwaarde moet hebben.Om dit na tegaan iseen proefplan
opgesteld, waarvan het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij de uitvoering van chemisch onderzoek en dierproeven opzich neemt.
De stikstofbemesting, tevens de invloed van de tijd van toediening daarvan.
De invloed van de fosfaatbemesting, speciaal als rijenbemesting bij het zaaien gegeven, op de
voorjaarsontwikkeling en de rijping.
,
De invloed van de zaaitijd op deopbrengst en samenstelling van snijmaïs.
De invloed van de oogsttijd op de opbrengst en samenstelling van snijmaïs.
De invloed van de daglengte en de temperatuur op de bloeitijd, rijping en opbrengst van verschillende rassen.

20

Werkmethoden, vooral betreffende het oogsten, drogen en ensileren, insamenwerking met het
Instituut voor Landbouwtechniek enRationalisatie, het Droogtechnisch Laboratorium en de
onderzoeker voor kuilvoederbereiding.
De onderzoeker vervult defuncties van secretarisen deskundige van het bestuur van de Stichting
Maïsteelt, samengesteld uitvertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Visserijen
Voedselvoorziening, het Landbouwschap, het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, de maïszetmeel-industrie, de kwekersen de zaaizaad- en veevoederhandel. Als adviserende
leden zijn aan ditbestuur vertegenwoordigers van de Voorlichtingsdienst, de Landbouwhogeschool en de Nederlandse Algemene Keuringsdienst toegevoegd.
In het kader van het, door de Stichting Maïsteelt beheerde M.S.A.-project „De verbouw van
maïs in Nederland", wordt intensief meegewerkt aan de voorlichting en aan praktijkonderzoek
op het gebied van de maïsteelt. Hiervoor zijn tijdelijk drie assistenten, resp. gedetacheerd bij de
Rijkslandbouwconsulenten te Tilburg, Roermond en Hengelo (O), in dienst van deze Stichting.
De onderzoeker isvoorzitter van hetNorthern Regional Committee voor deinternationale
samenwerking op het gebied van de maïsteelt en -veredeling in F.A.O.-verband.
92: Sojaveredeling en -rassenonderzoek.
'
206: Maïs-rassenonderzoek.
287: Builenbrand-resistentie-onderzoek bij maïs.
329: Fysiologisch en ecologisch maïsonderzoek.
A. Maïs-zaaitijdenonderzoek.
B. De invloed van de daglengte op bloei en ontwikkeling van maïs.
C. De rijping van maïs.
337: Cultuurmethoden bij maïs.
A. Standruimte-onderzoek bij maïs.
B. Proeven met onder- en tussenteelten bij maïs.
C. Stikstofbemestingsproeven bij maïs.
D. Onderzoek naar de mogelijkheid om de opkomst en eerste ontwikkeling van maïste
verbeteren door bemesting en grondbewerking te wijzigen.
E. Oogsttijdenonderzoek bij snijmaïs.
F. Verteerbaarheid en voederwaarde van snijmaïs inverband metrassenencultuurmethoden. (Samenwerking methetRijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij te Hoorn.)
e. AARDAPPELEN, Ir. A.J. REESTMAN, Drs. K. B.A. BODLAENDER en C. LUGT

'

De aardappel iseen cultuurgewas, dat door de belangrijke plaats welke het in het boerenbedrijf
en in de economie van de landbouw inneemt, reeds intensief in het onderzoek wordt betrokken.
Bij deplantenveredeling en het rassenonderzoek, bij het bemestingsonderzoek, het onderzoek
naar ziekten en plagen, bij het bewaaronderzoek en bij de vergelijking van machinesen arbeidsmethoden in de aardappelteelt vergt het onderzoek over de aardappel meestal eengroot aandeel
van het geheel.Voor deaardappel, bestemd voor fabrieksmatige verwerking, zijn bovendien nog
enige afzonderlijke instellingen werkzaam.
Het terrein van onderzoek van het C.I.L.O. is hierdoor meer aanvullend en incidenteel, wat het
onderzoek over bovengenoemde onderwerpen betreft. Er zijn echter nog zeer belangrijke terreinen, waarin het onderzoek een zelfstandig karakter draagt.
Het onderzoek over de kwaliteit van eetaardappelen is sterk uitgebreid ten gevolge van de verscherping van de maatstaven voor kwaliteit, in delaatstejaren door consument en handel aan de
dag gelegd. Vooral de aardappelen, afkomstig van zandgrond, zijn thans onderwerp van studie.
Het onderzoek op de Veluwezal weliswaar worden ingekrompen, maar in samenwerking met de
Coöperatie „Hummelo &Omstreken" zal het onderzoek op de zandgronden in de Achterhoek
en insamenwerking met het onderzoekcentrum „Drente" het onderzoek inde teeltcentra van
zandaardappelen in Drente sterk worden uitgebreid. De samenhang van bodemtype van zandgronden met de uitwendige en inwendige aardappelkwaliteit, zal worden bestudeerd voor zover
decapaciteit dittoelaat(project nr.338C.en308).Ook debemesting ishierbij belangrijk en reeds
is gebleken dat stikstof vermoedelijk de sterkste kwaliteitsbederver op zandgronden is.
Het rassenonderzoek is door een Duits initiatief op internationaal peil gekomen. Er is besloten,
dat deorganisatieen hetuitwerkenvaneenmethodiek voor internationalevergelijking vanrassen
en de studie van de velebereidingswijzen van aardappelen inandere landen aan de heer C. Lugt
zal worden opgedragen (project nr.210). Onderzoek over invloeden bij de teelt op de kwaliteit
van pommes frites zal ditjaar worden geëntameerd. Tevens zullen een aantal oude rassen, alsmede een zo groot mogelijk aantal rassen in voorbeproeving op hun geschiktheid voor het bereiden van pommes frites worden onderzocht.
Bij de pootgoedteelt (samenwerking met de N.A.K.) zal o.a. een studie worden gemaakt van de
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wijzevanselecterenen inverband met klachten uit het buitenland naardeinvloedvan omstandigheden tijdens de teelt op de knolvorm van onze belangrijke Bintje (project nr. 328C).
Er zal getracht worden het risico, verbonden aan het doodspuiten van het loof van pootaardappelen, te verkleinen door de spruitgroeiremmende middelen in het onderzoek te betrekken,
terwijl van de andere kant gepoogd zal worden na te gaan in hoeverre (na hoeveel dagen groei)
eventuele spruitgroei na het spuiten gevaar of geen gevaar oplevert voor de gezondheidstoestand
van het pootgoed (project nr 338 F).
Het onderzoek naar het effect van systemische middelen zal(behalveeen proef insterk besmette
omgeving)worden gestopt tot dezemiddelen door de P.D. voor gebruik op pootaardappelen zijn
vrij gegeven (project nr. 338 B).
De interesse voor de eisen, welke de aardappel aan het klimaat stelt, blijkt na een aantal besprekingen in de inmiddels opgerichte commissie voor klimaatonderzoek zodanig te zijn, dat
intensief en gedetailleerd onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden (kassen) zeker verantwoord is. Begonnen zal worden met de studie van de verschillende ontwikkelingsfasen van
de aardappel en de gevoeligheid in deze fasen voor uitwendige omstandigheden (o.a. daglengte,
temperatuur en vochtvoorziening) (project nr. 328 C).
Nu nacontrole door middel van de Igel-Lange-test mogelijk is,zal men inde toekomst het pootgoed later kunnen rooien. Het zoeken naar methoden om het aantal knollen per plant te vergroten (meer knollen in de pootgoedmaat), is derhalve zeer urgent. Groei- en antigroeistoffen
kunnen op het aantal knollen een belangrijke invloed uitoefenen, zodat het van groot belang is
de invloed van toediening van deze stoften op knolzetting en knolgroei te bestuderen. Ook het
onderzoek naar het verband tussen loof- en knolgroei en wederzijdse beïnvloeding hiervan kan
belangrijke gegevens verschaffen (project nr. 328 A en B).
Het rustbrekingsonderzoek heeft thans tot doel een methode te vinden om uit de reacties na
forcering metchemische middelen een prognose te kunnen maken omtrent de houdbaarheid der
verschillende pootgoedpartijen; dit onderzoek geschiedt in samenwerking met de Stichting voor
Aardappelbewaring (project nr. 328 E).
Ir. REESTMANisbestuurslid van hetAardappelStudieCentrum en heeft zitting indePropagandastichting Consumptie-aardappelen, welke de afzet in het buitenland stimuleert en in de „Commissie Binnenland" hiervan, welke de verbetering in kwaliteit en de vergroting van de afzet in
Nederland nastreeft.
99: Het drogen van aardappelen.
102: Gebreksverschijnselen bij aardappelen.
210: Onderzoek op consumptiewaarde van rassen aardappelen, peulvruchten en enkele andere
landbouwgewassen (zie ll-c).
211: Onderzoekingen betreffende de invloeden buiten het ras, als grond, cultuurmaatregelen,
bewerkingen, bereidingen e.d. op de consumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten en
enkele andere landbouwprodukten (zie ïl-e).
262: Onderzoek naar het aanbod van consumptieaardappelen in de kleinhandel.
308: Werkzaamheden ten dienste van het onderzoek op consumptiewaarde van aardappelen,
peulvruchten en enkele andere landbouwgewassen (zieU-e).
328: Fysiologisch onderzoek bij aardappelen.
A. Vergroting van het aantal knollen per plant.
B. Verband tussen loofgroei en knolproduktie.
C. Invloed klimaat op de groei van aardappelplant en -knol.
D. Onderzoek vitaliteit aardappelplant.
E. Factoren, die de rustperiode en de houdbaarheid bepalen.
x
338: Cultuurmethoden bij aardappelen.
A. Onderzoek naar deeisen, die diverse aardappelrassen stellen aan verschillende cultuurmethoden.
B. Invloed van fungiciden, insecticiden en groeistoffen op deopbrengst en de kwaliteit van
aardappelen.
C. Invloed van de bemesting op de kwaliteit van consumptieaardappelen.
D. Onderzoek naar demogelijkheid tot verhoging van deaardappelopbrengst door middel
van beregening.
E. Chemische onkruidbestrijding bij aardappelen.
F. Loofdodende middelen voor aardappelen.
ƒ. ZAADTEELT, Ir. E. VAN ROON

Het onderzoek omvat de bestudering van groepen van gewassen, waarbij hoofddoel van de teelt
de winning van zaad is.
Bijéén van dezegroepen, defijne zaden, vindt het gewonnen zaad vooreen deeleen bestemming
in deindustrie.Een ander deelwordt verbouwd uitsluitend voorzaaizaad. Het cultuuronderzoek
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van defijnezaden is gericht opdeverbetering van momenteel gebruikelijke methoden, die de
teelt, met het oogop detoenemende concurrentie bijexport, meerrendabel maken. Uithetgrote
aantal gewassen, dat voor het onderzoek inaanmerking komt,wordt uiteraard eenkeuzegedaan.
De proeven metsluitkoolrassen worden voortgezet, omdat degevonden aanwijzingen voor de
juiste zaaidatum,deminimale plantgroottevóór hetinzetten vanhetwinterseizoen endereactie
op diversecultuurmaatregelen betreffende dezo zeer gevreesde spikkelziekte nog nadere bevestiging behoeven.
Vaneen beperkt aantal éénjarige gewassen wordt nagegaan inhoeverre zij bijlatezaai als noodgewas dienst kunnen doen. De zaaitijdenproeven verschaften verder inlichtingen over deinvloed
van uitwendige omstandigheden, zoals vochthuishouding, temperatuur, daglengte en structuur,
op hunontwikkeling. Dezaadteelt vanradijs heeft inonsland vaak met enige moeilijkheden te
kampen, die onderzoek noodzakelijk maken. Dekiemkracht vanhetzaad is,omtotnutoe nog
niet geheel opgehelderde redenen, soms zeer laag.
Met eenaantal zaadteeltgewassen worden bemestingsproeven genomen. Erwordt nagegaan of_
een late stikstofgift vlak vóór ofin hetbegin vandebloeidezaadproduktie verhoogt. Hetlijkt
waarschijnlijk, datbijdeteelt vanspinaziezaad, blauwmaanzaad enradijs delate N-gift, naast
de verhoogde zaadopbrengst, een besparing van kunstmest mogelijk maakt. Dit veldwerk zal
met potproeven worden gecontroleerd.
Met kunstmatige buitenluchtkoeling ishetgoed mogelijk gebleken pootbieten gedurende hetbewaarseizoen opteslaan in brede en hoge kuilen, of in voor dit doel ingerichte bewaarruimten
binnenshuis. Hetisgebleken dat reeds eengeringe verdroging vanhetgekoelde plantgoedgevaarlijk kanzijn. Dit treeedtvooral op,wanneer bijhetrooien van depootbieten degrond droog
isendetemperatuur indeeerste helft vanhetbewaarseizoen hoog is.Verschillende bevochtigingsinstallaties worden op hun bruikbaarheid beproefd. Dit onderzoek geschiedt in nauwe
samenwerking metdeStichting voor Aardappelbewaring.
Bij zaadgewassen alsklaversenlupine belemmert welige groei een snelle afsterving vanhetloof
ten tijde van dezaadoogst, zowel opwortel alsnahetmaaien. Innattejaren kan waarschijnlijk
met succes eenbespuiting metchemicaliën worden toegepast, waardoor hetloof snel afsterft,
zodat hetdroogproces bevorderd endekwaliteit vanhetzaad verbeterd wordt. Steeds worden
nieuwe middelen in onderzoek genomen.
Behalve aanfijnezaden wordt aandacht geschonken aanandere gewassen,waarvan deteelt uitsluitend gericht isop hetverkrijgen vanzaaizaad.Ten aanzien vandezegewassenzullen dewerkzaamheden zich voorlopig beperken tothetbestuderen van allemaatregelen, dievan deoogstaf
met de behandeling en bewaring van het gereproduceerde materiaal op de boerderij samenhangen.Inonderzoek zijn deoogstmethodiek van vlasenhet bewarenvan lijnzaad in knopbulten
(Groningen).
Hiernaast zijn enworden enkele problemen inhetonderzoek opgenomen, welkeop fysiologisch
of ecologisch terrein liggen, zoals deinvloed vanneerslag tijdens degroei opdekwaliteitvan
zaaizaden endedaglengtereactie vanklavers en blauwmaanzaad.
Ir. VAN Roos issecretarisvan deWerkgroep Blauwmaanzaad, die ressorteert onder de Stichting
voor Oliehoudende Zaden enlidvande Commissievoor de Coördinatie van hetOnderzoekvan
Landbouwzaaizaden. Er bestaat contact metdeStichting voor Aardappelbewaring, hetNederlands Vlasinstituut enmetdeRijkslandbouwconsulent voor deZaadteelt, Ir.B.H.OLTHOFF.
183: Invloed vankunstmatige koeling vanpootbieten opdezaadproduktie.
264: Bevordering vanhetafsterven dervegetatieve organen enige tijd voor deoogstdatum bij
zaadteeltgewassen.
309: Onderzoek naar debehandeling enbewaring vanzaaizaden opdeboerderij.
330: Fysiologisch enecologisch onderzoek aan zaadteeltgewassen.
A. Deafrijping van granen.
. B. Deinvloed vanneerslag tijdens degroei opdekwaliteit vanzaaizaden.
C. Het daglengte-onderzoek.
340: Cultuuronderzoek aanzaadteeltgewassen.
A. Zaadproduktie vansluitkoolrassen, afhankelijk van zaaidatum en enkele andere cultuurmaatregelen.
B. Invloed vandezaaidatum opgroeienbloei vaneenaantal éénjarige gewassen.
C. Zaadteelt vanradijs.
D. Bemestingsproeven met zaadteeltgewassen.
?. BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN, Ir. P. RIEPMA KZN en Dr. W. VAN DER ZWEEP

Dit onderzoek omvat deverschillendeaspecten deronkruidbestrijding, zoalsdezeinde projecten
tot uiting komen. Degevoeligheid dercultuurgewassen enonkruiden voor chemische middelen
wordt empirisch nagegaan, voornamelijk door periodiek herhaalde bespuitingen metverschillende concentraties. Watbetreft delandbouw, iseenvoldoende basis voor devoorlichtingver-
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kregen voor toepassing ineenaantal belangrijke gewassenen ingrasland ook voor de bestrijding
van bepaalde onkruiden.
Voor de onkruidbestrijdingsproeven op grasland en in akker- en tuinbouwgewassen wordt
samengewerkt met de desbetreffende onderzoekers en instituten, alsook met de Rijkslandbouwen Rijkstuinbouwconsulentschappen. Dit laatste wordt bevorderd door de detachering van de
Heer D. VAN STAALDUINEdoor deOnkruidbestrijdingscommissie T.N.O.bij hetC.I.L.O. met als
opdrachten de coördinatie van het onkruidbestrijdingsonderzoek in de tuinbouw, eigen onderzoek en voorlichting op dit gebied.
Bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen heeft men met verschillende milieu-invloeden te
maken.Eenreeksvanomstandigheden bepalen hetteverkrijgen resultaat:concentratie, druppelgrootte, luchtvochtigheid, temperatuur, resistentie van soort of ras etc. Deze factoren hebben
ook weer hun invloed op de nawerking van de middelen endedaarmee verband houdende kwestie, welkegewasseneventueelbijlangenawerkinggeteeldzullenkunnen worden.Deinde praktijk
toegepaste bestrijdingsmethoden worden onderzocht, waarbij met spuittechniek en nawerking
wordt rekening gehouden. Bovendien wordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden van toepassing, voornamelijk in gevoelige land- en tuinbouwgewassen.
Bij de proeven omtrent de nawerking der middelen wordt aandacht besteed aan de methodiek.
Samengewerkt wordt o.a. met de Nederlandse Spoorwegen N.V.
Als nevenverschijnselen van de chemische onkruidbestrijding vraagt het stimulerende effect van
DNC op granen en van DNBP op erwten de aandacht.
De in de praktijk bij bespuitingen verkregen resultaten zijn voortsafhankelijk van dereactie der
aangetroffen onkruidsoorten op herbiciden. Een verder onderzoek omtrent de ecologie van onkruiden isdusgeboden,temeerdaargebleken is,datverschillendesoorten gemakkelijk bestreden
kunnen worden door cultuurmaatregelen.
Bij het onderzoek wordt contact onderhouden met de Onkruidbestrijdingscommissie T.N.O.,
welke twee wetenschappelijke assistenten voor halve dagen bij het C.I.L.O. heeft gedetacheerd
en één bij het I.L.R. (voor onderzoek aan spuitdoppen).
266: Onderzoek naar de spuittechniek.
283 : Onderzoek over de biologie en oecologie van onkruiden.
323 : Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
A. Algemene proefnemingen.
B. Fruitteelt.
C. Groenteteelt.
D. Bloementeelt.
E. Boomteelt.
F. Kruidenteelt.
324: Onderzoek bestrijdingsmiddelen.
A. Bestudering van de opbrengstverhogénde werking van DNC.
B. Oriënterend kasonderzoek nieuwe bestrijdingsmiddelen.
C. Bestudering van deinteractie tussen bestrijdingsmiddelen en degrond (incl.nawerking).
325 : Onkruidbestrijding in grasland.
A. Proeven over de bestrijding van bepaalde graslandonkruiden.
B. De invloed van bestrijdingsmiddelen op de opbrengst en samenstelling van grasland.
C. Het doden van een bestaande grasmat voor de inzaai van nieuw grasland.
D. De onkruidbestrijding injong grasland.
327: Onkruidbestrijdingsonderzoek in akkerbouwgewassen.
347: Onkruidbestrijding op onbeteelde terreinen en bestrijding van speciale onkruiden.
h. PLANTKUNDIG ONDERZOEK, Drs: H. G. WITTENROOD
Dezeafdeling heeft totenmethet Iekwartaal 1956gastvrijheid genoten inhetlaboratorium voor
Technologie der Landbouwhogeschool.
Hetonderzoek omvat defysiologische analysevandeontwikkelingsfasen der landbouwgewassen,
devraag hoe deze fasen reageren op milieufactoren, o.a. temperatuur en daglengte, dus kwalitatief, maar ook kwantitatief in hoeverre het bereikte aan het eind van een fase van invloed is op
devolgendeenten slotteop deuiteindelijke oogst. Voor dezeanalyse isvan grootbelangdedoor
VAN DESANDE BAKHUYZENgevonden wetvandeconstantheid derrelatieve toenamevanelk deel
t.o.v. het geheelofenigander onderdeel binnen éénzelfde fase.Zo neemt b.v.bij aardappelen het
loof vanaf het begin van de knolvorming dikwijls maar weinig toe en verhoudt de uiteindelijke
knolopbrengst zich daardoor hoofdzakelijk alsdemassa van dit loof per rasop het ogenblik dat
de knolvorming begint. Bij tarwe is een grote correlatie gevonden tussen het aantal pakjes per
aar en de lengte van de plant op het ogenblik van de aaraanleg (dus lang vóór het schieten).
Natuurlijk zijn droogten van invloed en als deze katastrofaal zijn, is dat in het diagram te zien
aan het afbreken van de lijn en een op ander niveau doorgaan.
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VanwegedeStichtingNederlandsGraan-Centrum (voorheenCocobro;seer.Dr.S. BROEKHUIZEN)
werd deWerkgroep Kouderesistentieingesteld. Dezewerkgroep,waarin Drs.WITTENROODzitting
heeft, heeft haar programma uitgebreid tot destudie van deproduktiefactoren der granen in het
algemeen. De gegevensvan door het Cocobro op internationale schaal genomen zaaitijdenproevenzullen worden geanalyseerd (proj.nr.341 E).Ook wordt vanenkele rassen volgens hierboven
genoemde principes de ontwikkeling kwantitatief bestudeerd (proj. nr. 341A),terwijl nog enige
gegevensoverdesamenhangtussenkouderesistentie,bladstand,voorjaarsontwikkeling enkoudebehoefte statistisch moeten worden bewerkt (proj. nr. 341 C).
De proeven oververkorting vande indifferente fase (de jeugdfase) door bespuitingmet antigroeistof resp.verlenging van dezefase door toediening van groeistof,zullen worden voortgezet. Ook
worden de resultaten uitgewerkt van de proeven bij aardappelen en topinamboer om na te gaan
welke invloed het bovenaardse deel kwantitatief heeft op de ontwikkeling van de knollen, door
van elk dezer gewassen door enten van een laat op een vroeg ras en vice versa de resultaten te
vergelijken (proj. nr. 341B).
Drs. WITTENROOD dient verder verschillende onderzoekersvan advies inzake ontwikkelingsfysiologische problemen, ook wat betreft de proeftechniek.
143: Topinamboerveredeling.
341: Ontwikkelingsfysiologie.
A. De verhouding tussen deorganen van landbouwgewassen in deverschillende ontwikkelingsfasen bij diverse daglengten.
B. De fysiologische factoren van de bloem- en knolvorming.
C. Kouderesistentie van granen.
E. De internationale zaaitijdenproeven van het Cocobro.

III. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
a. WERKZAAMHEDEN VOOR ANDERE AFDELINGEN EN SAMENWERKING MET
ANDERE INSTELLINGEN
1. VOORLICHTING VAN CHEMISCHE AARD, Dr. W. B. DEUS en Mej. Ir. C. L. HARBERTS

Chemische research en voorlichting worden zeer vaak gevraagd ten behoeve van de bewerkingen van de projecten der verschillende landbouwkundige afdelingen. De ervaring heeft
geleerd, dat hiervoor geruime tijd van de scheikundigen beschikbaar gesteld moet worden.
2. ROUTINE-ONDERZOEK, INCLUSIEF SAMENWERKING HIERVOOR MET ANDERE, OOK BUITENLANDSE
LABORATORIA, Mej. Ir. C. L. HARBERTS

Op de afdeling Scheikundig Laboratorium worden, wat het routinewerk betreft, uitsluitend
de monsters van de proefvelden van het C.I.L.O. en de monstersvoor research van het scheikundig laboratorium onderzocht. Het aantal bepalingen, dat hiervoor moet worden verricht,
bedraagt jaarlijks ca 40.000.
Door een regelmatigeuitwisselingvan monstersmet diverseandere,ook buitenlandse laboratoria, wordt medegewerkt aan de vaststelling van de meestjuiste methoden en voorschriften
voor de analyse van gewassen. De vaak moeilijke bepalingen van sporenelementen, die in de
te onderzoeken materialen in uiterst geringehoeveelheden voorkomen, vereisen steeds nauwgezette controle.
b. SPECIALE ONDERZOEKINGEN
1. BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN, Dr. W. B. DEUS en Mej. Ir. C. L. HARBERTS

Bestudeerd wordt debetekenisvan sporenelementen voor degezondheid vanhet vee.Daartoe
worden niet alleen verschillende ruwvoedermiddelen, maar ook monsters grond (cobalt),
bloed, mest en zo nodig urine en melk onderzocht. Vaak wordt dit onderzoek verricht in
samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en soms ook met Prof.Dr. E.
BROUWER te Wageningen.

Daar gebleken isdat dekoperhuishoudingvanhetdierbeïnvloed wordtdoordeverhoudingen,
waarin macro-elementen in het voer voorkomen, is het noodzakelijk ook laatstgenoemde
elementen tebetrekken inhetonderzoek naardebetekenisvansporenelementen voorrundvee.
Ook mag de mogelijkheid van interacties tussen sporenelementen onderling niet uit het oog
worden verloren. Ten einde voor grasen enkele andere gewassen de verliezen aan droge stof,
die bij transport, bewaring en kunstmatig drogen optreden, zoveel mogelijk te beperken,
wordt getracht defactoren teleren kennen,diedezeverliezen 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 be-
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studeerd.Langschemischeenbiochemische wegworden deomzettingen tijdens het hooibroeiproces bestudeerd. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de bepaling van de voederwaarde van gebroeid hooi.
142: Onderzoek naar sporenelementen in verband met klachten bij rundvee.
' 153: Onderzoek naar de verliezen aan koolhydraten, die optreden door ademhaling tijdens
het bewaren, het transport en het kunstmatig drogen van gras.
224: Onderzoek naar de variatie van degehalten aan mineralen in grasen de basen-zuurverhouding in verband met ziekteverschijnselen bij het vee (zie I-i-I).
282: Hooibroeionderzoek en hooibroeibestrijding (zie I-i-2).
2. FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK, Mej. Ir. C. L. HARBERTS

O.m. wordt aandacht geschonken aan de volgende problemen:
De chemie van het zetmeel in doperwten.
Het voorkomen van blauwzuurbevattende glucosiden inverschillende klaverrassen en dechemische bepaling daarvan.
De toepassing van moderne werkwijzen bij de analyse van gewasmonsters en de verbetering
van bestaande voorschriften.
Speciale aandacht wordt besteed aan decolorimetrischeen spectrofotometrische bepaling van
macro- en sporenelementen.
Het analytisch onderzoek van de fracties, die worden verkregen bij het persen van eiwit uit
groenvoedergewassen, al dan niet na verdere bewerkingen.
291: Winning van eiwit uit groenvoedergewassen (zie IV).
335: Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en de toepassing daarvan op het gebied
der gewasanalyse.
3. DE OPNEMING VAN IONEN DOOR GRAS, Dr. W . DIJKSHOORN

Door middel van potproeven en watercultures wordt nagegaan, welke factoren van invloed
zijn op de opname van verschillende ionen van macro- en sporenelementen door het gras.
Speciale aandacht wordt geschonken aan de onderlinge verhoudingen, waarin de elementen
in het gewasvoorkomen en aan de mate waarin deze verhoudingen door uitwendige factoren
(bemesting, temperatuur, vochtigheid) worden beïnvloed. Er iseen nauw verband tussen dit
onderzoek en de resultaten, die 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: M.S.A.-project nr. 8- Onderzoeknaarsporen-enandereelementen in gewasen bodem;
in het bijzonder naar factoren, welke de minerale samenstelling van gras beïnvloeden.

IV. AFDELING DROOGTECHN1SCH LABORATORIUM
J. KREYGER en Prof. Ir. J. J. I. SPRENGER

Het Droogtechnisch Laboratorium heeft tot taak inrichtingenenwerkwijzen voor het kunstmatig
drogen en het bewaren van landbouwprodukten te bestuderen, te ontwerpen, te ontwikkelen en
te verbeteren. Hetzelfde geldt ten aanzien van aanverwante technologische processen.
Hiertoe worden de volgende soorten werkzaamheden verricht:
a. Het onderhouden van contacten met deskundigen op soortgelijk gebied, het zitting hebben in
verschillende commissies, werkzaam op het onderhavige terrein en het verzorgen van een
documentatie.
b. Het samenstellen van publikaties op basis van eigen studies,eigen onderzoek, studiereizen of
literatuur.
c. Het nemen van proeven op laboratorium-, semi-technische en praktijkschaal.
d. Het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van droog-en bewaarinrichtingen, luchtverhitters,
proefinstallaties, instrumenten en apparatuur voor snelvochtbepalingen.
e. Hetdoormeten vanbestaande installatiesop hetgebiedvan drogenenbewaren van landbouwprodukten en van aanverwante technische installaties.
ƒ. Het geven van adviezen op technologisch gebied.
De groei van de werkzaamheden brengt mede, dat het doelmatig is geacht deze op een andere
wijze in projecten in te delen dan tot nu toe gebruikelijk was.De nieuwe indeling isals volgt:
239: Onderzoek van snelvochtbepalingsapparaten.
291: Winning van eiwit uit groenvoedergewassen (zie III-b-2).
342: Bestudering en onderzoek droogprocessen in het algemeen.
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343: Drogen van groenvoedergewassen en hooi.
344: Drogen van akkerbouwprodukten.
A. Drogen van akkerbouwprodukten voor voeder- en consumptiedoeleinden.
B. Drogen van zaaizaden.
345: Verbetering van dekwaliteit vangedroogdegroenvoeders, inclusief bewaring(waarinopgenomen proj. 192-1955-ten dele).
346: Bewaring van akkerbouwprodukten.
A. Bewaren van akkerbouwprodukten voor voeder- en consumptiedoeleinden.
B. Bewaren van zaaizaden.
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V E R S L A G D E R W E R K Z A A M H E D E N I N 1955
ALGEMENE ZAKEN
BEDRIJFSGEBOUWEN, GRONDEN, LEVENDE HAVE EN MATERIEEL

Bijdeexploitatie van de proefboerderij teSelmien werd reedsrekeninggehouden met de beslissing
tot overdracht aan deAfd. Friesland van deC.B.T.B.per 1 mei 1956.In verband hiermede werd een
deel van delevendehave en het materieel naar deproefboerderijen in de Vallei overgebracht. Ultimo
1955waren nogop Selmien aanwezig 27melk- en kalfkoeien, 19vaarzen en 20 kalveren.
De proefboerderij „De Bouwing" werd op 14juni officieel geopenddoor Ir.H.T.TJALLEMA,Directeur van de Afd. Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Van de ter beschikking staande 32ha cultuurgrond lagen 8ha in gras of luzerne, terwijl op
24ha akkerbouwgewassen werden geteeld. De diverse proefvelden namen ongeveer 7ha in beslag.
De veestapel bestond aan het eind van hetjaar uit 12melk- en kalfkoeien, 28 pinken en 9 kalveren.
Op het einde van 1955 had het Instituut bovendien het beheer verkregen over 66ha cultuurgrond,
waarvan in exploitatie konden worden genomen:
op de proefboerderij „Droevendaal" 17ha en
op de proefboerderij „De Ossekampen" 26ha,
waarvan 35ha grasland en 8ha bouwland.
Gedurende het weideseizoen werd op de Ossekampen met succes gebruik gemaakt van een doorloop-melkwagen, waarmede 37melkkoeien werden gemolken.
Ultimo 1955 waren op de oude boerderij aan de Kielkampsteeg ondergebracht: 20 melkkoeien,
1 vaars, 1stier en 3 kalveren.
Omdat de Technische Dienst nog steeds te kampen had met gebrek aan werkruimte, werd hierin
voorzien door het huren van een loods aan de Nude.
Van de bestaande vervoermiddelen werd een oude bestelwagen door een nieuwe truck vervangen.
Behalve twee oude personenwagens, die nog moeten worden vervangen, is het wagenpark thans op
peil.
Ten behoeve van de proefboerderij te Randwijk werden een trekker en eenjeep aangeschaft. De
proefboerderijen in de Vallei kregen de beschikking over enkele nieuwe werktuigen.
De werkzaamheden op de proefvelden konden, mede dank zij de gunstige weersomstandigheden,
een vlot verloop hebben. Uit oogpunt van arbeidsbesparing werden verschillende werkzaamheden
gemechaniseerd.
NIEUWBOUW EN ONTSLUITING TERREINEN
PLANTENTEELTGEBOUW

Ten gevolge van een vorstperiode van 8 weken en de aanpassing aan de nieuwe bestemming trad
inheteerstehalfjaar enigestagnatieop indebouw,waardoor in 1955noggeen oplevering kon plaatsvinden. De nog uit te voeren werkzaamheden beperken zich tot: vloeren leggen, schilderwerk, het
aanbrengen van de telefoonleidingen en het vaste meubilair.
LABORATORIUMGEBOUW

Ook bij dit gebouw ontstond enige stagnatie door de aanpassing aan de nieuwe bestemming. Aan
heteindevan het verslagjaar wasdit gebouw wind-en waterdicht en werd eenbegin gemaakt met het
aanbrengen vandediverseleidingen.Deaansluitingop hetgemeentelijk gas-enwaterleidingnet kwam
in 1955 geheel gereed.
KASSEN

In de loop van hetjaar kwam het kassencomplex I ten behoeve van het aardappelonderzoek zover
gereed, dat het gedeeltelijk in gebruik genomen kon worden.
De aanbouw van het kassencomplex II,ten behoeve van de Stichting Nederlands Graan-Centrum,
is in een vergevorderd stadium.
ONTGINNING EN ONTWATERING

Op de Born-Zuid werden 6ha grond rondom de nieuwe gebouwen geëgaliseerd, terwijl daarvan
2ha geschikt gemaakt werden voor proeftuin.
Ter verzorging van de landschappelijke architectuur werden aan de hand van een beplantingsplan
diverse plantsoenen aangelegd.
Ter verbetering van de ontwatering op deOssekampen moesten verschillende sloten geheel worden
uitgebaggerd.
Omdat deonteigening van degronden,bestemd voor deproefboerderijen indeVallei,nogniet kon
worden voltooid, moest de uitvoering van de ontginningsplannen nog wat worden opgeschort.
28

De plannenvoordebouwvandeproefboerderij „DeOssekampen"zijnzovergevorderd dat binnenkort de aanbesteding zalkunnen plaatsvinden. Met de bouw van twee bijbehorende arbeiderswoningen zal spoedig worden aangevangen.
Aan de bestektekeningen van twee dienstwoningen die op de Born-Zuid zullen worden gebouwd,
wordt voortgewerkt.
De plannen van eisen voor de gebouwen van een Proefstation eneen gebouw voor Algemene Diensten zijn nog in behandeling.
BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Op deE 55kwam het C.I.L.O. uit met een stand, waarin verschillendeaspecten van het landbouwkundig onderzoek waren tentoongesteld.
AFD. WEIDE- EN VOEDERBOUW
De belangstelling voor het botanisch graslandonderzoek blijkt de laatste jaren nog steeds toe te
nemen.Helaasmoesten ditjaar door inkrimping van het personeel veleaanvragen worden afgewezen.
Toch werden nog 3370 monsters onderzocht, hetgeen ± 1 0 % minder was dan in 1954.
Hetonderzoek vandebotanischeafdeling richttezichditjaar vooralopdebotanische samenstelling
van de zode van zee-en rivierdijken ten behoeve van de Werkgroep „Grasmat op dijken". 52 dakhellingen werden hiervoor gedetailleerd bemonsterd en onderzocht. Uit het onderzoek van een aantal
monsters der stikstofproefbedrijven bleek o.a., dat door de hoge stikstofgiften bij goed gebruik de
botanische samenstelling van hetgrasland wordt verbeterd. Dit isduseenbevestigingvan waarnemingen, die hier en daar op proefvelden werden gedaan.
Het sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen werd weer uitgebreid
door eenmalige veldopname van28percelen inde Wageningse Eng,en 14percelen inhet ruilverkavelingsgebied van Beltrum (Achterhoek).
Uit de bestudering van de invloed van de nachttemperatuur op de groei en de koolhydraatreserve
van Engels raaigras isgebleken, dat de groei optimaal is bij ± 20°C. Bij lagere nachttemperaturen
kan echter de koolhydraatreserve beter op peil worden gehouden als gevolg van de minder sterke
groei en een geringere ademhaling.
Hetgevolghiervan is,dat naherhaald afsnijden hetmateriaalbijdelaagstenachttemperatuur (3CC)
de hoogste opbrengst geeft. Deze hogeopbrengst isdushet gevolgvaneen relatief hoog koolhydraatgehalte, wat voornamelijk resulteert in een groter aantal spruiten.
De toepassing van het principe van de standaardkoe vond in de praktijk verdere uitbreiding. Op
enkele plaatsen inhet land werden door boeren studiegroepjes gevormd, waarin de resultaten van de
deelnemers werden besproken. Bij de bewerking van een 50-jarige reeks melkcontrole-gegevens van
een Friesbedrijf, bleek de grote invloed van de produktie in een willekeurige 2-maandelijkse periode
opdievan dedaarop volgende twee2-maandelijkse perioden. Hierbij kon dewelalgemeen aanvaarde
opvatting dat deconditie van de dieren grote invloed heeft op hun produktie, incijfers worden vastgelegd. Het bleek echter tevens, dat voor het volledig herstel van verloren gegane conditie van lacterende koeien zeker op vier maanden moet worden gerekend.
De behandeling van jong grasland blijkt grote invloed te hebben op het zich handhaven van de
ingezaaide soorten en typen. Zo is bij Engels raaigras gevonden dat bij uitzaai van een mengsel van
hooi-en weidetypen bij intensieve beweiding het hooitype na enkelejaren verdwijnt, maar het weidetypezichhandhaaft. Bijextensievebehandeling,zoalslaat hooienendaarna nogenkelemalen maaien,
handhaaft zich daarentegen het hooitype, maar worden na enkele jaren nog slechts weinig planten
van het weidetype in het bestand aangetroffen. Mogelijk speelt ook de uitputtende invloed van het
steeds maaien op de K-voorziening een rol bij het verdwijnen van de later schietende, maar wellicht
hoger eisen stellende typen. Bij uitzaai van eenzelfde mengsel worden veelal zeer uiteenlopende bestanden verkregen. Er zijn aanwijzingen dat ook hierbij de behandeling en bemesting van het jonge
grasland een grote rol spelen. Meer onderzoek in deze richting is gewenst, waarbij vooral ook beweiding dient te worden ingeschakeld.
Bijeen groot aantal grassoorten werd de invloed van verschillendecultuurmaatregelen op de zaadproduktie nagegaan. Een juiste dosering van de stikstofgiften en de verdeling van deze giften over
de groeiperiode gaf belangrijk hogere opbrengsten. Bij fijnbladig schapegras kon een opbrengst van
1100à 1200kg ha worden verkregen, terwijl men in de praktijk gemiddeld niet meer dan 450kg ha
oogst. Verder bleek de zaadproduktie van enkele grassen nog te worden beïnvloed door de rijenafstand, de tijd van zaaien en de behandelingswijze van het gras na de eerste oogst. Op zandgrond
werkte een borfumgift zeer gunstig op de bloei en zaadzetting van luzerne-.
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De opbrengsten van luzerne op zandgrond (ruim 9 ton ds/ha) bleven in het overigens gunstige
luzerne-jaar ver achter bij dievan kleigrond (12a 13 ton ds ha). Het probleem van devergrassing kan
hierbij naast bodemkundige factoren een grote rol spelen. TCA-bespuiting had een nadelige invloed
op de luzerne-opbrengst van de Ie snede, terwijl de werking als onkruidbestrijdingsmiddel onvoldoende leek. Het effect van IPC was in dit opzicht beter, vooral indien de bestrijding der onkruiden
tijdens de kieming of alsjonge plantjes plaatsvindt.
Bij de bestudering van de invloed van de beweiding en de N-bemesting op de botanische samenstelling der zode werd de indruk verkregen dat de wijze van beweiding doorslaggevend is voor de
ontwikkeling van deklaver. Bijhet omweidingssysteemspeelt vooral de tijd, waarbinnen het veeweer
op eenzelfde perceel terugkomt, een rol. Bij intensieve beweiding neemt het klavergehalte toe.
Boriumbemesting op boriumarme gronden had geen invloed op de ontwikkeling der klaver, dit in
tegenstelling tot waarnemingen bijluzerne.Opeen oud bietenbemestingsproefveld kwamen duidelijke
magnesiumgebreksverschijnselen bij de klaver voor op de objecten zonder MgO.
Voor het onderzoek naar ziekten (o.a. schimmels en aaltjes) als mogelijke oorzaken van slechte
klavergroei werd een werkgroep opgericht, die zich met dit probleem zal bezighouden ([.P.O., P.D.,
L.P.S., Groningen en C.I.L.O.).
Met de 32weegbare lysimeters werden alsin dedrievoorafgaande jaren dewaarnemingen over het
waterverbruik van grasland voortgezet. Aan enkele tijdschriften werden maandelijks gegevens,over
deverdampingverstrekt,terwijl ditjaaraanenigeinstantiestweekeerperweekeenkort berichtje werd
toegezonden overdeverdamping, resp.waterbehoefte endelotgevallen van dewatervoorraad vaneen
bepaalde lichte grond. Nadat in een aantal lysimeters een reeks nylonelementen werd aangebracht,
werd twee keer per week de elektrische weerstand in het profiel bepaald, o.m. ten behoeve van de
studie van de wateronttrekking.
Het waterverbruik van grasbij een minder goedevochtvoorziening werd bestudeerd. Het bleek dat
dit bij sterk drogend weer en een vochtspanning in de bovengrond van 0,7 atm. 20% lager kan zijn
dan op een vochtige grond.
Bij een proefveld waar een zware N-gift in het voorjaar werd vergeleken met een lichte N-gift bij
wel en niet maaien der Ie snede, bleek dat het waterverbruik vrijwel gelijk was, terwijl door de hoge
N-gift in het voorjaar geen droogteschade in de zomer optrad.
Vooral op droogtegevoelige grond werden in 1955 zeer grote meeropbrengsten bij gras, luzerne,
aardappelen en bieten verkregen door beregening. Het opbrengstniveau op deze gronden kwam met
betrekkelijk geringe hoeveelheden water even hoog of hoger dan op de lage, vochthoudende zandgronden.
Door een viertal zuivelfabrieken werd afvalwater beregend op grasland. Er werd aandacht besteed
aan de invloed van dit water en de hierin voorkomende bestanddelen op de structuur van de grond
en de botanische en chemische samenstelling van het gras.
Op hel grondwaterstandsproefveld „De Lucht" was in de droge zomer van 1955de reactie van de
grasgroei op de grondwaterstand anders dan in 1954. De hoogste opbrengst kwam nu voor op de
hoogste grondwaterstand, vooral bij de 3e,4e en 5e snede. Dit resultaat kwam overeen met hetgeen
opdepraktijkpercelen werdgevonden (proefplekkenonderzoek). Opdediepegrondwaterstanden trad
in de droge maand augustus verdroging op, waarvan vooral ruw beemdgras veel had te lijden.
De aardappelen vertoonden geen duidelijke reactie op de waterstand.
Bijdeerwten werd de hoogste stro-opbrengst gevonden bij de hoogste grondwaterstand, terwijl de
zaadopbrengst toenam naarmate de waterstand dieper was.
Het Cl 203-onderzoek werd voortgezet door op 88 percelen in verschillende delen van het land de
jaaropbrengst te bepalen. De lage temperaturen in april, met veel nachtvorst en weinig neerslag, beïnvloedden de opbrengst der Ie snede ongunstig. Eind mei en injuni groeide er veel gras, waarna in
enkele gebieden droogteschade optrad. De bruto jaaropbrengst was hierdoor vooral op klei en in
enkele zandgebieden veel lager dan in 1954.
Bij de studie over het verband tussen bodemprofiel en botanische samenstelling van de grasmat
bleek in de karteringsgebieden Esvelderbeek en Hciligenbergerbeek, dat de verdroging vaak samenhing met de dikte van de humeuze laag.
De kartering in de Tielerwaard kwam gereed (7000ha). Aan de hand hiervan kon een beschrijving
worden gegeven van de huidige toestand van het grasland met de oorzaken van een laag opbrengstniveau en de verbeteringsmogelijkheden.
Het inkuilonderzoek bewoog zich ook op het gebied van het conserveren van wikken, snijhaver,
gekneusd gras en suikerbietenblad. Bij dit laatste produkt werd een te groot sapverlies tegengegaan
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oor toevoeging van luzernehooi, erwtestro of bonestro. Praktijkwaarnemingen toonden aan dat de
pH van de silage grote invloed heeft op de achteruitgang van ruw eiwit en verteerbaar ruw-eiwitgehalten. Uit ander materiaal bleek een duidelijke correlatie tussen pH en droge-stofgehalte met de
gehalten aan ammoniak-stikstof en organische zuren.
Hoewel het coagulaat dat ontstaat bijhet persenvaneiwit uitgras,ook naeengoedebewaring door
varkens uitstekend werd opgenomen, bleek uit een voorlopige berekening dat de kostprijs van dit
produkt in verhouding tot de voedcrwaarde veel te hoog ligt. Dit procédé lijkt dan ook niet economisch verantwoord.
Beter perspectieven lijkt het ventileren van hooi in de schuur te bieden. In het afgelopen jaar met
zeer veel hooibroei werd op een 16-tal bedrijven getracht deze broei te voorkomen door middel van
ventilatie met koude lucht.Opeen van deze bedrijven lukte dit niet door een verkeerdeopstelling van
de ventilatiebuis ten opzichte van de afmetingen van het hooivak. Op de andere bedrijven, zelfs daar
waar het hooi met 35à40% vocht werd ingeschuurd, trad geen broei openbleef degroene kleur van
het hooi behouden, terwijl de schimmelaantasting zeer gering was. Om het drogend effect van de
ventilatielucht te verhogen, werd met succes gebruik gemaakt van een dubbelwandig dekvlak voor
het aanzuigen van dezelucht.De temperatuur vande luchtwerd hierdoor opzonnige dagen met ruim
IOC verhoogd. Het ligt indebedoelingomdit systeem in 1956opeen drietal bedrijven toete passen.
Debestudering vande invloed vandegehalten aan mineralen vanhet weidegrasopdegezondheidstoestand van het veerichtte zich voornamelijk op kopergebreksverschijnselen en kopziekte. De resultaten van het onderzoek op een aantal bedrijven in Z.W.-Friesland, dat geschiedde in samenwerking
met het Rijkslandbouwconsulentschap te Sneek en Dr.J. v. D. GRIFT van het R.L.P.S. te Hoorn, gecombineerd met die van andere proefnemingen, leidde tot deconclusie dat naast het Cu-gehalte van
het gras, vooral de waarde Ca - S- Pvan het grasvan belang isvoor het al of niet optreden van verandering in bloedkopergehalte. Op het in 1938 aangelegde proefveld met hoge en lage N-bemesting
bleek, dat niet alleen het Cu-gehalte van het bloed reageerde op het verschil in Cu-gehalte van het
gras, doch ook het Cu-gehalte van de lever. Bij de lage N-bemesting nam het gehalte van de lever in
de weideperiode gemiddeld toe van 28 tot 69mg Cu per kg ds, terwijl bij de zware N-bemesting en
lager Cu-gehalte van het gras de gehalten in de lever afnamen van 26 tot 20mg Cu per kg ds.
Bij het kopziekteonderzoek werden grote verschillen gevonden in desamenstelling van het gras op
de wel en niet kopziektebedrijven. Hierbij waren op de kopziektebedrijven de gehalten aan K 2 0 en
P 2 0 5 hogerendieaan MgO,CaOen Na2Ólagerdan op debedrijven waar geen kopziekte voorkwam.
Het lijken vooral deverhoudingen Kin %van K + Ca + Mgen Na in % van K + Na + Ca + Mg
te zijn die voor het al of niet optreden van kopziekte van belang zijn. Het ontstaan van onjuiste verhoudingen in de gehalten aan mineralen blijkt in de eerste plaats te worden veroorzaakt door zware
KjO-bemesting (anorganisch en organisch), vooral wanneer dan ook nog veel N wordt gegeven. In
de tweede plaats blijkt echter ook detemperatuur hierbij een rol te kunnen spelen.
Eriseenonderzoek verricht naar hetoptimalegehalteaan K 2 0 vangras,waaronder wordt verstaan
hetgehalteingras,dat netvoldoendemet kalibemest isomeenoptimaleopbrengst te benaderen. Uit
de voorlopige resultaten bleek, dat er een verband bestaat tussen dit optimale gehalte en het K-getal
van de bodem. De aard van dit verband is nog niet duidelijk.
De invloed van urineplekken op de opbrengst van het gras was tot in de laatste snede merkbaar.
Dewerkingvan kaliopdegrasopbrengst wasindeverschillende maanden van hetgroeiseizoen geheel
verschillend. In het bijzonder de eerste snede gaf een duidelijke reactie.
Opdewisselbouwproefbedrijven isdearbeidsvoorziening eenpunt van voortdurende zorg. Hieraan
wordt momenteel specialeaandacht besteed en getracht wordt dit probleem op te lossen door mechanisatie, ten einde met beperkte arbeidsvoorziening toch het produktieniveau van voorgaande jaren
te handhaven.
Defactoren diedebietenopbrengst op lichtezandgrond in hoofdzaak bepalen,zijn de grondwaterstand, pH en Mg-gehalte van de grond. Na- en K-bemesting bleek tevens van invloed te zijn. Chilibemesting gaf een hogere droge-stofopbrengst dan kalkammonsalpeter, terwijl ook de bieten beter
bewaarbaar waren. Magnesiumbemesting had bij lage bewaartemperatuur een gunstige invloed. Bij
hogere temperatuur werd de bewaarheid echter ongunstig beïnvloed.
Bij het onderzoek over de teelt van aardappelen als stoppelgewas werd veel aandacht besteed aan
de Phytophthorabestrijding. Bespuiting of bestuiving met koper gaf minder aantasting inde knol dan
met zink. De Cu- en Zn-gehalten der aardappelen werden zeer duidelijk verhoogd. De opbrengsten
lagen ondanks de vrij korte groeiperiode op een redelijk niveau.
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AFD. AKKERBOUW
De in aanbouw zijnde outillage voor fundamenteel onderzoek kwam ook in 1955nog niet gereed.
Evenals in 1954isechter metvrijprimitieve middelen oriënterend werk gedaan.Wat betreft demethodiek van het daglengte-onderzoek werd evenals vorig jaar vastgesteld, dat behalve een ongunstige
fotoperiode ook een te korte basisbelichting met daglicht remmend op de bloei werkt.
Diverse gewassen blijken zeer verschillendeeisen te stellen aan deduur van deze basisbelichting.
Wat de eigenlijke daglengtereactie betreft, kon van twee lupinerassen worden vastgesteld dat ze
dag-neutraal zijn en dus op lagere breedten normaal zullen bloeien. Van twee selecties rode klaver
staat nu wel vast dat ze extreem hoge eisen stellen aan de daglengte (althans bij hoge temperatuur),
zodat vermeerdering in zuidelijke streken waarschijnlijk moeilijkheden op zal leveren.
Blauwmaanzaadrassen bleken sterk tevariëren, wat hun reactieop dedaglengtebetreft. Onzetypen
zijn wel lange-dagplanten, maar reageren niet sterk. Een Turks en een Amerikaans ras bleken echter
bijonzezomerdaglengten eenzeervroegen laaggewasje tevormen. Dergelijke typen zijn geheelongeschikt als noodgewas, zeleveren alleen bij daglengten van plm. 14uur een redelijke opbrengst.
In oriënterende proeven met hitte-schade tijdens de bloei toonden vooral rogge en ook haverzich
gevoeliger dan tarwe.
Aanhoudende kunstmatige regen tijdens de bloei veroorzaakte bij rogge en tarwe een sterke vermindering van het korrelgetal.
Gerst toonde zich weinig gevoelig.
Bijproeven overconcurrentie tussen haverenzomergerst deden zich in potproeven precies dezelfde
verschijnselen voor alsin het veld.Omdat de potten goed van vocht en licht zijn voorzien, mogen wij
veronderstellen dat de concurrentiestrijd de mineralen tot inzet heeft.
Dank zij de bij het produktieniveauonderzoek verzamelde ervaringen met het schatten van de opbrengsten van gewassen, ishst ons mogelijk geweest om in dejaren 1954en 1955de Rijksdienst voor
Landbouwherstel te helpen bij het verkrijgen van een gezonde basis voor de vaststelling van schadevergoedingen in het rampgebied.
De schattingen van de plaatselijke commissies zijn steekproefsgewijs gecontroleerd door de schattingsploegvan hetC.I.L.O.,terwijl vaneenaantal percelen,door dorsen onder toezicht, de werkelijke
opbrengst is vastgesteld. In 1955 werd een iets eenvoudiger systeem gevolgd.
Bijeenonderzoek op praktijkpercelen metgroeneerwten inGroningen enZeeland bleek het aantal
peulen per ms in Groningen duidelijk lager te liggen. De indruk werd verkregen, dat onvoldoende
bestrijding vandeknopmadeenvan hetonkruid, deopbrengsten op deGroningse percelen ongunstig
heeft beïnvloed.
Het onderzoek voor gedeelde stikstofgiften en zeer late extra overbemestingen leverde enige frappante resultaten bij winterroggeen enkelezaadteeltgewassen. Bijwinterrogge bleek eenextra gift van
20kg zuivere N/ha, tijdens het inaar komen, een opbrengstverhoging van 360kg zaad te geven (gemiddelde van negen proeven).
Een deling van de stikstofgift tussen de zaaidatum en de bloeidatum bleek bij spinazie en blauwmaanzaad een duidelijke verhoging van de zaadopbrengst te geven en een korter, steviger gewas.
Ons onderzoek over rijenafstanden leidt tot deconclusie, dat het plantgetal per ha eerder de doorslag geeft dan de rijenafstand. Dit bleek b.v. bij proeven met zo uiteenlopende gewassen als blauwmaanzaad, doperwten, lupinen en stambonen..
Ook bij degranen treden op normalegrondenpasbijrijenafstanden ruimer dan 30cm aantoonbare
oogstdepressies op. Bij rijenafstanden van 30 à 40cm moet wel gewaakt worden tegen een te hoog
plantgetal in de rij.
Wij menen, dat men bij de door de mechanisatie aan de orde gestelde standaardisatie van rijenafstanden de nodige vrijheid heeft, mits de verzorging van het gewas van dien aard is, dat met een
matig plantgetal kan worden volstaan. Ook lijkt het goed verantwoord, om ter wille van een betere
aanslag van een ondervrucht de rijenafstand te verruimen.
Het is thans wel duidelijk, dat klavers als ondervrucht onder een goed gewas maïs weinig kansen
hebben. Wel zijn reeds enkele jaren goede resultaten behaald met tussenteelt van vroege kortstrodoperwten, die geoogst kunnen worden voordat de maïs volgroeid is.
In het koude voorjaar van 1955 heeft rijenbemesting met superfosfaat bij maïs zeer duidelijke,
gunstige effecten gehad. Lengteverschillen tot 50cm en opbrengstverschillen tot 40% kwamen voor.
Bij periodiek oogsten van snijmaïs bleek, dat de droge-stofopbrengst na het bereiken van de volle
lengte (begin augustus) nog kan verdubbelen, alvorens de kwaliteit als silage terugloopt door toeneming van het gehalte aan ruwe celstof.
De proefnemingen met het beïnvloeden van de sortering bij aardappelen door bespuitingen met
groeistoffen en antigroeistoffen werden voortgezet. TIBA (een trijoodbenzoëzuur) bleek het aantal
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knollen per plant met 50% te kunnen verhogen, met minder misvormingen dan optreden bij gebruik
van maleïnezuurhydrazide.
Bijhet doodspuiten van het loof van pootaardappelen ishet grootste risicogelegen in het opnieuw
uitlopen van het gewas,vooral bij late rassen. Dit uitlopen kon voorkomen worden met remmende
stoffen als amino-triazol en chloor-isopropylcarbamaat. Deze behandelingen zijn nog in het proefstadium.
In een proef met de potermaat 25/28 kon de hoogste opbrengst reeds bij 80.000 poters/ha bereikt
worden;dezewasgelijk aan deoptimale opbrengst van degrotere potermaten bijgeringer plantgetal.
Zowelbij instituutsproeven alsoppraktijkschaal isvastgesteld, dat spuiten met systox, meta-systox
en ook een ander systemisch insecticide de verbreiding van bladrol ineen aardappelgewas belangrijk
kan tegengaan.
In 1955werdeenonderzoek ingesteld naar deconsumptiekwaliteit van deaardappelrassen Liberias
en Usselster op zes typen zandgrond bij Beekbergen. De N-en K-bemesting was gevarieerd en ook
de stalmestbemesting.De indruk werd verkregen, dat het uiterlijk van de aardappel slechter is, naarmateerloodzand indebouwvoor voorkomt. Bijaanwendingvan stalmest deedeenmatigegift stikstof
desmaak reedsduidelijk achteruitgaan.
Door de heer LUGT isditjaar veel aandacht besteed aan de methodiek van het kookonderzoek.
Het bleek, dat de smaak van een aardappel sterk samenhangt met het s.g. Daar in één partij de
knollen zeersterk variëren ins.g. verklaart dit waarom debeoordeling vanéén partij, waarvan slechts
enkele knollen worden geproefd, zo sterk kan variëren. Anderzijds is het mogelijk, het s.g. tot op
zekere hoogte alsobjectieve maat voor de kwaliteit tegebruiken.Door van tweeobjecten knollen met
eenzelfde s.g. te vergelijken, kan men voorts de invloed van het s.g. (waarschijnlijk dus van het zetmeelgehalte) scheiden van andere kwaliteitskenmerken.
De door kunstmatige ventilatie gekoelde pootbietjes hebben ook in 1955 duidelijk hogere zaadopbrengsten ( ± 20%) gehaald dan het materiaal uit de traditionele kuil.De optimale bewaartemperatuur ligt laag. In een proef met 2,5,7en 10 C gaf 2°C de minste misplaatsen en de hoogste zaadopbrengst, 10 C gaf een zeer slecht resultaat. .
Inmiddels isgebleken,dat de luchtkoeling het de telerstoestaat, vroeger in deherfst terooien, mits
men ook vroeg zaait. In oktober is er normaliter al gelegenheid, om door ventilatie de temperatuur
op voldoende laag peil te krijgen. Door vroeger te rooien vermindert de kans op een teveel aan aanklevende grond.
Bij onderzoek naar de bewaring van lijnzaad op de boerderij bleek, dat in het noorden des lands
de knopbulten die tijdens het repelen in de schuur ontstaan, vaak te vochtig liggen en dat hierdoor
de kwaliteit van het zaad aanmerkelijk kan dalen.
Het aanaarden bleek bij uiteenlopende zaadteeltgewassen alssluitkool, zaadbieten en blauwmaanzaad de opbrengst duidelijk te verhogen.De onkruidbestrijding wordt hierdoor vergemakkelijkt, het
maaien wellicht iets bemoeilijkt.
In de Haarlemmermeer werd in dezomer eenzaaitijdenproef met 112rassen sluitkool, boerenkool,
spruitkool en mergkool aangelegd, om tot een indeling van het sortiment te komen. Van de zijde der
zaadfirma's en de voorlichtingsdienst was hiervoor veel belangstelling. De winter heeft hier grote
schade aangericht, maar reeds in het najaar zijn hier waardevolle gegevens verzameld over het vermoedelijk aantal schieters,welke het volgendjaar het zaad zullen leveren.
Met steun van de Werkgroep Blauwmaanzaad van de Stichting voor Oliehoudende Zaden is een
groot complex cultuurproeven met dit gewasaangelegd. Van de resultaten zij nog medegedeeld, dat
het ontsmetten van blauwmaanzaad in alle gevallen een zeer gunstig effect had.
Onkruiden kunnen zeerduidelijke gebreksverschijnselen vertonen; hierover worden thans inwatercultures gegevens verzameld, die kunnen helpen de bemestingstoestand van praktijkpercelen te diagnostiseren.
Voor het onkruidbestrijdingsonderzoek in de tuinbouw is op het C.I.L.O. door de Landbouworganisatie-T.N.O. een assistent gedetacheerd, die onder supervisie van Dr. v. D. ZWEEP werkt.
Er iseen goede samenwerking tot stand gebracht met het onderzoek in de tuinbouwcentra en met
de P.D. Inzake onkruidbestrijding op spoorbanen e.d. bestaat samenwerking met deN.S.
Bijdebeproevingvan nieuwemiddelen vielhetaminotriazol op.Terwijl dit voor demeesteplantensoorten zeergiftig is,tonen blauwmaanzaad envooralhaver zichresistent.Transport eneffect van dit
middel in deplant wordt door middel van kasproeven onderzocht. Vaneenaantal middelen wordt de
afbraak indegrond nagegaan.Dezeblijkt bij DNC snelte verlopen.Bijdegroeistoffen trekken naast
de phenoxy-azijnzuren thans dephenoxy-boterzuren deaandacht. In klaverswerden goede resultaten
behaald met deze middelen (MCPB, 2,4-DB). Voor de bestrijding van grassen werden naast trichloorazijnzuur met dichloorpropionzuur resultaten behaald.
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AFD. SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
a . WERKZAAMHEDEN VOOR ANDERE AFDELINGEN EN SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

Monsteronderzoek
Hieronder volgt een overzicht van de analysen, welke zijn verricht in de periode van 1mei 1954
t/m 30 april 1955.De cijfers voor het tijdvak van 1mei 1953t/m 30 april 1954 zijn tussen haakjes
vermeld.
Vocht (droge stof)
15795 (18402)
Ruw eiwit
4821 ( 6098)
Werkelijk eiwit
259 ( 69)
Verteerbaar ruweiwit (peps. - HCl)
613 ( 291)
Ruwecelstof
1916 ( 1751)
As
2872 ( 4482)
Zand
2303 ( 1726)
Asbestanddclen (K, Na, Ca, Mg, P0 4 , Cl,S0 4 , N0 3 ) 7870 ( 8093)
Ammoniak en org.zuren in silages
417 ( 399)
.
pH in silages en grond
515 ( 604)
Suikers
994 ( 446)
Haemoglobine in runderbloed
55 ( 358)
Chlorophyl
21 ( - )
Sporenelementen (Cu,Co,Mo,Mn,Fe,B,Pb) . . . 1093 ( 1577)
Veten was
141 ( 91)
Diverse bepalingen
132 ( 213)
Totaal

39817 (44600)

Er werd voortdurend aandacht besteed aan de vergelijking van de resultaten, die op verschillende
laboratoria worden verkregen bij de analyse van oogstprodukten. Hiervoor werden regelmatig (6 x
per jaar) monsters uitgewisseld met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek. Voorts had enkele keren per jaar een uitwisseling plaats met diverse laboratoria in
Nederland (Werkgroep II),waarbij in enkele gewasmonsters een groter aantal bepalingen werd verricht. Ten slotte werd ook in internationaal verband gewerkt aan de uitwisseling van analyseresultaten (macro-elementen en sporenelementen); op voorstel van Mej. Ir. C. L. HARBERTS vormde de
bespreking van de resultaten een punt op deagenda van deJahreshauptversammlung des Verbandes
deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten te Bad Neuenahr. Algemeen werd de wenselijkheid ingezien dezecontacten te onderhouden en uit te breiden.
b. SPECIALEONDERZOEKINGEN

1. Biochemie, inclusiefsporenelementen
De resultaten werden verwerkt, die in 1953en 1954waren verkregen bij onderzoekingen over kopergebrek bij rundvee op een aantal bedrijven in Z.W.-Friesland. Hierbij werden ook de resultaten
betrokken van indelaatstejaren door het C.I.L.O. eldersgenomen proeven.Zoalsook reedsvroeger
was vastgesteld, bleek kopergebrek bij rundvee niet uitsluitend met het kopergehalte in het voer samentehangen.Ermoetdusnogeenanderefactor inhetspelzijn,waardoor dekoperhuishoudingvan
runderen wordt bepaald. In 1952werd aangenomen, dat in dit opzicht debase-zuurverhouding inhet
gras van betekenis is. Meer recente onderzoekingen wierpen op dit probleem weer enig nieuw licht.
Nadat debeschikking wasverkregen overmeercijfermateriaal, bleek het base-overschot (TA') minder
goed te voldoen als factor, die bepalend isvoor het optreden van hypocupraemie. Op grond van de
resultaten, verkregen op de bedrijven in Z.W.-Friesland in 1953en 1954,op proefvelden te Marum,
op de proefboerderij te Selmien en op een aantal andere bedrijven kon voorlopig worden geconcludeerd, dat het al of niet optreden van kopergebrek bij rundvee samenhangt met de waarde van CaS-P (meq/kg,P = 3-waardig), dievoor het graswordt gevonden. Bijeenlagerewaarde van Ca-S-Pis
in het grasmeer koper nodigom dedieren voor kopergebrek tevrijwaren dan bijeen hogere waarde.
Bij de verwerking van de bovengenoemde resultaten werd tevens het kopergehalte van het gras gecorrigeerd methetmolybdeengehalte,datvarieerdevan0,6tot ruim6mg kg.Hoegrootdezecorrectie
moet zijn, staat nog niet volkomen vast. Vermoedelijk bedraagt deze ongeveer 0,2mgCu voor 1 mg
Mo per kg droge stof. Verder onderzoek zal nodig zijn om de betekenis van Ca-S-P en het molybdeen in het weidegrasbij hetvraagstuk van het kopergebrek nauwkeuriger vast te stellen. In verband
hiermede werd met het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en het Rijkslandbouwconsulentschap
te Sneek een nauwkeurig omschreven proefplan voor 1956opgesteld. Daarbij zal tevens het in 1955
gevonden verband tussen het kopergehalte van het bloed van melkkoeien en de melkproduktie per •
standaardkoe nader worden bestudeerd.
De mogelijkheid van cobaltgebrek bij rundvee werd verder bestudeerd door in grondmonsters het
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cobalt (oplosbaar in 2} % azijnzuur) tebepalen. Metmedewerking vanProf. Ir.M.L.'THART werd
een aanvang gemaakt metdeverwerking vanhetuitgebreidecijfermateriaal toteen publikatie.
Een methodewerd ontworpen voor debepalingvanhetelektrische geleidingsvermogen vanextracten vanmonsters rundermest in water. Uit voorlopige waarnemingen kon deconclusie wordengetrokken, dat er een negatieve correlatie bestaat tussen het geleidingsvermogen en het gehalte aan
zandvrije droge stof van demest.Opgrond vannogslechtsenkelewaarnemingen bleek,datdemest
van koeien, waaraan extra koper werd verstrekt, eenwathoger gehalte hadaanzandvrije droge stof
eneenkleiner geleidingsvermogen vertoonde dandemestvankoeien, diegeen extra koper kregen.
Op deproefboerderij aan de Kielkampsteeg werden op stal runderen gevoerd metvers gras,ten
einde nategaan,inhoeverredegehalten aanchromogeneninhetgrasenindemest,bepaald volgens
verschillende methoden, bruikbaar zijn voor deberekening vandeverteerbaarheid vanhetruweiwit
endeopnamevankoperenmangaan inhetrunderlichaam. Deresultaten,verkregen volgensverschillende bepalingsmethoden, varieerden onderling slechts weinig. Uit deze proeven volgde tevens, dat
deschommelingenvandegehaltenaanruweiwitenchromogenen vandemestzeergoed deschommelingen vandeze gehalten inhetgras volgden. Opgrond vandezewaarnemingen konvrij nauwkeurig
worden geconcludeerd, datde„verteringsduur" ca.40uren bedraagt. Hetzand, datdedieren binnen
krijgen, bleek daarentegen het lichaam veel minder regelmatig te verlaten.
Ter voortzetting vanreeds vroeger metgras genomen proeven werd deademhalingendeactiviteit
van dePolyphenoloxydase vanwitte klaver gedurende hetdroogproces nader onderzocht, ten einde
op grond vanderesultaten toteenmeer verantwoorde droging vanmonsters ruwvoeder te kunnen
komen.
Tevenswerd getracht nategaan, ofnaeenbewaring vanvoederbieten bij2,5en 7°C verschillen
konden worden gevonden in de gehalten aan vluchtige bestanddelen. Hierbij werd het permanganaatverbruik vaneenstoomdestillaat bepaald. Aan dit onderzoek werd vrij veel tijd besteed, doch
voorshands werden noggeen duidelijke resultaten verkregen.
Enigemalen werden metelkaar vergeleken degehalten aandrogestof, ruweiwitenwerkelijk eiwit,
alsmede deverteringscoëfficiënten (peps.-HCl) vangras dat direct gedroogd werd, eenmonstervan
ditzelfde gras, nadat het2 x 24uurineengesloten busbewaard waseneenmonster dat2 x 24 uur
ineengeslotenbusmetchloroformdampgestaan had.Zoalsverwacht werd,washetdroge-stofgehalte
van hetmonster datdirect gedroogd werd, gelijk aandatvanhetmonster datboven chloroform bewaard werd,terwijl datvanhetmonster dat2 x 24uurineenbuszonder chloroform bewaard werd,
ca.0,5% lager was.Degehaltenaanruweiwit vandemonsters waren praktisch gesproken gelijk.De
gehalten aanwerkelijk eiwit gingen achteruit bijhetbewaren zonder chloroform. Bijhetbewarenin
chloroformatmosfeer ging deverteringscoëfficiënt (peps.-HCl) 3à4eenheden achteruit; bijeenverteringsduur van92uurwerd eenhogereverteringscoëfficiënt gevonden danbij48uur(gemiddeldca.
3 eenheden).
2. Fundamenteelanalytisch chemisch onderzoek
Drie nieuwe rassen witte klaver werden onderzocht op blauwzuurgehalte. Daarnaast werd het
blauwzuurgehalte vantweereedsbekenderassenbepaald. Dehieringevonden gehalten warenietsaan
de hoge kant, vergeleken metvroeger gevonden waarden. Vandedrie nieuwe rassen hadden ertwee
een laag totmatig HCN-gehalte eneeneenhoog.Ookwerd opnieuw eenglucoside-splitsend enzympoederbereiduitwitteklavermeteenhoogblauwzuurgehalte. Metbehulphiervanwerdbijtweerassen
het potentiële blauwzuurgehalte bepaald; bij één der rassen - volgens opgave een kloon uit witte
cultuurklaver C.B. - bleek hetpotentiële HCN-gehalte ruim 2 x zo hoog tezijn alshetopde oorspronkelijke wijze(duszondertoevoegingvanenzympoeder)gevonden gehalte.Dezeproeven konden
nietzouitgebreid gedaan worden alsindebedoeling lag,daar deopbrengst vandeproefveldjes door
diverseomstandigheden heelergtegenviel.
De colorimetrische zwavelbepaling bleef goed voldoen, te meer daar devoorbehandeling vanhet
materiaalwerdgewijzigd.Inplaatsvaneendrogeverassing(ondertoevoegingvanstoffen dieverliezen
aan zwavel moesten tegengaan), werd eennatte destructie metsalpeterzuur enperchloorzuur inaanwezigheid vancalciumchloride toegepast, waardoor enigverliesaanzwaveluitgesloten is. Bovendien
worden op deze wijze geen bij de verdere analyse storende ionen in het materiaal gebracht. Perchloorzuur bleek eveneens goed tevoldoen bijdedestructie vangewasmonsters waarin mangaanbepaald moet worden.
'
Bij debepaling vanhetverteerbaar ruweiwit (peps.-HCl) in gras werden enige proeven genomen
met4soorten handelspepsine gedurende verschillende tijden, nl.24,48,72en92uren.Vandediverse
soorten pepsine bleken deactiviteitenheteiwitgehalte nogal uiteen telopen.
Op grond vankleurmetingen vanextracten vanhooi ineenoplossingvannatriumcarbonaat (5%),
bleek het mogelijk de voederwaarde van gebroeid hooi (verteerbaar ruw eiwit en zetmeelwaarde)
veel nauwkeuriger teberekenen dantot dusver mogelijk was.Aandit onderzoek werd deelgenomen
door Dr.N.D. DIJKSTRA vanhetRijkslandbouwproefstation teHoorn. Tendienste vande praktijk
werden 9monsters hooi samengesteld, dieeenopklimmende matevanbroeivertonen. Deze monsters
werden verdeeld over 60onderling gelijke series,diedoor verschillende personen enopdiverse plaat-
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sen kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van de broeigraad, de vermindering van de verteerbaarheid van het ruw eiwit en deafname van dezetmeelwaarde ten gevolge van broei.
3. Deopnamevanionen door gras
Het onderzoek naar de opneembaarheid van de verschillende elementen uit oplossingen door
weidegras,werd verder afgerond. Voor twee grassoorten werd de volgende reeks van afnemende opneembaarheid vastgesteld'. K,Na, Mg,Ca en Cl, P,S.
De gevonden reeksen vanafnemende opneembaarheid werden eveneensaangetroffen bij een nader
onderzoek van de verdeling der mineralen over de bovenste, bladrijke delen en de onderste, stengelrijkere delenvan deplant. Waarschijnlijk wordt demate van beweeglijkheid van dezeelementen in de
plant door dezelfde regels beheerst.
Aangetoond werd, dat de volgorde van opneembaarheid dezelfde blijft, wanneer deopname plaats
heeft uit oplossingen zonder stikstof, door planten, welke van te voren op stikstofzouten waren gekweekt. Verder bleek, dat afzonderlijk aanbieden van een kation met nitraat, en van de overigeelementen zonder stikstof, geen aanleiding gaf tot een vergrote opname van dat kation.
Met behulp van de aan de opname uit oplossingen bestudeerde verschijnselen werd getracht, de
samenhang tussen mineralenopname en stikstofopname zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. In
het bijzonder had de bevordering van de kationenopname en de aanvankelijke remming der anionopname door de stikstofopname de aandacht, terwijl de samenhang tussen mineralengehalte en stikstofgehalte, zoals deze wordt bepaald door opname en groei, werd geïnterpreteerd met behulp van
dehierboven aangegeven regels t.a.v. opneembaarheid en beweeglijkheid in de plant.
Bij de bestudering van de opneembaarheid uit toevoegingen aan de grond, bleken andere reeksen
van afnemende opneembaarheid tegelden. In het bijzonder bleek, dat het kalium, afhankelijk van de
grondsoort, verder naar rechts tot uiterst rechts (komklei) inde reeksmoet worden geplaatst. Terwijl
deopneembaarheid uitoplossingen in het algemeen als meerspecifiek voor plant en ion moet worden
beschouwd, waarbij de eigenschappen van de oplossing zelf (b.v. ten aanzien van ionensterkte e.d.)
minder op de voorgrond treden, wordt de opneembaarheid uit de grond mede sterk bepaald door
de specifieke eigenschappen daarvan. Aan eenvoudige bemestingsreeksen op uiteenlopende typen
grond werd getracht hierover systematische gegevens te verkrijgen.
Naar aanleiding van vragen van landbouwkundige zijde werden verschillende potproeven uitgevoerd, in demeestegevallen met grond van debetrokken percelen.Proeven werden indit verband gedaan over de beschikbaarheid en deopneembaarheid vansporen-en macro-elementen in degrond na
meerjarige stikstofbemestingen. Naar aanleiding van de kopziekte-frequentie in het voorjaar werd
voorts de invloed van de temperatuur in het traject 10°-20 C en van temperatuurwisselingen op de
minerale samenstelling van Engels raaigras onderzocht.
De resultaten vestigden de hoop, dat met de gebruikte werkwijze waardevolle gegevens kunnen
worden verkregen voor de interpretatie van waarnemingen in de graslandpraktijk.
AFD. DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
DROOGPROCESSEN IN HET ALGEMEEN

Erwordtgewerkt aaneen uitvoerigestudieomtrent detheorievan deeestdroging tijdens het drogen
van produkten met een hoog aanvangsvochtgehalte (gras en groenvoedergewassen).
Aangezien de ter staving van de theorie genomen proeven slechts gedeeltelijk betrouwbare uitkomsten gaven wegens moeilijkheden met de apparatuur, werd besloten nog niet tot publikatie over
tegaan, alvorens over verdere resultaten van proeven kan worden beschikt.
GRASDROGEN

Een studie werd gemaakt van de automatisering van trommeldrogers, type van den Broek.
Evenals in 1953en in 1954 iseen serie proeven genomen met z.g. „hoge" en „lage" temperatuur
groenvoederdrogers. Hierbij wordt in samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij te Hoorn onderzocht in hoeverre de verteerbaarheid van het produkt zich
houdt bij drogers van verschillend type.Ditjaar werd dit nagegaan bij luzerne, vroeg-, normaal- en
laatgemaaid.
Bij bezoeken aan groenvoederdrogerijen werd o.a. nagegaan welke moeilijkheden er waren bij de
organisatie, de droging, de kwaliteit etc. Een voorlopig onderzoek naar de oorzaken van de te lage
capaciteit van een nieuwe Ensinkdroger werd ingesteld.
Ditjaarzijn deruw-eiwitgehalten,vooralvangrasmeel,vermoedelijk lagerdan in 1954.Waarschijnlijk hangt dit ten dele samen met het feit, dat men op banddrogers in Friesland nogal wat „schuurhooi" heeft gedroogd.
De geschatte produktie aan gedroogd groenvoeder in 1955bedraagt 75000 ton (1954:67000 ton).
Deverkoopprijzen waren goed.
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SCHUURHOOIDROGEN

Het was niet mogelijk een voorgenomen proevenserie op een loonbedrijf uit te voeren. De desbetreffende loondroger liet voor dit seizoen op het laatste moment verstek gaan.
Opverschillendeplaatsenen inverschillende installatieswerden insamenwerkingmetde landbouwvoorlichtingsdiensten enlandbouwersintotaal66partijen schuurhooi gedroogd (Nagele,Hornhuizen,
De Poffert, Aduard, Wogmeer). Van enkele partijen zal de dierverteerbaarheid van schuurhooi
tegenover ruiterhooi, afkomstig van hetzelfde perceel, onderzocht worden door het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoedingen Veehouderij te Hoorn. Laat men één der installaties (die teveelvuldigen te lang heeft stilgestaan) buiten beschouwing,dan waren dewinningskosten gemiddeld f 59,—
per ton (waarvan f 18,—per ton lonen, gerekend na het maaien).
Interessant is,dat degrootste installatie het goedkoopst werkt;ditwijst inderichtingvandewenselijkheid van het maken van schuurhooi in loondrogerijen.
Ook dit jaar bleek de verteringscoëfficiënt pepsine-zoutzuur van het voorgedroogde produkt, althans volgens de uit. 1955ontvangen analysegegevens, bij het kunstmatig drogen vrijwel niet te veranderen.
DROGEN VAN GEPERST HOOI

Een oriënterende proef isaangezet met het drogen van geperst hooi indetas, gebruikmakende van
een ventilator en onder toepassing van een indirecte, matige verhitting van de lucht. De analyseresultaten van het hooi na deopslagkomen in 1956ter beschikking.
DROGEN VAN AKKERBOUWPRODUKTEN

Een model van een verbeterde cascadedroger, ontwerp Droogtechnisch Laboratorium is gebouwd
en in beproeving. Een speciaal op het laboratorium vervaardigd automatisch werkend demonstratieapparaat isop de E55in werking geweest.
Ontwerpen zijn gemaakt voor eenvoudige drooginrichtingen voor landbouwers en coöperaties
(schuurdroog-principe). Verder werden ontwerpen gemaakt voor drogerijen voor maïs, graan, rijst
enzaden,welkeop hetzelfde principezijn gebaseerd. Eenvoorbereidende studieisverricht aangaande
het drogen en opslaan van graan op het bedrijf, waarbij aandacht is besteed aan het vermijden van
handenarbeid.
Laboratorium en semitechnisch onderzoek is verricht met betrekking tot het drogen van zaaizaden.
Verschillendepraktijkschuurdroogproeven werden,insamenwerkingmetdelandbouwvoorlichtingsdiensten en landbouwers, genomen (N.O.-Polder, N.-Groningen, N.-Noord-Holland, Goes en Eindhoven).
Hiervan werden vele technologische en economische gegevens verkregen. Verschillende adviezen
werden verstrekt aan zaadfirma's.
Een reis werd gemaakt naar Denemarken en Zuid-Zweden ter bestudering van het drogen van zaden (inzonderheid graszaad).
BEWAREN VAN AKKERBOUWPRODUKTEN

Meteenonderzoek naardecondities, waaronderconsumptiepeulvruchten hungewensteeigenschappenbehouden, iseenaanvang gemaakt.
Een uitgebreid bewaaronderzoek van zaaizaden onder afsluiting van lucht, werd beëindigd. Hierbij
werden waardevolle gegevens verkregen.
BEWAREN VAN GEDROOGDE GROENVOEDERS

Bewaarproeven zijn aangezet en ten dele afgesloten betreffende de bewaring van grasmeel en
-brokjes in verschillende verpakkingen.
SNEL-VOCHTBEPALINGSAPPARATEN

Eeneenvoudig snel-vochtbepalingsapparaat,gebaseerd op het drogen meteen thermostraler en het
îgen van het monster, werd ontwikkeld. Een fabrikant zal het in dehandel brengen. Vele gewassen
w.izaden werden beproefd, ten einde dejuiste voorschriften samen te stellen. De methode is tamelijk
universeel.
Een vereenvoudigd apparaat voor grove vochtbepalingen (op 5% nauwkeurig) isin ontwikkeling.
Veleadviezen werden gegeven.De belangstelling in depraktijk isgroot. Nieuwesnel-vochtbepalingsapparaten werden op verzoek van fabrikanten en importeurs beproefd. Hiervan werden rapporten
gemaakt.
WINNING VAN EIWIT UIT GROENVOEDERGEWASSEN

Er werden 14persproeven genomen, waarbij uit het uitgeperste sapeeneiwitpasta werd bereid. De
bewaarde pasta,gefabriceerd indeherfst van 1954,werd, tezamen met een groot deel van de nieuwe
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pasta, vervoederdaan varkens.Dezevoederproef werd genomen onder leidingvande kuildeskundige.
De resultaten komen in 1956ter beschikking.
Hetzelfde geldt voor de resultaten van de pers- en verwerkingsproeven. Een uitgebreid chemisch
onderzoek der monsters door de Afd. Scheikundig Laboratorium wordt verricht. Intussen konden
voor een aantal proeven reeds voorlopige-balansen opgemaakt worden. Hieruit blijkt, dat van het
ruw eiwit ± 65% in de vezel achterblijft, terwijl ± 17% in de pasta gewonnen wordt. De rest, ±
18%, gaat in de heldere vloeistof, die na het afscheiden van de pasta overblijft, verloren. Het ziet er
naar uit, dat het op deze wijze winnen van een vezelarm of vezelvrij krachtvoeder volkomen onrendabel zal zijn.
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PUBLIKATIES IN 1955/PUBLICATIONS

IN 1955

De publikaties, die nieuwe resultaten van onderzoek bevatten, zijn met *gemerkt. De andere geven
merendeels bekende feiten in een nieuwe vorm.
Thepublications giving new results of investigations are marked with *. The others are mainly advisory.
Gids 1955 voor de proefboerderij „De Bouwing" van het C.I.L.O. te Wageningen; 35 p., stencil
2160 C.I.L.O.
HOPMA, T. F.:De vergadering der sub-commissies en contactcommissie voor interprovinciaal onderzoek op 26 oktober 1954 te Utrecht; Contactorgaan voorProefveldassistenten,jg. 1,nr. 3 (stencil
2115 C.I.L.O.), p. 1-7.
LUMKES, L. M.: De zaaizaadvoorziening van de interprovinciale proefvelden; Contactorgaan voor
Proefveldassistenten, jg. 2, nr. 1 (stencil 2278 C.I.L.O.), p. 2-9.
Lijst van proeven en proefbedrijven van Rijkslandbouwconsulenten en andere instanties 1955; 114
p. ; Mededeling nr. 70 Landbouwvoorlichtingsdienst.
SEVENSTER, S.: Verslag van het in juli 1955 gehouden onderzoek naar bekwaamheid in proefveldtechniek; Contactorgaan voor Proefveldassistenten, jg. 2, nr. 1 (stencil 2278 C.L.L.O.), p. 1-2.
Verslag van de Europese graslandconferentie, Parijs 1954; 36 p., stencil 2090 C I.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg. 1955, nr. 1.
Verslag van de proefboerderij „De Bouwing" te Randwijk over 1954; 62 p., stencil 2317 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 16.
W I N D , J.: Sporenelementen in de landbouw, 19p . ; V(peder- en) W(eide-) B{ouw), nr. 10.

A F D E L I N G WEIDE- EN VOEDERBOUW
LABORATORIUM VOOR BOTANISCH GRASLANDONDERZOEK

*BERGH, J. P. VAN DEN, en D . M. DE VRIES: Een bijdrage tot de oecologie van witte klaver (Trifolium
repens L.) in oud grasland (with summary: A contribution to the ecology of white clover in old
permanent grassland); Verslag van het C.I.L.O. over 1954, p. 49-55.
KRUIJNE, A. A., en D. M. DE VRIES: Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten; 86 p.; Mededeling nr. 62 (derde, verbeterde druk) Landbouwvoorlichtingsdienst.
*SONNEMA, M.: Akkeronkruiden op zandgrond in verband met de zuurgraad; Jaarboek 1955 Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, p . 28-29. •
VRIES, D . M. DE: Bemestingstoestand en grasgewas; p. 13-22 (plantkundig gedeelte) van ,,'n Praatje
over grasland en wat bemesting daarmee te maken heeft", uitgave N.V. Nederlandse Kali-v
importmaatschappij, Amsterdam.
*VRIES, D . M. D E :Driedimensionale constellatie van graslandplanten en haar oecologische interpretatie; Jaarboek 1955 Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, p. 27-28.
* W I N D , T J . T H . , en D . M. DE VRIES: Over het verschil in invloed tussen organische en anorganische
bemesting op de botanische samenstelling van oud grasland (with summary : On the influence
of organic or inorganic manure on the botanical composition of permanent grassland); Verslag
van het C.I.L.O. over 1954, p. 56-60.
*ZEILER, Mej. E. H . : Een oriënterend onderzoek naar het verband tussen het groeirhythme van granen en dat der bijbehorende onkruidvegetatie (with summary: A preliminary research on the
correlation of the growing-rhvthm of oats and of the belonging weed vegetation); Verslag van het
C.I.L.O. over 1954, p. 60-64.
P L A N T E N F Y S I O L O G I S C H

O N D E R Z O E K

•ALBERDA, T H . : De veranderingen in de koolhydratenreserve bij Engels raaigras (Lolium perenne) in
1954 (with summary: Variations in the carbohvdrate reserves of perennial ryegrass in 1954);
Verslag van het C.I.L.O. over 1954, p. 70-78.
ALBERDA, T H . , en A. SONNEVELD: Verslag van een studiereis naar Engeland en Schotland van 3 t/m
8 oktober 1955; 20 p., stencil 2408 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 21.
ALBERDA, T H . : D e zuurstofvoorziening van plantenwortels; p. 98-106 van „De plantenwortel in de
landbouw", Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, Den Haag.
* W I T , F., W. D . MARGADANTen K. D I L Z :Jarowisatie bij Engels en Italiaans raaigras (with summary :
Vernalization in perennial and Italian ryegrass); Landbouwkundig Tijdschrift, jg. 67, nr. 2, p.
137-147.
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DIERKUNDIG ONDERZOEK

DOEKSEN, ) . :Correcties op melkcontrolegegevens;DeLandbodejg. 9, nr.3, p.5;Friesch Landbouwbladjg. 52, nr.3,p.47;De Nieuwe Veldbodejg. 21, nr. 17,p.298-299.
DOEKSEN, J.: Thedevelopment inresearch andcontrol of some important soil-borne insect pests; Annals
of Applied Biology, vol. 42, p . 228-231.
DOEKSEN, J., H . DEGROOT, S. IWEMA en S. R. SUBRANDIJ: Voorstel tot normalisatie van de gra-

fieken, welke worden gebruikt bij publicatie vangegevens over destandaardkoe; Landbouwvoorlichting, jg. 12, nr. 3,p . II5-119.
•DOEKSEN, i., en O. J. HEMKES: D ebestrijding van deleverbotslak (with summary: Thecontrol of
Limnaea truncatula); Verslag vanhet C.l.L.O. over 1954,p. 78-83.
AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD

*ENNIK, G.C : Eenervaring metcobaltgebrek bijmelkvee (with summary: Acase of cobalt deficiency
of dairy cattle); Verslag vanhetC.l.L.O. over 1954,p . 108-114.
*EVERS, A.,en A. SONNEVELD: D e stikstofbemesting en de aanwendingstijd bij de graszaadteelt
(with summary: Nitrogenous fertilizing and the time of its application ingrass seed production);
Verslag van het C.l.L.O. over 1954,p. 90-101.
*SCHEYGROND, W.,H . VOS enA.SONNEVELD : Vergelijking van enkele typen Engels raaigras ineen
kunstweide onder beweidingsomstandigheden; Landbouwvoorlichting, jg. 12,nr.4,p . 181-190.
SONNEVELD, A.:De inzaai van grasland; Landbouwgids 1955,p. 320-321.
SONNEVELD, A . :Inzaai vantijdelijk en blijvend grasland; Plattelandspost, jg. 11,nr. 11(van17
maart 1955), p.7; DeNieuwe Veldbodejg. 23 (moet zijn 21),nr.26,p. 516-517.
•SONNEVELD, A.,en W. SCHEYGROND: De invloed van witte klaver op de opbrengst van kunstweiden
in dezomer (with summary:Theinfluence of white clover ontheyield of leys during thesummer) ;
Verslag vanhetC.l.L.O. over 1954,p . 83-90.
*SONNEVELD, A.,enA. EVERS: Hebben delaat bloeiende ensterk stoelende typen van onze weidegrassen een geringere neiging tot generatieve voortplanting? (with summary: Do the late
flowering and intensively tillering pasture grasses have a smaller tendency to generative propagation!); Verslag vanhet C.l.L.O. over 1954,p. 101-108.
WATERHUISHOUDING

BAARS, C , enG.F . MAKKINK: Beregeningsproeven; Landbouwvoorlichting, jg. 12,nr.1,p . 22-31.
BAARS, C , W. VAN BERGHEM, S. F . KUIPERS en W. M. O r r o : Rapport betreffende de „O.E.E.C.

Training Course onFarm Irrigation" (Athene 1954); 38 p., stencil Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening.
BAARS, C. : Kunstmatige beregening ; 25p.stencil ; syllabus nr4van maart 1955(vandecursus „Waterhuishouding en Grondverbetering" 1954/1955) vande Commissie voor Opleiding tot het
Examen inBodemkunde voor Assistenten van de Directie van de Landbouw.
BAARS, C , A. H. CRIJNS, J. KRÜGERS en P. J. LARDINOIS: Verslag van een vijfdaagse studiereis naar

Duitsland terbestudering van deberegening incoöperatief verband; 11 p., stencil Rijkslandbouwconsulentschap Eindhoven.
*BAARS, C. : Enige gegevens over deopbrengsten, diebij toepassing van kunstmatige beregening o p
droogtegevoelige zandgronden zijn te bereiken, enover dehoeveelheden water, die daarvoor
nodig zijn (with summary: Yields obtainable bysprinkling on drought susceptible sandy soils and
the amounts of water needed); Verslag vanhet C.l.L.O. over 1954,p. 132-137.
• M A K K I N K , G. F . :„Lysimeterstation C.l.L.O., Wageningen"', September 1954 t\m December 1954;
stencils 2052 (2p.),2067 (2p.) 2075 (2p.),2076 (2p.) C.l.L.O.
• M A K K I N K , G. F . : Toetsing vande berekening vande evapotranspiratie volgens Penman (with
summary : Penman's formulae for thepotential évapotranspiration checked) ; Landbouwkundig
Tijdschrift, jg. 67, nr.4,p. 267-282.
MAKKINK, G.F . : Kunstmatige watertoevoer: besproeiing; DeLandbodejg. 9,nr. 16,p. 17.
•MAKKINK, G. F . :D egrasopbrengsten endewaterhuishouding (with summary: Crass yields and
soil moisture conditions); Verslag vanhetC.l.L.O. over 1954,p. 115-120.
• M A K K I N K , G. F . :De evapotranspiratie van grasland in1954 (with summary: The évapotranspiration
of grassland in 1954); Verslag vanhet C.l.L.O. over 1954,p. 121-126.
• M A K K I N K , G.F . :Degrasopbrengst endegrondwaterstand (with summary: Theyield of grass and
the depth ofthe watertable); Landbouwkundig Tijdschrift, jg. 67, nr. 10,p. 713-731.
MAKKINK, G. F . :H e twater inde grond ende waterbehoefte vande gewassen (with summary:
The soil water andthe water requirements of crops); p .31-70en 177-180 van „Productieverhoging in de landbouw door watertoediening", Contactgroep Opvoering Productiviteit, D e n
Haag,1955.
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Mogelijkheden en consequenties van kunstmatige beregening; Landbouwverslag vanhet Noordbrabantse Zandgebied 1954, p.31-37; verkort inDeNieuwe Veldbode, jg. 21, nr. 34,p . 679.
•SCHUURMAN, J. J., en G. F. M A K K I N K : Bewortelingsonderzoek op een beregeningsproefveld te

Usselstein (Utrecht) (with summary: The influence,ofsprinkling upon grass root development in
a field experiment atUsselstein (Utrecht)); Landbouwkundig Tijdschrift, jg. 67, nr.4,p. 283-296.
•Verdamping; Water,jg. 39,nr. I, p. 10;nr.3,p.35;nr.8,p. 117;nr.20,p.280;nr. 21, p .289;nr. 22,
p. 30S;nr. 23, p.317; nr. 24, p. 328; nr.25, p. 339;nr.26,p . 348.
* W I N D , G.P.: A field experiment concerning capillary rise of moisture inaheavy clay soil; Netherlands
Journal ofAgricultural Science, vol.3,nr. 1, p .60-69.
* W I N D , G. P.:Nylonelementen alsvochtmeters; Landbouwkundig Tijdschrift, jg. 67,nr.8,p . 541-551.
*WIND, G. P . : Verschillen in waterhuishouding tussen grasland en bouwland (with summary:
Differences between thewater relations of grassland and arable land); Verslag vanhet C.I.L.O.
over 1954,p.126-132. .
• W I N D , G.P.: Flow of water through plant roots; Netherlands Journal of Agricultural Science, vol. 3,
nr. 4,p. 259-264.
PRODUKTIEN1VEAU ENKARTERING VAN GRASLAND

*BOER, T H . A. DE, en W.D . JAGTENBERG: Degrasopbrengsten in1954 (with summary: Grass yields in
1954); Verslag vanhet C.I.L.O. over 1954,p. 65-70.
BOER, T H . A. DE,D . VAN DIEPEN, T H . J. FERRARI en A. P. A. V I N K : Verslag van een studiereis naar

West-Duitsland van6tot 11 juni 1955;33p . ,nr.407 (lichtdruk) Stichting voor Bodemkartering.
HART, M.L. ' T : De teelt vangroenvoedergewassen indeVerenigde Staten vanAmerika; Plattelandspostjg. Il,nr. 5, p.5.
HART, M. L. ' T : Grasland - gedachten over debemesting;Plattelandsposljg. Il, nr. 11(van17 maart
• 1955), p . 5.
HART, M.L.' T :Enkele problemen betreffende stifstofbemesting o p grasland; 4 p . , stencil2163
C.I.L.O.
HART, M.L.' T :Grassland and animal production; p .20-22 in „Grassland" (supplement to Fatis
Review), spring1955.
HART, M.L.' T : Die richtigen Phosphat- und Kaligaben bei starker Stickstoffdüngung;
Landwirtschaftsblatt Weser-Ems, Jg. 102, Nr.42,S. 1346-1347; Infelder Reiche, Heft 1,S. 65-68,tabellen ook gestencild alsS2212C.I.L.O.
JAGTENBERG, W.D . :Hetzandgehalte in grasmonsters voor chemisch onderzoek; Contactorgaan
voor Proefveldassistenten, jg. 2,nr. 1(stencil 2278 C.I.L.O.), p. 9-15.
•KOOPMANS, J.:Debemesting van grasland indepraktijk inverband met de bemestingstoestanden
het gebruik (with summary: Fertilization of grassland inpractical farming as related to fertility
and utilization); Verslag vanhet C.I.L.O. over 1954,p. 157-163.
KUILVOEDERBEREIDING

•KAPPELLE, D . : Enkele voorlopige waarnemingen over het bemonsteren van kuilvoeder op verschillende tijdstippen na het kuilen; 16p.,stencil 2091 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955,
nr. 2.
KAPPELLE, D . : Hetgebruik van plastic op silages ; Landbouwcourantjg. 1955,nr. 16,p.5;De Boerderij, jg. 39, nr. 30, p .11;DeNieuwe Veldbode, jg. 21, nr. 30, p .598;DeLandbodejg. 9,nr.17,
p. 10.
RAPPELLE, D . : DieEinsäuerung voneiweissreichem Grünfutter; Futterkonservierung, Jg.1955,Nr. 3,
S. 141-145.
KAPPELLE, D.,enP.WIERTSEMA: Verslag vaneenstudiereis van 19tot28mei 1955naar Engeland
over kuilvoederbereiding endemechanisatie daarvan; 19p.,stencil 2246 C.I.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg. 1955,nr.13.
GEBRUIK VAN GRASLAND

•BOSCH, S.:Enkele gegevens betreffende deinvloed vanmeerjarige zware stikstofbemesting op de
gehalten aan mineralen enkoper van weidegras en op de kopergehalten van runderbloedserum
(with summary: Theinfluence of heavy nitrogen applications during many years on permanent
pasture onthecontents of minerals and copper of the grass and the copper content of the blood
serum of grazing cattle); Verslag vanhet C.I.L.O. over 1954,p . 137-147.
BOSCH, S.,en F . K. VAN DER KLEY: Verslag vaneenstudiereis naar Engeland en Schotland van5 tot
27 mei 1955;16p.,stencil 2275 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955,nr. 10; verkortin
De Nieuwe Veldbode,jg. 22,nr.6,p.9-10,nr. 7,p. 10,nr.9,p. 14,nr. 10,p.8-9.

41

•DIJKSTRA, N. D., en D . VAN DER SCHAAF: Onderzoek naar de voederwaarde van gebroeid hooi
(with summary. Thefeeding value of heated hay); 33 p . ; Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr. 61-}5.
SCHAAF, D . VAN DER: Hooiwinning en hooibewaring; 12 p., stencil Consulentschap voor Voeder- en
Weidebouw, Wageningen.
SCHAAF, D . VAN DER, en A. VAN DER WIELEN: Hooibroei en hooitakel; Ons Friese Platteland, jg. 9,
nr. 417, p. ?; Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 19, p. 437..
SCHAAF, D . VAN DER: Belangstelling voor hooiruiteren; Ons Friese Platteland, jg. 9, nr. 4IS, p. ?;
Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 20, p. 448; Boer en Tuinder (ABTB-uitgave), jg. 9, nr. 428,
p.8.
SCHAAF, D . VAN DER, en T. WESTENDORP: Hooibroei en hooibergruimte; Boer en Tuinder (ABTBuitgave), jg. 9, nr. 432, p. 9; Ons Friese Platteland, jg. 9, nr. 423, p. ?; onder de titel „Meer
ruimte geeft minder broei" in Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 23, p. 514.
SCHAAF, D . VAN DER: Gevaar voor hooibroei; 1p., persbericht O.B. 169 (van 1955) van de Afdeling
Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; De Boerderij,
jg. 39, nr. 39, p. 15; De Nieuwe Veldbodejg. 21, nr. 39, p. 768.
•SCHAAF, D . VAN DER, W. B. DEUS en S. BOSCH: Chemisch onderzoek van in verschillende mate gebroeid hooi (with summary: Chemical research on samples of hay at different stages of spontaneous heating) ; Verslag van het C.J.L.O. over 1954, p. 148-157.
SCHAAF, D . VAN DER, en T. WESTENDORP: Stikstofbemesting en bedrijfsgrootte in verband met het
optreden van broei bij de vrijwel zuivere weidebedrijven; Ons Friese Platteland, jg. 10, nr. 440,
p. ?; Boer en Tuinder (ABTB-uitgave), jg. 9, nr. 454, p. 15; onder de titel „Bemesting, bedrijfsgrootte en hooibroei" in Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 44, p. 870.
SCHAAF, D . VAN DER : Verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor Hooibroeivraagstukken; Ons Friese Platteland, jg. 10, nr. 442, p. ?, nr. 444, p. ?, en nr. 445, p. ?; onder de titel
„Resultaten bestrijding hooibroei" in Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 46, p. 907-909; verkort
in Algemeen Agrarisch Archief, jg. 13, nr. 486, p. 5906.
Tafels ter herleiding van de gehalten aan macro-elementen en ruw eiwit in voedermiddclen; 39 p.,
stencil 2218 C.I.L.O.
VRIES, P. DE: De invloed van de bemesting op de minerale samenstelling van het gewas in verband
met de gezondheid van het vee; De Buffer, jg. 1, nr. 7, p. 95-101 (stencil) (stencil 2357 C.I.L.O.
omvat de tabellen hieruit en een literatuurlijst).
WIELEN, À. VAN DER: De hooibroei-enquête; Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 5, p. 86; Ons Friese
Platteland, jg. 9, nr. 405, p. ?.
WIELEN, A. VAN DER: Kartering van hooibroei in 1953; Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 7, p. 131 ;
Boer en Tuinder (ABTB-uitgave), jg. 9, nr. 415, p. 9; Ons Friese Platteland, jg. 9, nr. 406, p. ?.
WIELEN, A. VAN DER : Hooibroei een millioenenschade ; Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 10,p. 195;
Ons Friese Platteland, jg. 9, nr. 410, p. ?; Boer en Tuinder (ABTB-uitgave), jg. 9, nr. 421 {moet
zijn 420), p. 12.
WIELEN, A. VAN DER: Hooibroei en grondwaterstand; Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 12, p. 252;
Ons Friese Platteland, jg. 9, nr. 411, p. ?; Boer en Tuinder (ABTB-uitgave), jg. 9, nr. 423, p. 12.
WIELEN, A. VAN DER: Hooibroei en bedrijfstype; Friesch Landbouwblad, jg. 52, nr. 14, p. 295; Ons
Friese Platteland, jg. 9, nr. 413, p. ?; Boer en Tuinder (ABTB-uitgave), jg. 9, nr. 424, p. 16; Algemeen Agrarisch Archief, jg. 13, nr. 473, p. 5589-5590.
WIERSMA, J., en D. VAN DER SCHAAF: Het ventileren van hooiklampen; Electrotechniekjg. 33, nr. 4,
p. 61-63.
WISSELBOUW EN GRONDBEWERK1NG

CLEVERINGA, C. J.: Grondbewerking; 16 p. stencil; syllabus nr. 17 van maart 1955 (van de cursus
„Waterhuishouding en Grondverbetering" 1954/1955) van de Commissie voor Opleiding tot
het Examen in Bodemkunde voor Assistenten van de Directie van de Landbouw.
CLEVERINGA, C. J.: Grondbewerking; Bodem, nr. 19, p. 2-20.
CLEVERINGA, C. J. : Heeft een voorbeeldbedrijf zin bij niet publiceren der financiële uitkomsten?
Gelders Landbouwblad, jg. 18, nr. 40, p. 22 (of 6?).
CLEVERINGA, C. J.: Gaat de oppervlakte kunstweiden in ons land achteruit?; Mededelingen van de
N.V: Vuilafvoermaatschappij „V.A.M.", jg. 10, nr. 6, p. 5-6; verkort in De Nieuwe Veldbode,
jg. 22, nr. 18, p. 27.
CLEVERINGA, C. J. : Wisselbouw in West-Europa (bespreking van „Die Feldgraswirtschaft in Westeuropa" van B. Andreae); Bodem, nr. 22, p. 33-50; verkort in Mededelingenblad van de N.V.
Vuilafvoermaatschappij „V.A.M.",jg. 11, nr. 1, p. 4-5.
CLEVERINGA, C. J.: Het onderzoek van plantenwortels in hun natuurlijk groeimilieu met behulp
van eenvoudige middelen; p. 192-198 van „De plantenwortel in de landbouw", Staatsdrukkerijen uitgeverijbedrijf, Den Haag.
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VOEDERGEWASSEN

BAKERMANS, W. A. P., en W. SCHEYGROND: Oude en nieuwe beschouwingen over voeder- en groenbemestingsgewassen II; Plattelandspost, jg. 11, nr. 6, p. 3.
,
BAKERMANS, W. A. P.:De bietenkuil in het voorjaar; De Landbode,jg. 9, nr. 12, p. 7.
BAKERMANS, W. A. P., en W. SCHEYGROND: Stoppelknollen; 108 p., Uitgeverij Ceres, Meppel.
•BAKERMANS, W. A. P.: Bewaarprœven met voederbieten (serie 430) 1952/1953 t/m 1954,1955; 6 p.,
stencil 2265 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr. 52.
•BAKERMANS, W. A. P.: Bewaarproeven met voederbieten met en zonder conserbeta in 1954/1955;
7 p., stencil 2264 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 14.
BAKERMANS, W. A. P., en J. C. Mooi: Toevoeging van conserbeta of van grond tegen kuilrot bij
voederbieten; Landbouwvoorlichting, jg. 12, nr. 11, p. 493-499; sterk verkort in De Nieuwe
Veldbodejg. 22, nr. 8, p. 13,en (anders) in Algemeen Agrarisch Archief,jg. 14, nr. 488, p. 59625963.
•BAKERMANS, W. A. P., en G. HAMMING: Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw
op onze zandgronden beperken (with summary: Investigation into thefactors restricting paying
beetgrowing on sandy soils); 39 p . ; Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr. 61-14.
SCHEYGROND, W., en W.A.P. BAKERMANS: Oude en nieuwe beschouwingen over voeder- en groenbemestingsgewassen; Plattelandspost, jg. 11, nr. 5, p. 3.
ZWEERDE, H. VAN DER, en E. KROESBERGEN: Het oogsten en bewaren van voederbieten & Gebruik
van conserbeta bij de bewaring van voederbieten; Ons Platteland, nr. 521, p. 6 & nr. 522, p. 8;
gewijzigd in Boer en Tuinder, jg. 9, nr. 448, p. 6, & nr. 449, p. 5; verkort in De Landbode, jg. 9,
nr.40,p. 15.

AFDELING AKKERBOUW

DOBBEN, W. H. VAN: Graanteelt; Landbouwgids 1955, p. 263-264.
DOBBEN, W. H. VAN: De teelt van zomergerst op zandgrond; Landbouwgids 1955, p. 267.
•DOBBEN, W. H. VAN: De aanwendingstijd van stikstof op wintergranen; Stikstof, nr. 5, p. 139-143.
•DOBBEN, W. H. VAN: De wintertarwe-opbrengsten in 1954 en de weersomstandigheden (with summary : The yield of winter wheat in 1954 and the weather conditions) ; Vijfde Jaarboekje van de
Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan, p. 17-22; zonder summary
in De Molenaar, jg. 58, nr. 30, p. 426-427.
•DOBBEN, W. H. VAN: Het landbouwkundig onderzoek in de U.S.S.R.; 33 p., stencil 2231 C.I.L.O.
•DOBBEN, W. H. VAN, en Mej. A. C. WIERSEMA: De daglengtereactie van haver (with summary:
The response of oats to length of day); Verslag van het C.I.L.O. over 1954, p. 164-166.
DOBBEN, W. H. VAN : Verslag van proefnemingen op het gebied van het fundamentele graanonderzoek; Verslag over het eerste jaar (van het) Tienjarenplan voor Graanonderzoek; p. 31-39;
De Molenaar, jg. 58, nr. 50, p. 777-778; samenvatting in Algemeen Agrarisch Archief, jg. 13,
nr. 484, p. 5853-5854.
DOBBEN, W. H. VAN: Voorstel tot het verrichten van fenologische waarnemingen bij landbouwgewassen; 4 p., stencil 2360 C.I.L.O.
•WIERSEMA, Mej. A. C : De invloed van de intensiteit van de aanvullende belichting bij daglengteproeven (with summary: The influence of the intensity of supplementary light in experiments on
photoperiodism); Verslag van het C.I.L.O. over 1954, p. 181-187.
PRODUKTIENIVEAU-ONDERZOEK

•DRAISMA, M.: De bemesting van bouwland in de praktijk in verband met de bemestingstoestand
(with summary: Fertilization of arable land in practical farming as related to fertility); Verslag
van het C.I.L.O. over 1954, pi 189-196.
DRAISMA, M.: Bemesting van bouwland in de praktijk; De Buffer, jg. 1,nr. 7, p. 101-103 (stencil).
• L I N T , M. M. DE, en C. POSTMA: Resultaten van het productieniveau-onderzoek IV (de voor akkerbouwgewassen toegepaste taxatiemethoden); 39 p., stencil 2158 C.I.L.O.; Gestencilde Mededttingen, jg. 1955, nr. 5.
•POSTMA, C.: De verdeling van het kunstmestverbruik 1950/1951 (with summary: The distribution of
fertilizer consumption 1950j1951); Verslag van het C.I.L.O. over 1954, p. 187-189.
•Resultaten van het productieniveau-onderzoek V (de teelt en de bemesting van de belangrijkste
bouwlandgewassen in 1950); 38 en 53 p., stencils 2219 en 2219a C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 7.
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PEULVRUCHTEN

Peulvruchtenmenukaartje, nr. 1, 2, 3en 4 ; 4 p., herdruk.
RIEPMA W Z N , P.: Doperwtenrassenonderzoek (serie 194) in 1954; 12 p., stencil 2116 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr. 47.
*R[EPMA W Z N , P., en Mej. A. VEENBAAS: Resultaten van het doperwtenrassenonderzoek, oogst 1953
en 1954, rassen met ronde zaden; 31 p . ; Technische Berichten
Peulvruchtenstudiecombinatie,
nr. 67.
*RIEPMA W Z N , P.: De daglengtereactie van erwten (with summary: The response of peas to length of
day); Verslag van het C.l.L.O. over 1954, p. 166-171.
*RIEPMA W Z N , P.: Onderzoek naar de mogelijke vertraging in afrijping door behandeling van doperwten met groeistof (with summary. Influence of spraying with M.C.P.A. on the ripening of
canning peas); Verslag van het C.l.L.O. over 1954, p. 196-199.
*RIEPMA W Z N , P.: Het drogen van erwten op het veld (with summary: Field drying of peas); Verslag
van het C.l.L.O. over 1954, p. 199-207.
SCHEYGROND, Mej. K.: Peulvruchten in ieder jaargetijde; 16 p., herdruk, Peulvruchtenstudiecombinatie.
•VEENBAAS, Mej. A.: Enige algemene opmerkingen en conclusies betreffende de resultaten van het
kwaliteitsonderzoek van ± 150practijkmonsters groene erwten uit Zeeuwsch-Vlaanderen, oogst
1954; 3 p., stencil Peulvruchtenstudiecombinatie.
*VEENBAAS, Mej. A.: Beïnvloeding van de smaak van groene erwten door bruingevlektheid; 23 p.,
stencil 2370 C.l.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 17.
*VEENBAAS, Mej. A . : De invloed van de mate van bruingevlektheid van groene erwten op de smaak;
17 p.; Technische Berichten Peulvruchtenstudiecombinatie, nr. 69.
MAÏS EN NIEUWEGEWASSEN

BECKER, W. R.: Maïsteelt; Landbouwgids 1955, p. 270-271.
BECKER, W. R.: Snijmaïs; Landbouwgids 1955, p. 296-297.
BECKER, W. R.: Report on progress in hvbrid maize breeding and production in 1954 in the Netherlands; 2 p., stencil 2055 C.l.L.O.
'BECKER, W. R., and C. LUGT: Report on the co-operative uniform tests 1954 (to Eighth F.A.O.
Hybrid Maize Meeting); 10 p., stencil 2058 C.l.L.O.
•BECKER, W. R.: Report of afield experiment (CI 1758) with maize varieties in 1954; 5 p., stencil 2059
C.l.L.O.
*BECKER, W. R.: De technische ervaringen, opgedaan bij de „maïskernen"; Landbouwvoorlichting,
jg. 12, nr. 2, p. 77-83.
BECKER, W. R.: Snijmaïs; 3 p.; Vlugschrift nr. 57 voor de Landbouw.
BECKER, W. R.: Onkruidbestrijding in maïs; De Boerderij,jg. 39, nr. 34, p. 17';Plattelandspost,jg. Il,
nr. 22, p. 5; De Nieuwe Vtldbode,jg. 21, nr. 37, p. 737; Algemeen Agrarisch Archief, jg. 13, nr.
473, p. 5600, en (enigszins anders) nr. 474, p. 5616.
BECKER, W. R.: De maïsteelt kan goedkoper en vooral de oogst; Plattelandspost, jg. 11, nr. 35,
p. 7; De Nieuwe Veldbode, jg. 21, nr. 50, p. 935; verkort in Algemeen Agrarisch Archief, jg. 13,
nr. 4SI, p. 5783.
*BECKER, W. R. : De daglengtereactie van maïs(with summary : The response of maize to length of day) ;
Verslag van het C.l.L.O. over 1954, p. 171-176.
BECKER, W. R. : Maisanbau in Holland; Praxis und Forschung, Jg. 7, Nr. 10, S. 223-230.
BECKER, W. R.: Verslag van een excursie en besprekingen in Noordwest-Duitsland van 16 t/m 19
september 1955 betreffende maïsteelt en -veredeling; 6 p., stencil 2343 C.l.L.O.; Gestencilde
Mededelingen, jg. 1955, nr. 19.
BECKER, W. R.: De toekomst van de maïsteelt in Nederland; Plattelandspost, jg. 11, nr. 50, p. 17;
verkort in Algemeen Agrarisch Archief,jg. 14, nr. 488, p. 5990-5991.
AARDAPPELEN

Aardappel, De, vraagt Uw aandacht; vouwblad, samengesteld (door Mej. K. Scheygrond) voor Fa.
M. v. d. Lei, Leeuwarden.
BAKHUIS, Mevr. J. A. : De invloed van chemische middelen op de consumptiekwaliteit van aardappelen en de gezondheidstoestand der planten (verslag van het proefveld Cl 1506 op rivierklei);
32 p., stencil 2296 C.f.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 12.
REESTMAN, A. J.: Aardappelteelt; Landbouwgids 1955, p. 272-276.
REESTMAN, A. J.: Belangrijke punten voor de pootgoedteelt; Landbouwgids 1955, p. 279-280.
REESTMAN, A. J.: Punten voor de teelt van hoogwaardige eetaardappelen, bestemd voor het binnenland; Landbouwgids 1955, p. 302.
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REESTMAN, A. J., enP. RIEPMA K Z N : IS het gebruik van arsenieten voor het doodspuiten van aardappelloof schadelijk voor degrond?; Landbouwvoorlichting, jg. 12, nr.2,p .68-72.
REESTMAN, A. J.: Kwaliteitsverbetering vroeger en nu; Publicatie nr.1(van 1955) Stichting Aardappelstudiecentrum, p. 10-16.
REESTMAN, A. J.: Iets over wetenschap en techniek bijaardappelen; De Nederlandse Aardappel,
extra uitgave nr. 1(van 1955), p. 2.
•REESTMAN, A. J., en A. SCHEPERS: Proeven over de vergelijking van het trekken van aardappelloof
en doodspuiten (vnl. namechanisch klappen) van het loof in dejaren 1953en1954 (with summary: Comparison of pulling potato haulms byhand and chemical spraying - mainly after rotobeating - in 1953 and 1954); 22p., stencil 2J08 C.l.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955,
nr. 4.
•REESTMAN, A. J.,enA. SCHEPERS: Doodspuiten vanaardappelloof in de pootgoedteelt in 1955;
Landbouwvoorlichting, jg. 12, nr. 11, p. 482-484; zonder tabellen inDe Nieuwe Veldbode,jg. 22,
nr. 15, p. 3-4.
REESTMAN, A. J.:De invloed van het klimaat opde aardappel; Zaadbelangen, jg. 9,nr. 22, p. 295299.
•SCHEPERS, A., A. J. REESTMAN enD. HILLE RIS LAMBERS: Some experiments with systox; p .75-82
van „Proceedings ofthe second conference onpotato virus diseases (Lisse-Wageningen, 25-29
June 1954), H. Veenman & Zonen, Wageningen".
VEENBAAS, Mej. A.: Kiezen en kopen; De Nederlandse Aardappel,extra uitgave nr. 1(van 1955), p.11.

ZAADTEELT

ROON, E.VAN: Enkele opmerkingen over de teelt van blauwmaanzaad; 2p., stencil 2123 C.I.L.O.;
Zeeuwsch Landbouwbladjg. 43, nr. 2266, p. 201; De Nieuwe Veldbodejg. 21, nr. 25, p. 486-487;
De Landbodejg. 9, nr. 13, p. 2.
ROON, E.VAN: Verkort verslag van het onderzoek naar debewaring van lijnzaad opdeboerderij;
3 p., stencil 2124 C.I.L.O.
ROON, E.VAN: De teelt van blauwmaanzaad in 1955; 3p., stencil 2184 C.I.L.O.; De Nieuwe Veldbode,jg. 21,nr.40,p .777-778; Zeeuwsch Landbouwblud, jg. 43,nr.2282, p.491; verkort in
De Landbodejg. 9, nr. 29, p. 15.
• R O O N , E.VAN: D edaglengtereactie van rode klaver (with summary: The response of red clover to
length of day); Verslag van het C.l.L.O. over 1954, p. 177-181.
• R O O N , E.VAN: De toepassing van gedeelde stikstofgiften bij enige zaadteeltgewassen; 11 p., stencil
2325 C.l.L.O. ; Gestencilde Mededelingen Jg. 1955, nr.18.
ROON, E.VAN: De sluitkoolzaadteelt op landbouwbedrijven; Zaadbelangen, jg. 9, nr. 23, p. 311-312.
• R O O N , E.VAN, en L. SIBMA: De bewaring van lijnzaad op de boerderij; 27 p., stencil 2405 C.l.L.O.;
Gestencilde Mededelingen Jg. 1955, nr. 20 (zeer sterk verkort inGroninger Landbouwbladjg. 33,
nr. 47, p. 1).
BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN
BESEMER, A. F . H., H . A. ORMEL, P. RIEPMA K Z N en W. VAN DER Z W E E P : Verslag van de tweede

Britse onkruidbestrijdingsconferentie (1-3 November 1954, Harrogate); 25 p . ,stencil 2104
C.l.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg. 1955, nr. 3.
•FRAASSEN, A. M. VAN, en Mej. A.VAN WELSENES: D ekiemplanten der tweezaadlobbige akkeronkruiden (II); 77 p . ; Mededeling nr. 71 Landbouwvoorlichtingsdienst.
RIEPMA K Z N , P.,en P. ZONDERWIJK: Chemische onkruidbestrijding; Landbouwgids 1955, p. 407-412.
•RIEPMA K Z N , P.: Chemische onkruidbestrijding in granen (weersomstandigheden en spuittechniek);
Landbouwvoorlichting, jg. 12, nr. 3,p . 128-133.
•RIEPMA K Z N , P . : Onkruidbestrijding in veld- en stambonen en inlupine; Technische Berichten Peulvruchtenstudiecombinatie, nr.66(4p.); verkort inDeNieuwe Veldbode, jg. 23(moet zijn21),
nr. 27, p. 537.
•RIEPMA K Z N , P., enR.SIJTSMA: De bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden in akkerbouwgewassen; Landbouwvoorlichting, jg. 12, nr. 5,p .245-250.
•RIEPMA K Z N , P.: Onkruidbestrijding; 225 p.,J.B.,Wolters, Groningen en Djakarta.
•RIEPMA K Z N , P . :Weersomstandigheden en spuittechniek bijtoepassing van D N C alsherbicide;
Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de Staat teGent, deel 20,
nr.3,p. 503-516.
•RIEPMA K Z N , P . :Verslag van eenpotproef met zomergerst, behandeld met verschillende D N C concentraties (with summary: Results ofa pot experiment with spring barley sprayed withDNC
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MEDEDELINGEN

Indevolgende verslagen zijn niet alle behandeldeprojecten besproken, maar merendeels onderzoekingen, die
eenconclusie toelaten - zij het ook veelal slechts een
voorlopige.
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
DE VERANDERING IN DE KOOLHYDRAATRESERVE BIJ ENGELS RAAIGRAS
(LOLIUM PERENNE L.) VAN NOVEMBER 1954 TOT NOVEMBER 1955
wilh summary
TH. ALBERDA
INLEIDING

In het vorigejaarverslag (1)zijn de resultaten beschreven van een onderzoek naarde
schommelingen in de koolhydraatreserve, die er gedurende het groeiseizoen bij enkele
percelen normaalbehandeld grasland optreden.
'
Dit onderzoek is in 1955 met twee van deze percelen op dezelfde wijze voortgezet,
totdataanheteindvan hetjaardezeterreinen eenanderebestemmingkregenenmoesten
worden geploegd.1)
Bovendien is nog onderzocht welke invloed het maaien op verschillende tijdstippen
heeft op het verloopvan het gehalte aan oplosbare koolhydraten. In hetvorigeseizoen
werd gevonden dat het koolhydraatgehalte ten tijde van de generatieve ontwikkeling
daalt, ookzonderdat hetgraswordt gemaaid of beweid.Hieromwerd de mogelijkheid
geopperd, dat de aanwezige koolhydraatreserve gedeeltelijk wordt aangesproken ten
behoevevanstengelstrekkingenaarvorming.Dezeersterkedaling,dieerdannamaaien
of beweiden optreedt,zou samenhangen met degeneratieve ontwikkeling enéénvande
oorzaken van de midzomerdepressie kunnen zijn. Door op verschillende stadia van de
generatieve ontwikkeling te maaien zou vastgesteld kunnen worden in welk stadium
eeneventueledalingvan hetgehaltebij eenongestoordegroeibegint op tetreden enin
welk stadium maaiendekoolhydraatreserve hetsterkst uitput.
METHODIEK

Voor zover het de voortzetting van het onderzoek van verledenjaar betreft, zijn de
wijze van bemonsteren en dekoolhydraatanalyse onveranderd gebleven.
Hetonderzoek naar deinvloed van hetafsnijden opdekoolhydraatreserve tijdensde
generatieve ontwikkeling isals volgt uitgevoerd.
Een randstrook van hetzelfde veld als waarop een normale bemonstering werd uitgevoerd, werd verdeeld iri 10veldjes, elk 10 x 2mdoorlopend genummerd I t/m X.
Deze veldjes zijn op 26april voor het eerst bemonsterd. Op 3mei zijn de veldjes I en
Vgemaaid, vlak na het bemonsteren;eenweek later de veldjes II en VI enz: Het bemonsteren geschieddeweerdoor evenredig over hetveldje verdeeld eenaantal polletjes
uit testeken;bij het maaienwerd deopbrengst per veldje bepaald.
Aangezienhetvoorjaar van 1955 koudendroogwas,duurdedegeneratieveontwikkelinglangerdanvijfweken.Hetafmaaien derveldjesisdientengevolgenietgeheelvolgens
het opgestelde plan verlopen,hetgeenblijkt uit hetvolgendeoverzichtje:
*) Deze terreinen werden door de Directeur van het I.V.R.O. wederom welwillend voor het onderzoek ter beschikking gesteld.
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Datum
Dateofmowing

Nummerveldje
Numberofplot
I en VI
11 en VII
III en VIII

17mei

IV en IX
V
X

7juni

Deverwerkingendeanalysevandemonsterszijnweerdezelfdealsinhetvorigejaarverslagisbeschreven.
Naast de chemische analyse is ook het ontwikkelingsstadium van het vegetatiepunt
vastgesteld.Indeheleontwikkelingzijn 11 stadia onderscheiden, dieintabel 1 zijnomschreven.
Tabel 1. Omschrijving van het ontwikkelingsstadium van het vegetatiepunt van Engels raaigras
Description of thedevelopment stageof theapexof Loliumperenne
Stadium Stage

Omschrijving vegetatiepunt Description ofapex

0 . . . .

vegetatief vegetative

1 .. ..

beginnend reproduktief („double ridge" stadium)

2 .. . .

duidelijk reproduktief, doch vegetatiekegel nog niet afgeplat
clearlyreproductive, but notyetflattened

3 .. ..

vegetatiekegel afgeplat en ondiep ingesneden
flattened withsmall incisions

4 .. . .

beginnende differentiatie der aartjes
beginning differentiation ofspikelets

5 .. ..

aar reeds vrij ver ontwikkeld doch < 10mm ear < 10mm

6 .. ..

aar > 10mm, doch < 5cm earbetween 10mm and5cm

double ridge

aar > 5cm, doch nog niet uitwendig zichtbaar
ear > 5 cmbut still covered
8 .. ..
9 .. . .
10 . . . .

aar uitwendig zichtbaar, doch nog niet bloeiend
ear visible but notyet flowering
bloei flowering
zaadvorming seedformation

Dezestadia zijn inéén derdeelfiguren vanfig.2aangegeven.
RESULTATEN

A. De regelmatige bemonstering
,
Deresultatenvanditonderzoekzijnweergegeveninfig.1. Hieruitbüjkt hetvolgende:
1. Er waren vrijwel geen verschillen tussen de beide onderzochte terreinen. Alleen
vlak vóór enna het maaien op3juni was er een duidelijk verschil in het gehalte
aan oplosbare koolhydraten aanwezig. Half juli waren de gehalten weer vrijwel
gelijk.
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FIG. I. Het verloop van het gehalte aan oplosbare koolhydraten en ruw eiwit
Thesoluble carbohydrate andcrudeprotein contentduring thegrowing season
a. het koolhydraatgehalte in stoppel en blad
the carbohydrate content of stubbleandleaves{ordinate: percentageof dryweight)
b. het ruw eiwitgehalte in stoppel en blad
the crudeprotein content of stubbleandleaves(ordinate: percentage of dryweight)
De stippellijn geeft het vermoedelijk verloop van de curven weer; een analyse vlak vóór het
beweiden ishier uitgevallen (zie(1)).
The dotted lineindicatestheprobablecourseof the curves;samplingjust beforethe growing
periodhadnot takenplace here(see (I)).
. maaidatum
• daleofmoving
jP| beweidingsperiode
Lj time ofgrazing

2. Hetgehalteinde0-5cmfractie (stoppel)isgedurendedewinterophethogepeilgebleven,dat reedsindeherfst van hetvorigejaarwasbereikt. Het gehalteinde5-10
cmfractie (voorhet gemak aan teduiden alsblad, alhoewel het somsmaar eendeel
van de totale hoeveelheid blad uitmaakte) was in de herfst van 1954nogzeer laag.
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Hetisgedurendedewinter geleidelijk gestegen en het had inmaarteenpunt bereikt,
dat slechtsweinigvan dat in de stoppelverschilde.
3. Na 15maart begon voor beide fracties een zeer snelle daling van het gehalte aan
oplosbare suikers. Tnde stoppel daalde het van 28,6% op 15maart tot 7,4% op
15april. In het bladwaren dezecijfers resp.23,8en 2,7%. Dezedalingwerd na 15
april gevolgd door een bijna even snelle stijging, zodat op 13mei het gehalte in de
stoppel reeds24,4%wasendat in hetblad 22,9%.Gedurende dezeperiodewasde
grasproduktie gering en van een vergevorderde generatieve ontwikkeling was aan
het eind van dezeperiode noggeen sprake.
4. Op 3juni is het gras gemaaid. Merkwaardigerwijs lag toen het gehalte in het blad
(23,4%) hoger dan in de stoppel (21,1 %). Het gehalte in beide fracties daalde na
hetmaaien zeer snel.Op 1 juli werd veeingeschaard. Helaasheeft er opdat tijdstip
geen bemonstering plaatsgevonden, zodat het verloop van het koolhydraatgehalte
tussen deze twee tijdstippen maar bij benadering kan worden aangegeven. Verder
had het koolhydraatgehalte weer hetzelfde verloop als ook het vorige seizoen werd
waargenomen. Het gehalte in beide fracties daalde na elke beweiding om daarna
weer te stijgen. In destoppel washet gehaltedoorgaans reedsweerop of boven het
oorspronkelijke peil, wanneer de volgende beweidingsperiode begon, in het blad
wasditniet steedshetgeval.Dedalingdieinbeidefractiesna30augustusbegonop
tetredenwasniethetgevolgvanmaaienofbeweiden.Toendan ook op 20september
weer veewerd ingeschaard was het gehalte nogvrijlaag. Eenweeknahetinscharen
was het voor de stoppel gedaald tot 9,2% en voor het blad tot 2,4%, de laagste
waarde diegedurende hetgeheleseizoen voor hetblad werd bepaald.Na dit dieptepuntishetgehalteinbeidefracties weersnelgaanstijgen.Op 18 oktober isnogmaals
vee ingeschaard, waardoor vooral het gehalte in het bladflinkgingdalen. Aan het
eindevandewaarnemingsperiode, op9november,waren degehaltenweerstijgende,
dochevenalsaanheteindevan hetvorigeseizoenwarendeverschillen tussen stoppel
enbladzeergrootgeworden (26,5%en9,0%).
5. Het ruw-eiwitgehalte vertoonde in zijn jaarlijkse variaties in grote lijnen hetzelfde
verloop als het gehalte aan oplosbare koolhydraten. Hetwasook hoog in dewinter
en laag in het voorjaar met een geleidelijke stijging in zomer en herfst. Echter, de
maximaenminimavielenopeenandertijdstip dandievanhetgehalteaanoplosbare
koolhydraten.
Tijdens desterkedalingvan hetpercentage koolhydraten inapril bereikte heteiwitgehalte dehoogste waarde in het seizoen. Tijdens de stijging van het koolhydraatgehalte in mei bereikte het ruw-eiwitgehalte de laagste waarde. Daarna trad bij het
eiwitgehalte, net als bij het koolhydraatgehalte, een reeks schommelingen op, die
echter tegengesteld verliepen. Het gehaltein hetblad wassteedshoger dan dat inde
stoppel.In beidefracties steeghet gehalteinzomerenherfst, doch hetgehalteinhet
blad sterker dan in de stoppel. In de kortdurende schommelingen verliepen degehalten van oplosbare koolhydraten en ruw eiwit dus tegengesteld, terwijl ze gedurende het seizoen hetzelfde verloop hadden met een onderlinge verschuivingvan
ongeveer eenmaand.
B. De bemonstering tijdens de generatieve ontwikkeling
De resultaten van het onderzoek naar de invloed van het stadium van generatieve
ontwikkeling ophetverloopvanhetgehalteaanoplosbarekoolhydraten na hetmaaien
zijn niet erg duidelijk. Dit wordt mede veroorzaakt door een nogal grote spreiding
tussendeongemaaideveldjes.Indeperiodevan3-10meidaaldehetgehaltebijdeveldjes
II en VII, terwijl het bij de andere ongemaaide veldjes opliep. Bij de veldjes Ven X
trad na 24mei ook een vrij grote spreiding in het gehalte op.Wel kan worden gezegd,
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d a t bijdemeeste veldjes hetgehalte vanaf 3 mei totaanhettijdstip van maaien geleidelijk steeg. Bij veldje X, dat het langst ongestoord heeft kunnen groeien, steeg het gehalte zelfs tot 3 4 %o p 31 mei.D a a r n a begon het iets te dalen, doch op het ogenblik
van afsnijden, toen de strekking en aarontwikkeling al vrij vervoortgeschreden waren,
was het koolhydraatgehalte toch n o g 3 2 % . In fig.2 is in elk der deelfiguren het koolhydraatgehalte aangegeven van de twee veldjes, die o phetzelfde tijdstip zijn gemaaid.Alleen zijn de veldjes V en X (links onder) metéén week tussenpoos gemaaid. Uit deze
figuren blijkt weldatde spreiding in het koolhydraatgehalte bij twee tegelijkertijd gemaaide veldjes heel gering is. Het verloop van het koolhydraatgehalte n a het maaien
heeft voor elke maaidatum eenkarakteristiek beeld. Z o had maaien o p 10 en 31 meieen
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F I G . 2. Het verloop van het gehalte aan oplosbare koolhydraten bij verschillende maaidata (zie
tekst)
The trend in soluble carbohydrate content at different dates of moving (see text)
f maaidatum
I date of moving
Ordinaat: in a, b, c, d, e percentage oplosbare koolhydraten; in f temperatuur (links) en
hoeveelheid ingestraalde zonne-energie (rechts)
Ordinale: in a, b, c, d, e percentage soluble carbohydrates; inf temperature (left) and total
radiation (right)
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sterkeredalingvan dekoolhydraatreserve tot gevolg,dan maaien opandere tijdstippen
tussen 3meien 14juni.
In de figuur rechts onder zijn de maximum en minimum temperaturen op 10cm
hoogte als gemiddelde per week weergegeven. Dederde kromme geeft deper week ingestraalde hoeveelheid zonne-energie aan. Uit deze krommen blijkt wel, dat het voor
iedere maaidatum typische verloop van de koolhydraatreserve, niet opeeneenvoudige
wijze met temperatuur of lichtintensiteit in verband kanworden gebracht.
Decijfers indefiguur linksonder gevenhetstadiumvandegeneratieve ontwikkeling
aan.AanheteindvandeproefhaddendeveldjesI,II,VIenVII,dievroeginhetseizoen
waren gemaaid,eengroot aantalaren;indevolgendeveldjes namhetaantal geleidelijk
afenindeveldjesVenXwarenvrijwelgeenarenaanwezig.Hierzijn dusbijhetmaaien
reeds alle reproduktieve vegetatiepunten weggenomen. De cijfers geven het stadium
aan waarin het grootste deel van de vegetatiepunten zich bevond. Er was steeds een
aantal spruiten, die één stadium verder waren in hun ontwikkeling, terwijl de kleinste
spruiten grotendeels vegetatief waren. Het ontwikkelingsstadium kan derhalve slechts
bij benaderingworden aangegeven.
BESPREKING DER RESULTATEN

A. De regelmatige bemonstering
De uitkomsten die ditjaar zijn verkregen vormen een bevestiging en een aanvulling
vanderesultatenvan 1954.Ooknuisweergebleken,dat erindekoolhydraatreservein
destoppeltweesoortenschommelingenoptreden,nl.eenseizoenschommelingen,hierop
gesuperponeerd, kortdurende fluctuaties, die het gevolg zijn van maaien of beweiden.
Door hetvrij koudevoorjaar van 1955kon het grastot 3juni ongestoord doorgroeien.
Opdat tijdstip werd ergemaaid enevenalsverledenjaar daaldehet koolhydraatgehalte
toen veel sterker dan bij later maaien of beweiden het geval is geweest. In het vorige
jaarverslag werd verondersteld, dat de generatieve ontwikkeling op zichzelf ook reeds
dekoolhydraatreserve indestoppelzouverkleinenendatditdoorafsnijden tijdensdeze
ontwikkelingzouwordenversterkt;m.a.w.dat deindezeoptredende sterkedalingvan
hetkoolhydraatgehalteveroorzaaktzouwordendoortweegelijktijdigwerkendefactoren.
Indit seizoenwasechter deaarvormingop 3junialgrotendeelsvoltooid,dochvaneen
daling van het koolhydraatgehalte isniets gebleken (zie ook onder B).Er zal dus nog
verder gezocht moeten worden naar de oorzaak (c.q. oorzaken) van dediepeval inde
koolhydraatreserve bij deeerste keer maaien ofbeweiden.
Tijdensdehieropvolgendeperiode van periodiek beweidenvertoonde hetgehaltein
destoppel,evenalsverledenjaar, eengeleidelijke stijging endat in hetblad eengeringe
daling. De verschillen in gehalte tussen stoppel enblad werden dus in deloopvan het
seizoen geleidelijk groter. Uit deanalyses gedurende dewinter 1954/55isgebleken,dat
deze verschillen ook in dewinter zeer groot kunnen blijven. In februari begon hetgehalte in het blad sterk toe te nemen en eind maart was erweinig verschil meer tussen
beide fracties.
Wanneerweevenafzien vandenogtebesprekendalinginaprilenvandekortdurende
fluctuaties, dan blijkt het gehalte in de stoppel inwinter envoorjaar hoog tezijn. Het
daaltsterkindevoorzomerenhetstijgtdaarnaweergeleidelijk totdewinterwaarde.Het
gehalte in het blad isechter in dewinter nog laag; het stijgt in februari en maart, het
toont ook de scherpe daling in devoorzomer met de eerste keer maaien of beweiden,
dochdezedalingzetzichlangzaamverdervoort.Bijdestoppelligthetmaximumdusin
dewinter, bij hetbladvaltditin hetvoorjaar. Dezegroteverschillen kwamen hetvorig
jaar nognietzoduidelijk tot uiting.
Dit verschil in hetverloopvan het koolhydraatgehalte tussenwortelen stoppel blijkt
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ook uit gegevens van andere onderzoekers. BROWN (2) en MCCARTY en PRICE (3), die
de basale delen van de plant hebben onderzocht, vonden een maximum aan oplosbare
koolhydraten in de winter en een minimum in de zomer. WAITE en BOYD (5), die juist
het gehalte van het blad onderzochten, vonden een laag gehalte in de winter en - bij ongestoorde groei - een maximum ten tijde van de generatieve ontwikkeling. Gezien de
grote verschillen, die er tussen verschillende fracties op kunnen treden en de grote veranderingen, die zich in korte tijd kunnen voltrekken, dient men aan het beschrijven van
de uitvoering van de proeven de grootste zorg te besteden, opdat een vergelijking met
de resultaten van andere onderzoekers mogelijk kan zijn.
Twee punten in het verloop van de koolhydraatreserve dienen nog te worden besproken.
Dit betreft in de eerste plaats het merkwaardige verloop in april, waarbij het gehalte
in beide fracties in de eerste helft van de maand zeer sterk daalde om in de tweede helft
haast even snelweer testijgen. Het isin dit stadium van het onderzoek moeilijk tezeggen
waardoor deze sterke veranderingen in het gehalte aan oplosbare koolhydraten kan zijn
veroorzaakt. In tegenstelling tot andere kortdurende, doch drastische veranderingen in
het koolhydraatgehalte, is hier geen aanwijsbare uitwendige oorzaak aanwezig. Door
andere onderzoekers is- voor zover bekend - een verandering van deze grootte in april
nimmer gevonden. Mogelijk hangt zij samen met een periode van sterke wortelvorming,
diejuist indezetijd zou plaatsvinden (3en 4). Eerstzalechter inverdervoortgezet onderzoek moeten worden nagegaan of deze, dit jaar gevonden, verandering een jaarlijks
terugkerend verschijnsel is.
Verder dient ook nog de top in het gehalte omstreeks 1september teworden vermeld,
omdat de hierop volgende daling niet een gevolg was van maaien of beweiden. Vermoedelijk hangt deze samen met een periode van sterke droogte in de tweede helft van
augustus en is de daling in begin september een gevolg van de hergroei na de eerste
regen. Deze hergroei na regen zou dan ongeveer hetzelfde effect hebben als na maaien
of beweiden. Toen beide terreinen vrij kort na deze droogteperiode weer werden beweid, had het koolhydraatgehalte zich nog maar ten delehersteld en het daalde door het
beweiden tot zeer lagewaarden. Voor het blad werd toen zelfs de laagstewaarde van het
seizoen bereikt. Daarna trad in de stoppel weer een snelle stijging van het gehalte op,
zodat dit aan het eind van de waarnemingsperiode reeds weer tot 26% van het drooggewicht was gestegen.
Uit het feit, dat het ruw-eiwitgehalte in de stoppel ook hoog was in de winter en laag
in de voorzomer kan worden geconcludeerd, dat andere bestanddelen in de stoppel, vrij
zeker voornamelijk het gehalte aan ruwe celstof, een minimum zullen vertonen in de
winter en een maximum in de voorzomer met een geleidelijke daling daarna. De kortdurende schommelingen in het ruw-eiwitgehalte liepen weer tegengesteld aan die van
het koolhydraatgehalte, waarbij ook steeds het gehalte in het blad hoger was dan in de
stoppel. In beide fracties trad gedurende zomer en herfst een geleidelijke stijging op.
Deze gegevens bevestigen wat ook reeds het vorige seizoen was gevonden.
B. De b e m o n s t e r i n g tijdens de g e n e r a t i e v e o n t w i k k e l i n g
De veronderstelling, dat tijdens de generatieve ontwikkeling al een daling in de koolhydraatreserve op zou treden en dat maaien in deze periode deze daling nog eens zou
versterken, kon niet worden bevestigd. De veldjes V en X zijn pas in juni gemaaid en
tot op dat ogenblik was het gehalte aan oplosbare koolhydraten in de stoppel nog meer
dan 30% van het drooggewicht. De stengelstrekking en aarvorming was toen al begonnen, doch de snelle groei,waarbij de aar zich van enkele millimeters tot op de volle
lengte ontwikkelt en tegelijkertijd de stengelleden zich gaan strekken moest nog grotendeels plaatsvinden. Door de koude meimaand was de groei vrij sterk vertraagd en de
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proef werd daardoor wat te vroeg beëindigd. Het is derhalve niet uitgesloten, dat na
14juni nog een daling op zou zijn getreden, louter als gevolg van een snelle ontwikkelingvan deaar.
Heteffect vanhetmaaienopdekoolhydraatreservewerdooknietgroternaarmatede
generatieve ontwikkeling verder gevorderd was.Het gehalte had voor elke maaidatum
eenkarakteristiek verloop,dochmaaienaan heteindvandeproef hadzelfseenkleinere
daling van het koolhydraatgehalte tot gevolg, dan maaien op een daarvóór liggend
tijdstip.Hetfeit,datslechtséénweekverschilinmaaitijd groteverschillen inhetverloop
van de koolhydraatreserve tot gevolg had, suggereert dat een vrij kortdurende weersinvloed belangrijk moet zijn geweest, b.v. kort vóór of kort na het maaien. Uit detemperatuur- en lichtgegevens kanechter geen duidelijke verklaringvoor het gevonden
verloop van dekoolhydraatreserve worden gevonden.
Bijdeuitkomstenvanbeideproevendientinaanmerkingtewordengenomen,datalleen
het gehalteaan oplosbare koolhydraten is onderzocht. Bij deonder Bgenoemdeproef
is een poging gedaan de veranderingen in de koolhydraatreserve in een absolute maat
uit tedrukken, doch dit bleek niet mogelijk ten gevolge van devrij grote verschillen in
opbrengst tussen de gelijktijdig gemaaide veldjes.
Het zal echter voor een interpretatie van het verloop van de gehalten aan oplosbare
koolhydraten nodigzijn overmeerabsolutegegevenstebeschikken.Dit kanalleendoor
de groei per eenheid van oppervlak zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. In het komende seizoen zal op een eigen terrein met dit onderzoek een begin worden gemaakt.
Variations inthesoluble carbohydrate reservesofperennialryegrassfrom November 1954
untilNovember 1955
Ofthetwoexperimentsreportedherethefirstonewasacontinuationofanexperiment
carried out thepreviousyear (1).The results found than wereconfirmed and extended.
The two different variations already reported, the long term variation and the short
term variation,werealso found thisyear (fig.1).
It was also found that there were differences in the trend in sugar content between
stubble and leaves.The sugar content in the stubble had already reached a rather high
value in November, whereas that in the leaves remained rather low until February.
Thenarather steeprisetook placeintheleavesand bytheendofMarch the differences
betweenboth fractions werevery small and remained sountil after thefirstdefoliation,
when in both stubbleand leavesa steepdrop inthe sugarcontent occurred. From then
on thecarbohydrate content inthe stubble increased gradually,whilethat intheleaves
showed a small decrease, so that the differences again became considerable at the end
of the experiment. These results are in agreement with those of other workers (2, 3,5
and 6).
Thepeculiarchangeincarbohydrate content duringApril in both stubbleand leaves
could not beascribed to someexternal factor butmaybeconnectedwiththe formation
ofnewroots(3and4).
Thediminution ofthesugarcontentinthebeginningofSeptemberwhennodefoliation
had occurred maywell havebeen connected with theregrowth after a period of severe
drought inthesecondhalfofAugust.
In the second experiment small plots with perennial ryegrass were cut at different
times during the reproductive development.
Itcould beshown that the trend of the sugar content after cutting wascharacteristic
for eachdateofmowing(fig.2).
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Theassumption made in thepreceding report, that thesolublecarbohydrate content
would decrease during rapid stemelongation and ear development and that cutting at
thisstagewouldcauseaveryseveredepletion of the reserves,couldnotbecorroborated.
The carbohydrate content remained at a fairly high level as long as no cutting took
place, and after cutting the drop in the sugar content was not steeper as reproductive
development proceeded.Tt mustbestated, however,that thisreproductive development
still continued at the end of the experiment as it had been retarded by a cold spellin
May.
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DE INVLOED VAN D E P R O D U K T I E VAN MELKVEE OP ZIJN PRODUKTIVITEIT
IN LATERE PERIODEN
with summary

J. DOEKSEN,O. J. HEMKESen C. A. HOVEYN
INLEIDING

Bijdeverwerkingvandegegevensvandemelkcontroleovereen50-jarigeperiodevan
eenFriesweidebedrijf, bleekereenzeersterkpositiefverband tebestaantussenhetaantal melk- en kalfkoeien dat op 1mei op het bedrijf aanwezig was en de gemiddelde
standaardproduktie van het lopende kalenderjaar.
Wanneer dusop 1meiveeldieren aanwezigwaren,bleek deverzorgingvan deindividuele dieren gedurende het helejaar beter te zijn dan wanneer weinig dieren waren
aangehouden.
De conclusie moet dus luiden dat injaren met een matige of slechte wintervoederpositie, bij het opstallen te veeldieren worden aangehouden en omgekeerd dat bij een
goedevoorzieningmetop het bedrijf gewonnen voer,misschien meerdieren aangehouden hadden kunnen worden.
'
Daar wijhier meteenfokbedrijf temaken hebben endemeesteoudere boerderijen
met ruimtegebrek hebben tekampen,isdezegangvanzaken begrijpelijk. Aan deene
kantzaleenboernietgaarnemeervanzijn fokmateriaal opruimen dan striktnodigis,
aan deandere kant beperkt debeschikbare ruimte het aantal opte stallen dieren.
Is het verband tussen het aantal dieren op 1mei en de wintervoederpositie - en
daarmee devoedingendeproduktie van dedieren in deeerste vier stalmaanden van
hetjaar- dusduidelijk, mindervoordehand ligtdat eengoedeverzorging gedurende
deeerstevier maanden van eenjaar, deheleproduktie van datjaar goedzou maken,
onafhankelijk van de uitwendige omstandigheden gedurende de rest van hetjaar.
Wanneer de gemiddelde standaardproduktie gedurende de laatste acht maanden
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van hetjaar wordt vergeleken methet aantal dieren op I mei,dan blijft hetzelfde verband gelden als voor het helejaar.
De produktie in de eerste vier maanden als zodanig bepaalt dus niet de hoogte
van de standaardproduktie van het hele jaar, hetgeen ook uiterst onwaarschijnlijk
zou klinken. Het laghetmeestvoor dehand omaan eenzekerenawerkingtedenken.
NAWERKING VAN DE VOEDING OVER EEN LANGERE PERIODE

Om een eventuele nawerking van devoedingstoestand van koeien na te gaan, vergeleken wij de gemiddelde standaardprodukties gedurende telkens twee maanden
metdievandetweevoorgaandemaanden enmetdievandetweemaandelijkse periode
vóór deze.
Vooruitlopend op een volledige publikatie van de onderzoekingen vermelden wij
hierenkelevandegevonden resultaten (tabel2).
Tabel 2. Het verband tussen de melkproduktie gedurende perioden van twee maanden en die van de
voorafgaande periode
The correlation between the milkproduction during bimonthly periods and those of the foregoing
period
Gevonden verband.
Corn lations found
SPm a
SP m j
SPj a
SP,.,,
SPn_d

=
=
=
=
=

5,67 + 0,85 SPj f
17,60 + 0,41 S P m . a
3,12 + 0,86 S P m j
-0,90 + 0,89 SPj »
10,09 + 0,47 SP M

Corr. coëff.
n = 48

Betrouwb.h.
Reliability

% verklaring
explained

0,901
0,765
0,810
0,757
0,352

99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
95,0%

81,1
58,6
65,7
57,4
12,4

SPj_f = gem. standaardproduktie over januari en februari enz.
average standardproduction during January and February etc.

Dat ereensterk verband bestaat tussen deproduktie injanuari-februari en maartaprilligtvoordehand.Deboerzalreedsinhetbeginvandestalperiodeeenoverzicht
hebben van het grondrantsoen dat hij gedurendedeheleperiodezalkunnen verstrekken. De kwaliteit van het verstrekte voer zal gedurende de hele winter vrij constant
zijn.
Verrassend is echter het ook nog sterke verband tussen de produkties van maartapril en mei-juni. Er bestaat immers geen enkele continuïteit in de voeding van de
ene periode op de andere, evenmin als tussen de perioden september-oktober en
november-december.
Uit deintabel2gegeven vergelijkingen blijkt, dat zolangereenzekere continuïteit
in de uitwendige omstandigheden bestaat, i.e. mei-juni tegenover juli-augustus en
deze tegenover september-oktober en januari-februari tegenover maart-april, het
onderlinge verband wordt aangegeven door een factor van ± 0,87. Wanneer een
discontinuïteit indeuitwendige omstandigheden optreedt, b.v.maart-april tegenover
mei-juni en september-oktober tegenover november-december, dan is deze factor
±0,44.
Het ligt voor dehand, dat het verband tussen tweeperioden zonder continuïteit in
de voeding wordt veroorzaakt door omstandigheden welke in de dieren zelf liggen.
Wijziengeenanderemogelijkheid dandat dit deconditievan dedieren is.Het isdan
tevens waarschijnlijk, dat het verband tussen produktieperioden met een zekere continuïteit intweedelen moet worden gescheiden,nl.eendeelveroorzaakt door deconditie waarin dedieren van deene periode in de andere overgaan en een deel door de
continuïteit in de uitwendige omstandigheden.
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Zelfs wanneer een periode wordt overgeslagen, vinden wij nog een aanmerkelijke
invloed:
SPi_a = 19,68 + 0,30 SPm_a
Hetwilonsvoorkomen,dathethiervoorlopiggesignaleerdeverschijnsel belangrijke
praktische consequenties zal kunnen hebben.
PRAKTISCHE CONSEQUENTIES

1. Delichamelijke conditiewaarin koeien tijdens delactatie verkeren, heeft groteinvloed op deproduktie.
2. Verlies van conditie tijdens de stalperiode heeft een lagere produktie tijdens de
weidegang ten gevolge, grotendeels onafhankelijk van de uitwendige omstandigheden.
3. Deze invloed isna vier maanden weidegang nogduidelijk waarneembaar.
4. Herstel van conditie zonder bijvoedering in de wei heeft slechts zeer langzaam
plaats.
5. Bij de beoordeling van de rentabiliteit van krachtvoergiften dient men niet alleen
dedirecteproduktieverhoging in rekeningtebrengen,dochook dievandevolgende maanden.
Theinfluence «f themilkproduction of cattle on
theirproductivity inthefollowing months
1. The bodily condition of cattle has a big influence on their milk production.
2. Loss of condition during the winterperiod results in a lower production in the
grazing season, greatly independant of the external circumstances.
3. This influence is still evident after four months in the field.
4. Reconditioning in thefieldtakes place only very slowly.
5. In deciding upon the efficiency of the use of concentrates, not only the directinfluence has to be considered, but also the influence on production during the
four following months.
D E REACTIE VAN VERSCHILLENDE TYPEN VAN ENGELS RAAIGRAS
EN T I M O T H E E OP U I T E E N L O P E N D E GEBRUIKSWIJZEN
with summary
A . SONNEVELD
INLEIDING

In de laatste decenniën is het gebruik van de laatbloeiende en sterker uitstoelende
typen, de z.g. weidetypen, bij de inzaai van grasland sterk toegenomen. Deze sterke
toename isongetwijfeld mede een gevolg van het feit dat bij gebruik van weidetypen
de zode in de eerstejaren minder snel en minder ver in kwaliteit terugloopt dan bij
het inzaaien van vroegetypen of willekeurig handelsz*aad.Dit neemt echter nietweg,
dat in de praktijk ondanks het uitzaaien van weidetypen nog vrij grote verschillen
worden waargenomen in de mate en de snelheid, waarmede de zode van het nieuw
ingezaaide grasland in kwaliteit achteruitgaat. Naast verschillende andere factoren
zal hierop ongetwijfeld ook het gebruik van het grasland invloed hebben.
OPZET VAN HET PROEFVELD

Omhiervan ietsmeertewetentekomenwerd24april 1947opvochthoudendezandgrond te Bennekom een proefveld met verschillende mengsels ingezaaid om na te
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gaan welke invloed het gebruik van het grasland heeft op de levensduur van de verschillende typen van Engels raaigras en timothee.De mengselsdiewerden ingezaaid,
zijn samengevat in tabel 3.
Tabel 3. Overzicht van de ingezaaide mengsels (kg per ha)
Summaryof themixturesused(kgp.ha)
Mengsel nr Mixture nr
1
Engels raaigras
Perennial rye-grass early prostrate . . .

»»

»i

i»

i»

»»

»»

* 13

Timothee
Timothy

>*
Witte weideklaver
White clover

5

6

8

9
3

8

3

earlv erect.
Iers handelszaad . .
Irish commercial
halflaat
semi-late
Ned. handelszaad .
Dutch commercial

3

16

3

20
20

late prostrate
laat steil
late erect
weidetype M.S.G. .
pasture-type M.S.G.

3

8

8

3

8

8

3
16

5
early
laat
late
Am. handelszaad. .
American commercial
weidetype N . H . M . .
pasture-tvpe N.H.M.
wild-white-type . . .

7

8

>»

»»

4

5

16

3

2

3

2
2

5
5
5

5

3

5

5

5

5

5

5

2

5

5

In dezetabel hebben deaanduidingen vroeg,halflaat enlaat betrekking ophet tijdstip van schieten, de aanduidingen plat en steil op het groeitype. De selecties vroeg
plat,vroeg steil,halflaat, laat plat en laat steilwaren door het C.I.L.O. verkregen uit
materiaal,afkomstig van hetdoor dit Instituutverrichteherkomstenonderzoek. Later
werd dit plantenmateriaal overgedragen aan de Stichting voor Plantenveredeling.
Gedurende het jaar 1947 werd het gehele proefveld gelijk behandeld. Op 6juni
werd licht getopt, terwijl daarna nogviermaal werd gemaaid.
Indejaren 1948t/m 1951werden op allemengselsdevolgende gebruikswijzen toegepast:
a. Zeer intensief gebruik, maaien om de 2 | week.
b. Intensief gebruik,maaien omde5 weken.
c. Hooien na voormaaien. Eind april-begin meiwerd een snedegemaaid. De tweede
snedewerd geoogst alshet gewastegen debloeiwas.Daarna werd omde5weken
gemaaid.
d. Vroeghooien.Deeerstesnedewerdgeoogstwanneerhet gewastegendebloeiwas.
Daarna werd om de 5weken gemaaid.
e. Laat hooien. Deeerste snedewerd geoogst toen bij devroegsteobjecten hetgewas
reeds rijp zaad begon te vormen. Daarna werd ook hier om de 5weken gemaaid.
Het proefveld werd intweevoud aangelegd. Elkjaar werd in dewinter 240kg K 2 0
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alsK-40ofK-60en80kgP 2 0 5alssupof dkf per ha gegeven. In maart of begin april
werd 30Nperhaaangewend, terwijl indeloopvandezomernogmaalseen dergelijke
hoeveelheid werd gegeven. Reeds in 1948 werden in de witte klaver kaligebreksverschijnselen waargenomen. Daarom werd in de loop van de zomer alsnog 100 kg
K 2 0 perhagegeven.Omdatookdezeextragiftdeverschijnselen nietdeed verdwijnen,
werdindevolgendejaren elkezomernaast dewinterbemesting nog240 kgK 2 0perha
aangewend.
In augustus 1951werden uit elk veldje 50bewortelde spruiten van Engels raaigras
entimotheegehaald,althanswanneerdezelaatstesoortwasingezaaid,en afzonderlijk
uitgeplant op een onderlinge afstand van 40cm in het vierkant. Deaanslag vandeze
spruiten liet te wensen over, terwijl een gedeelte der planten ook nog gedurende
winter en voorjaar te gronde ging door insectenvraat. Daar de schade vooral pleksgewijs optrad en daarom sommige veldjes extra zwaar getroffen waren, was het in
1952 nodig om uit het proefveld opnieuw bewortelde spruiten te halen om voor alle
veldjes het aantal tebeoordelen planten weer op ± 50tebrengen.
Dit had het onaangename gevolgdat in 1953een goede beoordeling van hetgroeitype niet meer mogelijk was. De in 1951 gepote spruiten, die inmiddeld grote pollen
hadden gevormd, welkeenkelemalen waren afgesneden, bleken een enigszins andere
groeiwijze tehebben dan depollen ontstaan uit dein 1952gepote spruiten. De waarnemingen bleven dan ook beperkt tot de datum van schieten. Een plant werd als
geschoten beschouwd, wanneer drie bloeiwijzen de schede hadden verlaten. De beoordeling vond als regel om de andere dag plaats, hoewel soms door de weersomstandigheden endoor dezondagen tussen elke beoordeling tweedagen lagen of deze
op opeenvolgende dagen plaatsvond.
DERESULTATEN

Aandehandvandeschietdatavan deafzonderlijke planten konvoor beidegrassen
van elk object een gemiddelde schietdatum worden berekend. Voor het Engels raaigraszijn deze gemiddelde schietdata samengevat in tabel4.
Tabel 4. De gemiddelde schietdata van verschillende typen en een mengsel van typen van Engels
raaigras na vierjaren uiteenlopend gebruik van het grasland
The meandatesofshootingofdifferenttypesandamixtureoftypesofperennialrye-grassafter
four years of divergent management of thegrassland
Ingezaaide typen Engels raaigras

^ ^ ^ ^ ^ Sown types of perennial rye-grass
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Bij de beide vroege typen, selectie vroeg en Iers handelszaad, blijkt het gebruik
weiniginvloed te hebben gehad opdegemiddelde schietdatum. Welblijkt de tendens
60

tebestaan,dat frequent maaien enook.voormaaien voor dehooiwinning gunstig zijn
voor de later schietende planten. Hetzelfde is, hoewel niet zo duidelijk, het geval bij
de selecties halflaat en laat en het weidetype M.S.G. Zeer groot zijn daarentegen de
verschillen bij het mengsel van alle gebruikte typen enhet Nederlandse handelszaad.
Daar blijkt wel zeer duidelijk de gunstige invloed van het intensieve gebruik op de
later schietende typen en van het extensief gebruik op devroeger schietende planten.
Zeer opvallend is, dat bij laat hooien de gemiddelde schietdatum bij het mengsel en
het Nederlands handelszaad ongeveer dezelfde isals bij devroege typen. Dedata bij
het meest intensieve gebruik, het maaien om de 2.Vweek, liggen echter vroeger dan
bijdelatetypen.Hetisinditverbandvanbelangnietalleentelettenopdegemiddelde
schietdata, maar ook de schietdata van de individuele planten te bezien. Voor vier
objecten zijn deze gegevens samengevat in fig. 3op blz.62.
Zowel bij de selectie vroeg als bij het weidetype moge dan de gemiddelde schietdatum door het verschillend gebruik van het grasland iets zijn verschoven, het algemene beeldvan deverdelingvan deschietdata van deindividuele planten isongeveer
hetzelfde gebleven. Alleen laat hooien bij het weidetype vormt hierop eningszinseen
uitzondering, omdat daar enkele vroeger schietende planten werden aangetroffen.
Ditvindtwaarschijnlijk zijn oorzaak inhetafvallen vanreedsminofmeerrijpe zaden
bij hetafvoeren vanhetophettijdstipvanlaathooiengemaaidemateriaal.Hoewelop
het proefveld geen hooi werd gewonnen maar het gemaaide materiaal direct na het
maaien werd weggehaald, kunnen van de vroegst schietende objecten op dat tijdstip
wel reeds dergelijke zaden gevallen zijn. Het gemaaide materiaal werd steeds zoveel
mogelijk afgevoerd via veldjes met dezelfde gebruikswijze.
GeheelandersishetbeeldbijhetmengselvantypenenbijhetNederlandsehandelszaad.Bijhetmeestextensievegebruik,laat hooien,werdennavierjaren slechtsweinig
laat schietende planten aangetroffen. Daarentegen werden in verhouding nog veel
laat schietende planten gevonden in develdjes die het intensiefst gebruikt waren, die
welke om de 2i week werden gemaaid. De objecten met tussenliggende gebruiksintensiteit nemen ook een tussengelegen positie in,wat hetaandeel van delater schietende planten in het bestand betreft. Dit wijkt af van hetgeen gevonden werd door
SCHEYGROND e.a. (1) op een beweidingsproefveld. Daar bleek op een object waar
Engels raaigras was ingezaaid als een mengsel van gelijke hoeveelheden hooi- en
weidetype, dat na twee jaar intensieve beweiding in het bestand alleen nog maar
planten met een weidetype-achtig karakter werden aangetroffen. Opdit beweidingsproefveld wist het weidetype zich dusveel beter tehandhaven dan het hooitype. Dat
op hetinditartikel beschrevenuitsluitend gemaaideproefveld hethooitypezichbeter
wistte handhaven enhet weidetypedeneiginghad teverdwijnen, zoalsvooral bij het
extensiefstegebruikhetgevalwas,vindtmogelijkzijnoorzaak indeslechte K-toestand
van de grond tezamen met de sterke uitputting aan K door het uitsluitend maaien.
Engels raaigras als soort stelt reeds hoge eisen aan de K-voorziening, mogelijk isdit
bij het weidetype in zeer sterke mate het geval.
Opvallend waren ook de resultaten met het Nederlandse handelszaad. Dit gedroeg
zichgeheelalseenmengselvanvroegeenlatetypen.Hetzaadwerdbetrokken vaneen
firmadie zoweleen hooitype- als een weidetyperas van Engels raaigras inde Rassenlijst had staan.Wij menen metzekerheid temogen aannemen dat niet het vanoudsin
Nederland geteelde handelszaad van Engels raaigras is geleverd, maar een mengsel
van partijen hooi- en weidetypezaad afkomstig van percelen die bij de veldkeuring
werden afgekeurd. Indietijd werdhetzaadvandergelijke afgekeurde percelen nogals
willekeurig ongeplombeerd handelszaad in het verkeer gebracht.
Bij de timothee waren de verschillen over het algemeen minder groot dan bij het
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Tabel 5. Degemiddeldeschietdata van verschillendetypen en tweemengselsvantypen van timothee
na vierjaren uiteenlopend gebruik van het grasland
The meandales of shootingof different types and two mixtures of types of timothy after
four yearsof divergent management of the grassland
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Engcrsraaigras.Degemiddelde schietdatavandetimotheezijn samengevat intabel5.
Ook bij deze soort blijkt vooral bij de vroege typen de tendens te bestaan, dat
frequent maaien en ook voormaaien voor de hooiwinning relatief gunstig zijn voor
de later schietende planten. De gemiddelde schietdata van de mengsels liggen bij de
extensieve behandelingen later dan bij de vroege typen. Dit in tegenstelling met wat
bijhetEngelsraaigraswerdgevonden.Dezetegenstellingblijkt ookduidelijk wanneer
weletten opdeschietdata vandeafzonderlijke planten.Vooreenviertal objecten zijn
deze samengevat infiguur 4op blz.64.
Hetzeerintensievegebruik- maaienomde2iweek- blijktdelaatschietendeplanten
FIG. 3. Het percentage op bepaalde data geschoten planten van verschillende typen en een mengsel
van typen van Engels raaigras na vierjaren uiteenlopend gebruik
Thepercentage plants shooted on certaindates of different types and a mixture of types of
perennial rye-grass after four years of divergent management
A. C.I.L.O.-selectie vroeg
C.I.L.O.-selection early
B. Weidetype M.S.G.
Pasture-type M.S.G.
C. Mengsel van diverse vroege, halflate en late typen
Mixture of differentearly,semi-late andlatetypes
D. Nederlands handelszaad
Dutchcommercialseed
I. Laat hooien
Late cutfor hay
II. Vroeg hooien
daarna maaien om de 5weken
Early cutfor hay
afterwards cutevery5 weeks
III. Hooien na voormaaien
Cutfor hayafterearlycut
IV. Maaien om de 5weken
Cutevery5weeks
V. Maaien om de 2i week
Cutevery2\ week
mei = May
juni = June
juli = July
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FIG. 4. Het percentageop bepaalde
data geschoten planten van
verschillende typen en een
mengselvantypenvantimothee na vierjaren uiteenlopend gebruik.
Thepercentageplantssnooted on certaindates of different types and a mixture of
types of timothy after four
years of divergent management
A. Amerikaanshandelszaad
American commercial
seed
B. C.I.L.O.-selection vroeg
C.I.L.O.-selection early
C. Weidetype N.H.M.
Pasture-typeN.H.M.
D. Mengsel van diverse
vroege en late typen
Mixture ofdifferentearly
andlatetypes
I-V. Als bijfig.3.
thesameas withfig.3

welsterk begunstigd te hebben, terwijl bij het mengsel van typen devroeg schietende
planten zich relatief nauwelijks hebben weten te handhaven. Bij het Engels raaigras
was dit niet zo sterk het geval. Ook in tegenstelling met hetgeen bij Engels raaigras
werd gevonden wisten bij de extensiefste behandeling, laat hooien endaarna maaien
om de 5weken, zoals reeds eerder gezegd, delate planten van timothee zich relatief
welineenbehoorlijke omvangtehandhaven.
DISCUSSIE

Zowel bij Engels raaigras als bij timothee blijkt eenextensieve behandeling inverhouding gunstigtezijn voor devroeger schietende typen. Hooien van deeerstesnede
inhetalgemeen,maarvooralhetmaaienvoorhooiineenlaatstadiumblijkt inditopzicht een grote invloed te hebben. Wordt daarentegen voordat men het gewas
voor hooiwinning laat'staan in het vroege voorjaar nog een snede geoogst, dan
is het effect veel geringer. Dit blijkt voor de vroeg schietende typen relatief nog ongunstiger tezijn dan hetsteedsoogsten omde 5 weken.Daarbij werd echter deeerste
snede later geoogst. Veel effect heeft dus blijkbaar een oogst in het vroege voorjaar.
Of dit verdwijnen van vroeg schietende planten of een zich beter handhaven van de
laat schietende planten ten gevolgeheeft, valtmoeilijk tezeggen aan dehand van dit
proefveld. Inwezenwerd hierslechtsdeverhoudingtussen dezetypen vastgesteld.
Over het opvallende verschijnsel dat vooral bij het Engels raaigras in de mengsels
van typen het late typezo'n geringeplaats innam bij hetzeerextensieve gebruik, valt
aandehandvan ditproefveld ookweinigmeertezeggen.Ofdeveronderstellingjuist
is dat K-gebrek en uitsluitend maaien in deze een rol hebben gespeeld, kan alleen
worden nagegaan door een soortgelijke proef op een andere grond te nemen en dan
het maaien zoveel mogelijk te vervangen door beweiding.
Een zeer intensief gebruik, op dit proefveld maaien om de 2.Vweek, bleek in verhouding zeer gunstigvoor delate typen. In ditopzichtwashet effect groter bij timothee dan bij Engels raaigras. Dit komt overeen met de resultaten van zowel hier te
lande als in het buitenland verricht herkomstenonderzoek. Het is hierbij moeilijk
gebleken om vroeg schietende timotheeplanten te vinden op oud blijvend grasland
dat veelwordt beweid. Ook velevan deoverigeop dit proefveld gevonden tendenzen
komen overeen met die van het herkomstenonderzoek. Het is opmerkelijk, dat dit
resultaat reeds na enkele jaren met verschillend gebruik werd verkregen. Men kan
zich nogafvragen, of dit niet een gevolgisvan het uitsluitend maaien. Hetgeen werd
gevondenophetdoorSCHEYGRONDe.a.beschrevenproefveld (1)doetechtervermoeden
dat bij beweiding, dus bij meer normaal gebruik, een dergelijk effect minstens even
snelwordt bereikt.
Theresponseof different typesofperennialryegrass and timothy
todivergent managements
Different types and mixtures of types of perennial rye-grass and timothy were
sown in a simple mixture andsubmitted todivergent management during four years
(seeexplanation fig. 3).After thesefour yearsrooted tillersweretaken from theplots
and the plants growing from them wereexamined individually for date of shooting.
The early shooting typeswere relatively favoured by a management oflow intensity,
such ascutting for hay after flowering of the grasses.The late shooting types on the
contrary werefavoured byintensive management of thegrassland. Thetrial-field was
mown only. Perhaps this is the reason that both grass species did not behave in
exactly the same way?It is supposed that perennial rye-grass and especially the late
flowering types of this species suffered morefrom shortage of K 2 0 than did timothy.
Thetrialmust berepeated under grazingconditions.
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GEBRUIK VAN DEKVRUCHT EN TIJDSTIP VAN INZAAIEN
BIJ DE GRASLANDAANLEG
withsummary
A. SONNEVELD
INLEIDING

Degraslandinzaaivindtinonslandnogoverwegendplaatsondereenrijpteoogsten
dekvrucht. Eén van de motieven waarom men hardnekkig aan deze methode blijft
vasthouden,"ishet opbrengstverlies, dat men in hetjaar van inzaai zou lijden bij het
volgen van andere methoden. Om na te gaan hoe de opbrengstverhoudingen liggen
werd een aantal proeven aangelegd, waarop zowel de totale opbrengst aan voederwaarde in hetjaar van inzaaien alsin het eerste volledige oogstjaar van het grasland
werden bepaald.
OPZET VAN DE PROEVEN

Er werden twee identieke series proeven aangelegd. Eén serie op een betrekkelijk
hoog gelegen droogtegevoelige zandgrond met eendikke humushoudende laag ende
andere serie op een laag gelegen vochthoudende zandgrond, waar zelfs in droge zomersweinigofgeendroogteschade voorkomt. Elkeseriebestond uitdrieproevenvan
gelijke opzet, aangelegd resp. in 1950, 1951 en 1952. Opbrengstbepalingen werden
verricht vanaf hetjaar van inzaai tot enmethetvoorjaar vanhettweedejaar daaropvolgend, terwijl monsters voor botanisch onderzoek in het voorjaar van beidejaren
na hetjaar van inzaai werden genomen.
Bijelkeproef werden devolgendemethoden van inzaaien metelkaar vergeleken:
a. Inzaai in het voorjaar zonder dekvrucht.
b. Inzaai in het voorjaar onder eengroen temaaien dekvrucht.
c. Inzaai in het voorjaar onder een rijp teoogsten dekvrucht.
d. Inzaai indezomer na deoogst van derogge.
e. Winterrogge gevolgd door stoppelknollen eninzaaivan het graszonder dekvrucht
in het volgende voorjaar. Dit isdus in feite hetzelfde object alsa. De inzaai vindt
echter eenjaar later plaats. Dit object werd in de proeven opgenomen om deopbrengst aan voederwaarde bij de verschillende methoden van inzaaien te kunnen
vergelijken met die bij een normaal gebruik van degrond als bouwland.
Als dekvrucht werd steeds winterrogge gebruikt. Op alle proefvelden werd hetzelfde graszaadmengsel uitgezaaid, dat de volgende samenstelling had:
6 Engels raaigras weidetype
6 Engels raaigras hooitype
6 Beemdlangbloem
4Timothee
3 Veldbeemdgras
3 Ruw beemdgras
2 Inlandse rode klaver
2 Late Deense rode klaver
3 Witte klaver
«
35kg per ha totaal
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De rode klaver was speciaal in het mengsel opgenomen om tezien hoe deze soort
zich zou gedragen bij inzaai op verschillende tijdstippen gedurende het seizoen.
Bijde inzaai zonder dekvruchtwerd eerst een keer getopt omde bouwlandonkruiden kwijt te raken. Overigens werden alle objecten steeds zoveel mogelijk om de 5
weken gemaaid.
DE RESULTATEN

a. Deopbrengsten aanvoederwaarde inhetjaar van inzaai
De opbrengsten aan voederwaarde die in hetjaar van inzaaien werden verkregen,
zijn in verhoudingscijfers weergegeven in tabel 6. De opbrengst van het object inzaaien in het voorjaar onder een rijp te oogsten dekvrucht is bij de hierna volgende
tabellen steedsop 100gesteld.Waarderoggerijpwerdgeoogst, isindeopbrengstaan
voederwaarde ook steeds de opbrengst aan stro begrepen. Hiertegen kan worden
aangevoerd, dat lang niet altijd het roggestro wordt vervoederd. Om echter zoveel
mogelijk tevermijden dat demeest gebruikelijke methode te omgunstig zou worden
voorgesteld, werddevoederwaarde van het stro toch indeberekeningen opgenomen.
Vergeleken met het inzaaien onder rijp geoogste rogge, heeft het inzaaien in het
voorjaar zonder dekvrucht gemiddeld ongeveer de helft aan droge stof opgebracht.
De opbrengst aan zetmeelwaarde geeft een iets gunstiger beeld. Bij de opbrengst aan
ruweiwitwint het inzaaienzonder dekvrucht hetzelfs vande inzaai onder eenrijp te
oogsten dekvrucht. Dat de opbrengsten aan droge stof en zetmeelwaarde zo sterk
achterblijven is vooral daarvan een gevolg, dat bij rijp geoogste rogge het stro zo
sterk bijdraagt tot de opbrengst aan droge stof en zetmeelwaarde.
Geheel anders wordt de situatie wanneer de dekvrucht groen wordt geoogst. De
snijroggediehierbij inhetvoorjaar wordtgewonnen,draagtzeersterkbijtotdetotale
jaaropbrengst.
Wanneer in het voorjaar onder een rijp te oogsten dekvrucht wordt gezaaid, kan
deopbrengstvan hetgrasland na deoogstvandedekvrucht nogaanzienlijk bijdragen
tot dejaaropbrengst. Dit blijkt uit vergelijking van de objecten c en d. Bij object d
werd het gras ingezaaid na de rogge. Dit gras gaf in hetjaar van inzaaien geen opbrengstmeer.Hetwerdalleenindeloopvandeherfsteenkeergetoptomdebouwlandonkruiden kwijt te raken. Bijdit object speelt dus alleen deopbrengst van de rijpgeoogst rogge een rol. Het gras dat onder de dekvrucht vandaan kwam, kon echter
nog tweemaal worden gemaaid. Dit heeft vooral de jaaropbrengst aan ruw eiwit
gunstig beïnvloed. De verbouw van stoppelknollen na de rogge geeft zowel bij de
drogestofalsdezetmeelwaarde ongeveer dezelfdejaaropbrengst alsinzaaienvan gras
onder derogge.Deopbrengst aan ruweiwitblijft echter iets achter.
Bij al deze opbrengstverhoudingen dient echter te worden bedacht dat van gras,
snijrogge en ook stoppelknollen de opbrengst wordt verkregen in een vorm waarbij
groteverliezen kunnen optreden,zowelbijdeconserveringalsbijdeconsumptiedoor
hetvee.Deopbrengstvanderoggekomtechterineenzodanigevormterbeschikking,
dat bij goedeopslagverliespraktisch uitgeslotenis.
Zoweldeopbrengstaandrogestofalsdieaan ruweiwitenzetmeelwaardelagopde
vochthoudende zandgrond gemiddeld hogerdan opdevoor droogte gevoelige grond.
Wat deindividuelejaren betreft was het verschil groot in 1952,terwijl hetjaar 1951
een uitzondering vormt. In datjaar werd bij enige objecten een hogere opbrengst op
de droogtegevoelige grond verkregen.
b. Deopbrengsten aanvoederwaarde inhetjaarnade inzaai
In hetjaar na de inzaai werden alle objecten gedurende het gehele seizoen om de
vijf weken gemaaid metuitzondering van het object e,dat na destoppelknollen inde
68
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voorgaande herfst eerst in het voorjaar werd ingezaaid. Dit object werd getopt om
debouwlandonkruiden kwijt terakeneneerstbijhetoogstenvandederdesnedevoor
deeerstemaal gemaaid voor opbrengstbepaling.
Deverkregen opbrengsten zijn samengevat in tabel 7(zie blz.69).
Hoeweldeverschillen niet opvallend groot zijn, blijken inzaaien zonder dekvrucht
eninzaaien ondereengroen geoogstedekvrucht gemiddeld niet geheelmeetekunnen
komen met het zaaien onder een rijp geoogste dekvrucht. De oorzaak hiervan moet
gezocht worden bij de rode klaver, die bij het laatstegenoemde object verder in het
seizoen een wat groter plaats innam en ook een wat vitaler indruk maakte. Deze
soortiserookdeoorzaakvan,dathetobject d- inzaaina hetoogstenvanderogge nogietsmeerachterblijft, speciaalwatbetreft deopbrengst aan ruweiwitenover het
geheel vooral opdemeer droogtegevoeligegrond. Hieropwordt nader teruggekomen
bij debesprekingvan debotanische samenstelling.
Het inzaaien zonder dekvrucht in het voorjaar blijkt nauwelijks een halve opbrengst te geven. Bij vergelijking met de opbrengst van een jaar eerder ingezaaid
grasland maakt dit object duseenveel ongunstiger indruk dan bijvergelijking metde
opbrengst in het jaar van inzaaien bij andere methoden van inzaaien (object a in
tabel6).
c. Deopbrengsten aanvoederwaarde inhetvoorjaar van hettweedejaarnade inzaai
Van de in 1950en 1951ingezaaide proeven werd ook nogde opbrengst bepaald in
het voorjaar van het tweedejaar na het inzaaien. Van dein 1950ingezaaide proeven
gebeurde dit van twee sneden,van die ingezaaid in 1951echterslechtsvaneensnede.
De resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 8.
Tabel 8. De opbrengst aan voederwaarde in het voorjaar van het tweede jaar na het jaar van inzaaien bij verschillende methoden van graslandaanleg(verhoudingscijfers, 100= ...kgpera)
Theyieldinthespringofthesecondharvestyear with differentmethodsofgrasslandestablishment(relativefigures)
Vochthoudende zandgrond
Moist sandy soil
Jaar van inzaaien
Sowing year

1950

Harvest year

1951

Droogtegevoelige zandgrond
Sandy soil, susceptible to drought
1950

1951

1952(2 sneden)
(2 cuts)

1953(1 snede)
(/ cut)

1952(2 sneden)
(2 cuts)

1953(1 snede)
(/ cut)

98
99
38,8 = 100
113
104

108
106
26,4 = 100
HI
93

98
94
34,6 = 100
100
104

86
83
24,2 = 100
71
74

Droge stof
Dry matter

a1)
b
c
d
e

Ruw eiwit
Crude protein

a
b
c
d
e

93
93
4,8 = 100
116
109

108
102
4,5 = 100
119
100

100
93
5,7 = 100
' 107
105

88
90
3,7 = 100
72
76

Zetmeelwaarde . . .
Starch equivalent

a
b
c
d
e

101
105
23,6 = 100
115
105

106
106
17,4 = 100
110
92

99
94
2 1 , 9 = 100
101
105

87
86
15,8 = 100
72
75

x

) Zie toelichting onder tabel 6.
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See explanationundertable6.

Ook bij deze opbrengsten komen weinig opvallende verschillen voor. Het inzaaien
onder een rijp geoogste dekvrucht komt zeker niet meer zo gunstig naar voren als in
heteerstejaar na hetjaar van inzaaien, met uitzondering van deeerste snede in 1953
op de droogtegevoelige grond. Voor deze uitzondering kunnen wij geen verklaring
geven.Wiskundigishetverschilzeerbetrouwbaar,alledrieparalellenvanhetobject c
gaven een opvallend hogere opbrengst.
Verdervalt het op,dat het object d- inzaaien na deroggeoogst - opde vochthoudendezandgrond eengunstigeindruk maakt. Mogelijk moetenwedeoorzaak hiervan
daarin zoeken, dat op deze grond de rode klaver op dit object aan het eindevan het
eerste jaar na hetjaar van inzaaien een opvallend vitaler indruk maakte dan op de
objecten, die in het voorjaar waren ingezaaid. Op deze laatste objecten was het gehalteaanrodeklaverindeloopvanheteerstevolledigeoogstjaar regelmatigteruggelopen. Op het na de rogge ingezaaide object was het gehalte, zoals bij de bespreking
vandebotanische samenstellingnogzalblijken, nooit hoog.Indeloopvan heteerste
volledige oogstjaar liep dit gehalte veel minder sterk terug of nam aanvankelijk zelfs
nogtoeendeplanten maakten eenveelvitaler indruk. Vooraldit laatstevielook nog
waar tenemen in het voorjaar vanhettweedevolledigeoogstjaar. Dat speciaal deopbrengst aan ruw eiwit hoog is, ondersteunt deveronderstelling, dat vooral devitaliteit van de rode klaver hier een rol heeft gespeeld.
d. Debotanische samenstelling
Zowel in het eerste als in het tweede jaar na het jaar van inzaaien werden in de
eerste helft vanmeibij het oogsten van deeerste snedemonsters genomen voor botanisch onderzoek. Deresultaten hiervan zijn samengevat in tabel 9op blz.72.
Hoewel het Engels raaigras een niet onaanzienlijke plaats innam in het bij de
verschillende proeven verkregen bestand, overheerste deze soort toch niet zo sterk
als in de praktijk dikwijls wordt gezien. Percentages van meer dan 90% zijn daar
in nieuw ingezaaid grasland geenszins een uitzondering. Dit neemt echter niet weg,
dat er op de beide zandgronden en in de verschillende jaren nog wel uiteenlopende
gehalten aan Engels raaigras werden gevonden. Zo was het aandeel van deze soort
over hetalgemeen relatief laagbij deproeven, diein 1951werden ingezaaid.
De gehalten aan beemdlangbloemwaren steeds laag ofzeer laag.In het tweedegebruiksjaar kwam deze soort weliswaar iets meer naar voren, maar speelde ook toen
eigenlijk nog geen rol van betekenis. Dit iswel het geval met de timothee. Ook deze
soort maakte in het eerste gebruiksjaar geen groot gedeeltevan het bestand uit, maar
de gevonden percentages liggen toch beduidend hoger dan bij beemdlangbloem. Ook
bij timothee steeg het aandeel over het algemeen nog iets in het tweede gebruiksjaar.
Opvallend hoogwaren de gehalten aan deze soort in het voorjaar van het tweedegebruiksjaar (1954) op het op vochthoudende zandgrond in 1952ingezaaide proefveld.
Dit wasna dewinter 1953-54 waarin aan hetgrasland over hetalgemeen veelschade
werdtoegebracht. SpeciaalhetEngelsraaigrashadveelgeleden.Onderdergelijke omstandigheden komt de timothee dikwijls massaal naar voren. Dit was dan ook in dat
voorjaar algemeen waar tenemen. Van het in 1952op dedroogtegevoelige grond ingezaaide proefveld zijn helaas geen gegevensbeschikbaar, omdat de proefveldhouder
het proefveldcomplex reedsindevoorwinter had gescheurd, daar hij het perceelweer
in zijn geheel als bouwland wilde gaan gebruiken.
Veldbeemdgras werd in het eerste gebruiksjaar nauwelijks aangetroffen. In het
tweedegebruiksjaar kwam ook dezesoort ietsmeer naar voren.Dehoeveelheden,die
toen werden aangetroffen, waren echter ook nog niet van betekenis. Geheel anders
ligt de situatie bij het ruw beemdgras. Deze soort heeft op beide typen zandgrond
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steeds een rol van betekenis gespeeld. Vooral indemonsters,die in het voorjaar van
1952werden genomen, kwam het ruw beemdgras in grote hoeveelheden voor. Dit
moet gezienworden alseen gevolgvanderegenrijke zomer enherfst van 1951.Opde
vochthoudende zandgrond wist het ruw beemdgras zich goed te handhaven, zoals
blijkt uitdegegevensvoor 1953 van hetin 1951ingezaaideproefveld. Erwerden daar
in dat voorjaar nog zeer hoge gehalten aan deze soort gevonden. Op de droogtegevoeligezandgrond nam het ruw beemdgras niet een zo grote plaats in, hoewel ook
daar het aandeel van deze soort noglangniet teverwaarlozenwas.
Relatief laagwaren degehalten aan ruwbeemdgrasopdein 1952ingezaaide proefvelden.Ditzowelinheteersteentweedegebruiksjaar alsopdebeidetypenzandgrond.
Het zo sterk naar voren komen van ruw beemdgras onder vochtige omstandigheden
is algemeen bekend. Dat deze soort echter enige tijd van vestiging nodig heeft alvorens van deze omstandigheden te kunnen profiteren, moge blijken uit het feit, dat
over het algemeen wat lagere gehalten werden gevonden bij het in de nazomer ingezaaide object (d) en dan vooral in het eerste gebruiksjaar. Op de droogtegevoelige
grond echter ook nog in het tweede gebruiksjaar.
De gehalten aan rode klaver waren in het eerste gebruiksjaar over het algemeen
hoog. Alleen het in 1952 op de droogtegevoelige grond ingezaaide proefveld maakt
hierop een uitzondering. Ook op deze proefvelden kwam het algemeen bekende feit
naar voren, dat inzaai in de nazomer voor de rode klaver minder gunstig is. Op dit
object (d)werden in het voorjaar van het eerstegebruiksjaar dan ook lageregehalten
aan rode klaver gevonden.
Opvallend is,dat de rode klaver zichop dedroogtegevoelige zandgrond veel beter
wist te handhaven dan op de vochthoudende zandgrond. Dit blijkt uit de gehalten,
die werden gevonden in het voorjaar van het tweede gebruiksjaar. Niet alleen echter
waren de gehalten lager, de nog overgebleven rode klaverplanten maakten ook een
duidelijk minder vitale indruk. Reeds eerder werd er op gewezen, dat in het tweede
gebruiksjaar deophetindenazomer ingezaaideobject (d)nogaanwezigeplanteneen
duidelijk vitaler indruk maakten. Ook degehaltenwaren bij dit object inhet voorjaar
van het tweede gebruiksjaar over het algemeen nog iets hoger dan bij de andere in
hetzelfdejaar ingezaaide objecten. Dat degehalten op het object eover het algemeen
zelfs aanzienlijk hoger waren, mag geen verwondering wekken, omdat dit object in
hetvoorjaar vanhet volgendejaar werd ingezaaid enhettweedegebruiksjaar van het
desbetreffende proefveld voorditobjecteigenlijkheteerstevolledigegebruiksjaar was.
Dewitteklaver namoverhet algemeen geen groteplaatsin hetbestand in.Evenals
bij de rode klaver was het gehalte in het tweede gebruiksjaar lager dan in het eerste.
Ook de witte klaver scheen enigszins nadelige gevolgen te ondervinden van de nazomerinzaai (object d).Verder valt het op,dat ook deze klaverzich, evenalsderode,
beterwist te handhaven opdedroogtegevoelige zandgrond.
Op beide grondsoorten kwamen in alle proeven reeds in het eerste gebruiksjaar
duidelijk waarneembare hoeveelheden niet gezaaide soorten voor. Op de vochthoudendezandgrond waren dit in deeersteplaats kruiden, op dedroogtegevoelige zandgrond echter matige en minderwaardige grassen, zoals kweek en de struisgrassen. In
het tweedegebruiksjaar deden dezetezamen met witbol ook meer hun intrede opde
vochthoudende zandgrond, zodat het gehalte aan ongezaaide soorten daar toenam,
terwijl ze zich op de droogtegevoelige zandgrond maar nauwelijks wisten te handhaven.
Theuse ofacover crop anddateofsowing ingrasslandestablishment
On two types of sandy soil a series of experiments was designed in order to study
theinfluence of4methodsof grassland establishment (seetable 6)on theyieldofdry
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matter, crude protein and starch equivalent in the sowing year, thefirstharvest year
and the spring of the second harvest year. Attention was also paid to the botanical
composition of thenewsward. Sowingunder acovercrop whichismown greengave
the highest yields of nutrition value in the sowing year. In the first harvest year the
differences were small with the exception of sowing in the summer after the harvest
of the grain crop (method d).This method givesless red cloverin the sward. On the
other hand the red clover of this object was more vital in the spring of the second
harvest year and therefore this method of sowing tended to give somewhat higher
yieldsat that time.In the spring of the second harvest year the amount of red clover
in the sward of this object was also sowewhat higher than in the sward of the other
objects.
DE EVAPOTRANSP1RATIE VAN GRASLAND IN 1955
withsummary
G. F. MAKKINK

Een overzichtvan hetwaterverbruik in 1955 vanhet gras,datzichopdelysimeters
van het C.I.L.O. bevindt, isgegeven in tabel 10.Zoals menuitvorigeverslagen weet,
zijn deze maandcijfers verkregen door optelling van de uitkomsten van korte perioden, die in de zomer 3of 4dagen langzijn. Degroottederevapotranspiratie indeze
perioden is uit waterbalansen berekend, waarbij de gewichtsveranderingen van de
lysimeters door wegingwerden vastgesteld.
De behandelingvan delysimeters wasongeveer gelijk aan dievan 1954(MAKKINK
1955b).Devoornaamste afwijking was,dat het grasopde32lysimeterselke4weken
werd geknipt in plaats van elke 5weken, zoals in 1954. Dit werd echter zo gedaan,
dat elke week 8lysimeters een beurt kregen. Hierdoor was het gras niet bij allelysimeters in hetzelfde groeistadium, maar op elk tijdstip waren er steeds 4 groeistadia,
waardoor degemiddelde graslengtevan allelysimeters indeloopvan hetjaar minder
abrupt varieerde dan in 1954.De invloed van de graslengte op de evapotranspiratie
deed zichdus ditjaar minder gevoelen. Er werd voor gezorgd, dat in een groeplysimeters met een bepaald waterstandsregime alle 4 graslengten zoveel mogelijk vertegenwoordigd waren.
Enkele lysimeters kregen een andere waterstand dan vorigjaar. De waterstanden
vandenietconstante regimeswerdenop 12aprilen 18meiomlaaggezet,op6oktober
en 17 november omhoog. Hiermedewerdin 1 of2stappen dewinterwaterstand inde
zomerwaterstand veranderd of omgekeerd.
De verdampingscijfers in de tabel hebben betrekking op 2 verdampingsbakken;
op regendagen werd deverdamping, evenalsvroeger, berekend op grond van deverdamping uit deevaporimeters vanPiche.
Bemestingsvarianten waren er niet. De bemesting was als volgt:
8 nov. 1954: 15ton stalmest per ha,
28mrt 1955: 80kgP 2 0 5per ha,40kgK 2 0 per ha en24kgN per ha.
Elkeweekvan 12aprilaf t/m 18okt.: 40kgK 2 0 perhaen24kgNperha,telkens op
8lysimeters,zodatzeeensper4wekeneen bemestingkregenna het knippen.
Er istijdens deeerste groeiperiode eenaanvullende bemesting gegeven,corresponderend met deongelijke duur van deeerste groeiperiode.
Van 2meit/m 8juli zijn alle lysimeters 1 of2weegperioden geheelbuiten werking
geweest, omdat ze van buiten opnieuw geteerd moesten worden. In 9 stuks werden
door de aanwezige doppen in de wand nylonelementen en thermistors aangebracht.
Deontbrekendecijfers werdenopgrondvandegegevensvananderelysimetersgeschat.
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Op 22 september werden alle veenlysimeters afgeplagd, met grond van het desbetreffende veenperceel bijgevuld en op24september metEngelsraaigras (weidetype)
ingezaaid. Dit werd gedaan omdat de opbrengst als gevolgvan de uiteenlopende botanischesamenstellingsterk varieerde;voortaan wordt opveeneenbetere samenhang
verwachttussen deopbrengst endewaterhuishouding dan tot dusverwerd gevonden.
Inverbandmetdezeingreepontbreken gegevensover7 dagen.Deonvolledige totalen
zijn daarom tussen haakjes geplaatst. In oktober stond erweerjong grasop deveenlysimeters.
Evenals in vorige jaren hadden de besproeide lysimeters de hoogste verdamping
(zietabel 10).Op kleienveenwas hetbetrokken bedrag hoger dan dat bijdehoogste
waterstand op die grondsoorten, maar ook hoger dan bij de waterstand -50 cm op
zandgrond. Door sproeien wordt dus bereikt - evenalsvroeger - dat de verdamping
boven die van gras met waterstand -50cm uitgaat; het aandeel van de verdamping
van aanhangend en op de grond liggend sproeiwater kan men gering achten, omdat
de begieting met een gieter gebeurde. Ook was de verdamping op veengrond met
waterstand -50cm hoger dan die van zandgrond met hoge waterstand. De vraag
moet dus gesteld worden of het waterverbruik op zand met een waterstand -50cm
welhet maximaleverbruik wasengelijkgesteld magworden met depotentiëleevapotranspiratie. Dit zal nader worden onderzocht. (De potentiële evapotranspiratie is
volgens THORNTHWAITEhet waterverbruik van een gesloten, kortevegetatie,dieoptimaal vanwaterwordt voorzien; tot dusver werdaangenomen, dat het waterverbruik
van 6 lysimeters met een constante waterstand op -50cm deze grootheid goed benaderde.)
Dehogewaterstand opkleigeeft eenbelangrijk lagereverdampingdan bij sproeien
enbij de hogewaterstand op zandenveen(zietabel 10).Dat dediepewaterstand op
klei(-145 cm)een hogereverdamping vertoont dan dezelfde opzand, houdt verband
met het feit, dat 2 lysimeters met klei een zeer trage doorzijging hadden en lang
vochtig, resp. dras bleven; bovendien werd een lysimeter met kleigrond in juni ter
controle op mogelijk lekken herhaaldelijk vol water gezet.
De verdamping uit de verdampingsbakken was in de meeste maanden hoger dan
verledenjaar, behalve inmei.Deverdamping uit dezandlysimeters met hoge waterstand was in juli, augustus en september eveneens aanzienlijk hoger dan verleden
jaar. Toch ligt de verhouding E_5():Eoditjaar indeze3maandenlagerdanverleden
jaar,zoalsuitdevolgendecijfers blijkt:

1955

[Z-50cm
Bak
1 Verh

/ Z -50cm
1954 (Bak
1 Verh

mei

juni

juli

aug.

sept.

71
93
0,8

98
114
0,9

113
123
0,9

100
103
1,0

53
54
1,0

125
108
1,2

96
79
1,2

83
85
1,0

75
62
1,2

41
39
1,1

Nog lager isdeze verhouding voor mei, gevolg van het feit, dat het waterverbruik
derzandlysimetersmetwaterstand-50cmditjaarlaagwas,zoalsblijktuit vergelijking
met deovereenkomstige lysimeters met veen enmet klei.Verledenjaar had de groep
„zand-50cm"eenveelhogerverbruik invergelijkingtot deovereenkomstigegroepen
op veen en klei. Voor dit verschijnsel isgeen verklaring gevonden. Eén en ander versterkt het vermoeden, dat het waterverbruik van de zandlysimeters met hoge water76

stand beneden het maximum heefit gelegen. Intussen hangt de lagere verhouding
zand -50cm: bak dit jaar ook samen met het feit, dat elke 4weken werd geknipt,
tegen verledenjaar elke 5weken. Omdat de verdamping uit het gras toeneemt naarmate hetlangeris,moetditdeverhoudingscijfers ditjaar lager hebbendoen uitvallen.
Het verloop der potentiële evapotranspiratie in 1955is infig.5weergegeven. Opvallend is,dat in mei nog geen verdampingen boven 3mm per etmaal voorkwamen
(3- of4-daagse gemiddelden),invorigejaren wel(zievorigverslagC.I.L.O. blz.124).
Defiguurheeft ditjaar betrekking opde6lysimetersmetzand,waarin dewaterstand
-50cmwas;vorigejaren opalle32lysimeters.Dehoogsteverdampingovereenhalve
week bedroeg dit jaar 5,5 mm per etmaal.

aug

FIG. 5. De gemiddelde verdamping per etmaal in de loop van 1955 van 6 lysimeters met constante
grondwaterstand op -50 cm
Average évapotranspiration in mmper 24 h during 1955of 6 lysimeters with constant watertableat -50 cm

Na de teleurstellende uitkomsten in vorigejaren betreffende de samenhang tussen
het waterverbruik en de grondwaterstand, worden hierover nu geen gegevens meegedeeld. Deze samenhang is gebleken onder te gaan in de afhankelijkheid van het
waterverbruik van de graslengte, het verdampend vermogen van de lucht en de
vochtspanning vandebovenste grondlaag. Dezelaatste isopzijn beurtmedebepaald
door de regenval, het capillair geleidingsvermogen en de grondwaterstandsdiepte
(MAKKINK en VAN HEEMST 1956,P. G. WIND 1955, MAKKINK 1955a).
Eenverband tussen deopbrengst endegrondwaterstand werdindeafgelopen jaren
wel gevonden, maar het was zeer weinig gedetailleerd als gevolgvan het feit, dat de
opbrengst opeenoppervlaktevan 1 m2sterkvarieertdoordeverschilleninbotanische
samenstelling. Daarbij komt, dat het capillair geleidingsvermogen van de grond een
groterolspeeltenditvermoedelijk vanlysimetertotlysimetervarieertendeopbrengst
beïnvloedt.
In figuur 6 is het verloop van de grasgroei weergegeven. Omdat wekelijks 8lysimeters geknipt werden, kon degemiddelde oogst perweek worden vastgesteld, zodat
het groeiritme duidelijk te voorschijn treedt. De groei bij constant hoge waterstand
(-50 cm) op zand is belangrijk beter dan bij een diepe zomerwaterstand (-145 cm),
behalve in april, toen deze lysimeters met diepe zomerwaterstand de hoogste opbrengst gaven. Toch hadden deze vóór 12 april ook de waterstand -50cm en van
12/4tot 18/5-95cm.
Bij deveen- en kleigrond is het effect van begieten duidelijk.
Delagereliggingder krommevandebegotenveenlysimetersinmeiheeft misschien
geen reëlebetekenis(slechts2begoten lysimeters).Dekrommenvandekleiliggen op
het laagste opbrengstniveau.
De gemiddeldejaaropbrengst van de 3grondsoorten was:
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ds kg/ho dog
'00r-

FIG. 6. De droge-stofopbrengst in
kg ha/dag gedurende I955
bij 3grondsoortenen2varianten in de waterhuishouding
The yield of dry matter in
kg!ha!day during 1955of 3
soil types and 2 variantsof
waterproviding(zand = sandysoil,2waterlevels; veen=
peat soil, klei = clay soil;
sprinkledand notsprinkled)

op zand 112,1 kg droge
stof per are
op veen 131 kgdroge stof
per are
op klei91,9 kgdroge stof
per are.
Wegens het ontbrekenvande
7esnede opveenisdejaaropbrengst berekend uit de 6
voorafgaande sneden tezamen,vermenigvuldigdmeteen
verhoudingsgetal, dat aan de
gegevens van zand en kleiis
ontleend en bij beide grondsoorten vrijwel gelijk was.
Theévapotranspiration of
grasslandin 1955
The monthly amounts of the
évapotranspiration of groups
of lysimeters arepresentedin
table10.TheratioEp:E0was
lower than in 1954.Thismay
be due to the fact that this
year thegrasswasshorterbecauseitwascutevery4weeks
in stead of every 5weeks in
1954. A comparison of the
figuresof table 10 (e.g. with
peat, sprinkled), however, gives evidence that the évapotranspiration of the 6 lysimeters with the water table constant at -50 cm, was this year not quite identical
with the potential evapotranpiration, but somewhat lower.
The grcwth curves (fig.6) are based on weekly cutting of 8 lysimeters out of the
32,with a growing period of 4weeks.They show the influence ofwater on the yield.
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D E WATERBALANS VAN G R A S OP NATTE G R O N D
with summary
G. F. MAKKINK

Het is een bekend verschijnsel dat een gewas als bieten op een sterk drogende dag
tijdens de middaguren zijn bladeren slap laat hangen. Dit is een gevolg van het feit,
dat het waterverlies naar de atmosfeer de wateropname uit de grond overtreft. Bij de
optredende verlaging in turgor kan men er wel zeker van zijn, dat de huidmondjes
zich hebben gesloten en de fotosynthese, dus de produktie, stilstaat.
Men kan zich afvragen of watertoevoer het verschijnsel volledig kan opheffen en de
fotosynthese onbelemmerd kan doen verlopen. Vermoedelijk zal dit niet altijd het
gevalzijn, want het isdenkbaar, dat opzeer droge dagen, zelfs opeenzeer natte grond,
de wateropname, ook al is deze maximaal, toch nog bij het waterverlies achterblijft.
Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, wanneer de opname-capaciteit van het
wortelstelsel te klein is. Vooral bij grasland zou zich dit kunnen voordoen en zelfs bij
optimale watervoorziening mogelijk tot een depressie in de opbrengst kunnen leiden.
Bij oud grasland staat de opname-capaciteit achter bij die van een kunstweide of van
granen (G. P. WIND, 1955).
Uit beregeningsproeven is gebleken, dat bij optimale watertoediening de midzomerdepressie niet geheel verdwijnt (MAKKINK 1948, 1949, 1954, 1955).Ook WILSON
& WELTON (1935) hebben dit reeds gevonden. Uit deze proeven mag men besluiten,
dat de midzomerdepressie ten dele aan een andere oorzaak dan watertekort in de
grond moet worden toegeschreven. Dat bij deze proeven de vochttoestand ook in de
plant steeds optimaal voor fotosynthese was, d.w.z. de vochtbalans in evenwicht, is
echter niet vastgesteld. Het strikte bewijs is dus nog niet geleverd, dat de midzomerdepressie een andere factor dan de onder-optimale vochttoestand in het gewas ter
verklaring behoeft. In het licht van deze problematiek is het resultaat van enkele eenvoudige bepalingen interessant.
Terloops werd in 1955 op het terrein van het lysimeterstation - oud grasland, dat
sedert 1952 steeds werd gemaaid - het volgende proefje gedaan. Een stuk ter grootte
van ca. 36 m2 werd in de periode van de langste dagen door begieten flink nat gehouden. 4 tensiemeters op ca. -5 cm bewezen dat de vochtspanning van de zodelaag gering was. Op een dag waarvan 's morgens verwacht mocht worden dat hij zeer drogend zou worden, werd hier elk uur een grasmonster genomen voor het bepalen van
het drooggewicht. De monsterneming begon niet vóór 10 uur, omdat vroeger op de
dag het gras nog nat was van de dauw. In verband met de weersomstandigheden had
de bemonstering op slechts 3 dagen plaats, nl. op 1, 6 en 27juni. Het resultaat is in
tabel 11 vermeld.
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Tabel II. Droge-stofgehalten op 3 data injuni 1955op verschillende tijdstippen en de potentiële
evapotranspiratie (Ep)
Percentage drymaller on3Jala inJune 1955 at variousmoments; Eppotentialévapotranspiration
% Droge stof

Tijdstip uur
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

,•

) juni

6juni

27juni

16,4
18,2

16,8
18,1
18,4

20,7
20,7
21,2

18,9
18,2
18,5
19,2

21,0
20,5
20,4
21,1

18,8

21,4

5,8

4,2

17,9
18,7
18,4
19,8
19,8
~
4,0

De gehaltecijfers der droge stof geven slechts een geringe stijging te zien op alle
3 dagen. Menkanaan dezecijfers niet zien ofdehoeveelheid droge stof indeplant
toenam, ofdatdehoeveelheid water indeplant afnam. Laten wij eerst onderstellen,
dat eralleen sprakewasvaneenuitdrogingendatdehoeveelheid droge stof constant
bleef.
Intabel 12 zijn nudebegin-eneindcijfers vanhetvochtgehalteder3reeksen cijfers
uit devorige tabel omgerekend alseenveelvoud vanhetgehalteaandroge stof.
Tabel 12. Watergehalte alsveelvoud vanhet gehalte aan droge stof in vóór- en namiddag op3data
injuni
Ratio ofmoisture contentanddrymattercontentinthemorning andintheeveningon3data
inJune
Vochtcoéfficiënt

Tijdstip uur
1juni
10
11
18
20 . .

6juni

27juni

4,95

3,85

4,3

3,7

5,1
4,05

Men ziet, dat de vochttoestand op 1en 6juni zeer merkbaar is achteruitgegaan.
Ookvertonen de3datumseencontinuïteit: van 1 tot27juni schijnt devochttoestand
geleidelijk achteruit tezijn gegaan.Opditnatte stuk landkanditechterniethetgeval
geweest zijn tengevolgevanwatertekort. Deonderstelling datdehoeveelheid droge
stof niet veranderde,wasmetbetrekking totdeperiodevaneenmaand blijkbaar niet
juist; er heeft een toename plaats gehad in de loop vanjuni. Dit wordt bevestigd
doordevolgendeberekening.Wijschatten,daterop 1junica. 12cmgrasophetveld
stond; ditkomt volgensvoorhanden gegevensovereen metca.2,1tondroge stof per
ha. Op27juni, toen hetgrasnaar schatting20cmlangwas, stond erca. 3,5tonper
ha droge stof ophetveld. Detoeneming perdagbedroegvan 1 tot27juni dusrond
(3,5-2,1): 26= 53kgper ha. Dit bedrag isbij de gegeven goede watervoorziening
in overeenstemming metdegrasgroei onder dergelijke omstandigheden. Namechter
ookopelkderdriedagendehoeveelheid droge stof toe?Omdittetoetsen willenwij
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onderstellen dat de waterbalans van het gras in evenwicht blijft en we berekenen de
hoeveelheid droge stof per gewichtseenheid aan water inhet gras.Wezien nu opalle
3 datums een duidelijke toeneming der droge stof, vooral op beide eerste datums
(tabel 13).
Tabel 13. Droge-stofgehalte als een fractie van het watergehalte in vóór- en namiddag op 3 data in
juni
Ratio of dry matter content and moisture content in the morning and in the evening of 3 data
in June

Droge-stofcoéfficiènt

Tijdstip uur
1juni
10
11
18
20 . .

. . . .

6juni

27juni

0,201

0,261

0,231

0,272

0,196
0.246

-

Met hoeveel aanwas komt deze toename aan droge stof nu overeen? Wij schatten
zoeven dat er beginjuni ca.2,1 ton droge stof per ha op het veld stond. Bijeen aanvangsgehalteaan drogestof van rond 16,5%(tabel 1) (83,5 % water)waserdus2,1 X
83,5 = 10,6 ton/ha water in het gras voorhanden. De toename aan droge stof op
1 en 6juni bedroeg dus gemiddeld 0,040 X 10,6 ton/ha = rond 420 kg/ha per dag,
nadat een groot deel van de morgen al verstreken was. Dit bedrag is absurd hoog,
zodat dusmoet worden besloten, dat erweldegelijk eenachteruitgang van dewaterbalans overdag is opgetreden.
Uit een en ander volgt, dat op lange, drogende dagen bij optimale watervoorziening van de grond, in het gras een achteruitgang in de vochttoestand kan optreden.
Bedenkt men dat op de 3 datums in kwestie volgens de bepalingen met weegbare
lysimeters deverdamping niet extreem was(zieEptabel 11)(potentiële evapotranspiraties, Ep, van 8 mm per etmaal kunnen voorkomen), dan moet worden besloten
datinnormalezomershetgras,zelfsbijoptimalewatervoorziening,zijnvochttoestand
niet steedsgeheelkan handhaven. Ofditzalleiden tot een reductie inde fotosynthese
kan niet zonder verder onderzoek worden uitgemaakt. En als deze reductie bestaat,
zal nog moeten blijken of ze de midzomerdepressie geheel zal kunnen verklaren.
Thewater content ofgrassona wet soil
Moisture determinations in grass samples at subsequent hours on 3days in June
1955, taken on a small plot on which artifically a low soil moisture tension was
realized, proved that even under thosecircumstances the moisture equilibrium in the
grasscannotbemaintained.Thismighthaveitsrepercussion onphotosynthesisunder
optimal moisture conditions in the field.
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D E GRASOPBRENGSTEN IN 1955
with summary
T H . A . D E B O E R en

W. D. JAGTENBERG

INLEIDING

Evenals in vorige jaren werd het onderzoek naar dejaaropbrengst van de Nederlandse graslanden door deproefveldenserie Cl 203,ook in 1955 voortgezet.
In 1955zijn in het kader van dit onderzoek op 87 praktijkperceien de opbrengsten
bepaald. Dit waren vrijwel dezelfde percelen als in 1954. In de Geldersche Vallei
werd ditaantal met 4 percelen uitgebreid. De Rijkslandbouwconsulentschappen Emmen, Roermond, Sneek, Zevenbergen en de Directie van de Noordoostpolderwerken
verleenden bij de veldwerkzaamheden weer hun zeer gewaardeerde medewerking.
Op ruim de helft van deze percelen heeft reeds vanaf 1946 of 1947dit onderzoek
plaatsgevonden. Door bemesting en maaitijden steeds gelijk te houden, zijn de opbrengsten vanjaar totjaar volkomen vergelijkbaar.
Tabel 14. Aantal veldjes en de jaren
Number of plots and years concerned

Gebied
District

Gelderland

- rivierklei
river-clay
- zand Geld. Vallei
sand
- zand Rangeb. IJsselmeer . . . .
sand
- klei op veen Randgeb. IJsselmeer
clay on peat
- veen Randgeb. I J s s e l m e e r . . . .
peat
- zand Graafschap
sand
Gron. Fr. Dr. - zand
sand
„
- veen
peat
Zuid-Holland - veen en kleiop veen
peat and clay on peat
N.-Brabant
- zand
sand
„
- zeeklei
sea-clay
Z.-Limburg
- loss
loess
„
- lossgrasboomgaarden
loess grass under orchards
Overijssel
- zand Twente
sand
Oost-Drente
- veen-madelanden
peat
Z.W.-Friesland - zeeklei
sea-clay
Totaal Total
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Aantal'Veldjes
Number of plots
Oude
Nieuwe
serie
serie
Old
New
series
series
10

Proefjaren
Years

1946/1955
1954,1955
1950,1955 excl.'53
idem
idem
1952/1955

5

1946,1955en 1953/1955

5

1946/1955 ^

10

1946/1955

7

1946/1955
1952/1955
1952/1955
1953,1955
1952/1955
1952/1955
1946/1955en 1953/1955

45

42

In hetvolgende zullen deproefvelden vandeoude serie afzonderlijk besproken
worden.
Eenoverzichtvanhetaantal proefvelden pergebied envan deproefjaren waarinde
opbrengsten werden bepaald, isvermeld intabel14.
DE WEERSOMSTANDIGHEDEN

De verschillen inopbrengst vanjaar totjaar ontstaan voor een groot deel doorde
weersgesteldheid.
In tabel 15 volgt eenoverzicht van de landelijk gemiddelde etmaaltemperaturenen
vandegemiddeldehoeveelheid neerslagpermaand overdeperiodevan 1 februaritot
30november 1955.Tervergelijking zijn dezelfde cijfers vermeld zoals zijgemiddeld
voorkwamen over de laatste 30jaar (N 30).
Tabel 15. Gemiddelde etmaaltemperaturen en gemiddelde neerslag van febr. t/m nov. 1955vergeleken metN 30, over hetgehele land
Average temperature per24hours andaverage precipitation front Febr.-Nov. 1955 compared
with theaverage of the last 40years (N 30) inthe Netherlands

Temp,in°C 1955. . .
Temperature
N 30
Neersl.inmm 1955 . .
Precipitation
N 30

Febr.

Mrt

Apr.

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

0,3

1,8

7,8

9,8

14,0

17,2

18,0

14,9

9,8

6,9

2,3
50

4,8
36

8,0
22

11,9
82

14,8
50

17,0
29

16,8
56

14,5
82

10,2
102

5,9
25

45

38

48

51

54

72

75

71

73

74

/

Detemperatuur lagin maart vereninapril iets beneden hetgemiddelde,terwijlde
hoeveelheid neerslagindezemaanden minder dan dehelft van normaal bedroeg.Begin meiwaserinhet algemeen dan ook nog maar bitter weiniggras gegroeid.
Ook mei bleef erg koud, maar detemperatuur was blijkbaar toch voldoende hoog
om het gras tenvolle te kunnen doen profiteren vandeovervloedige regen die in
deze maand viel. Inkorte tijd groeide ervoldoende gras voor een zeer bevredigende
hooioogst. Juni gafnormale hoeveelheden neerslag entemperaturen, injuli wasde
temperatuur eveneens normaal, maar deregenval gering. Ookinaugustus bleefde
neerslag beneden het gemiddelde en de temperatuur daar belangrijk boven. Op
droogtegevoelige gronden stagneerde de grasgroei en kwam eenenkele maal verbranding voor; lage en natte gebieden daarentegen gaven in deze maanden een
maximale productie. September wasgunstig voor de grasgroei. Oktober echter te
nat.
DE GRASOPBRENGSTEN IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN IN VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN

Intabel 16volgendegrasopbrengsten pergebied,uitgedrukt inkilogrammen droge
stof per are van deproefvelden der oudeserie.
Overzien wij deze cijfers, danblijken deopbrengsten van 1955weliswaar lagerte
liggen danin 1953en 1954, maar blijkt datzijtoch, metuitzondering van dezandgronden indenoordelijke provincies, overal nogboven hetgemiddelde derlaatste
10jaar gebleven zijn; in Noord-Brabant zelfs belangrijk daarboven. In dit laatste
gebied zijn deopbrengsten, na de natte zomersvan 1950en 1951, relatief steeds hoog
gebleven, degemiddelde bemestingstoestand steeg echter indeloop der jarenook
meer dan elders.
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Tabel 16. Droge stof in kg/are (oude serie veldjes)
Grassyieldinkg drymatterper are{oldplots)

Klei
Clay
Veen
Peat
Zand
Sand

District

1946

1947

1948

1949

1954

1955

Gelderland
Z.W.-Friesland
Zuid-Holland
Gr. Fr. Drente
Noord-Brabant
Gr. Fr. Drente

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 99,0 86,0 78,6 92,4 89,4
79,0 (105,2) 93,1 88,1 106,3 102,2
96,0 101,5 99,7 102,3 117,8 101,9
81,5 79,5 79,4 84,1 93,8 84,5
64,9 82,8 88,8 87,4 84,8 89,3
93,4 99,3 91,7 85,7 101,9 89,8

81,1
91,5
98,4
81,5
88,2
81,1

76,4

57,2

79,6

81,3

87,0

Gemid deld Average

1950

94,5

1951

89,8

1952

87,7

1953

99,5

92,7

Tabel 17 geeft de opbrengsten der proefvelden die in 1950 of later werden aangelegd (nieuwe serie).
Tabel 17. Droge-stofopbrengst in kg/are (nieuweserie veldjes)
Grassyieldinkg drymatterperare{newplots)

Klei Clay
Loss Loess
Loss
„
Veen Peat
Zand Sand
»»
»»
,»
»»
Klei Clay
Zand Sand
Kleiopveen
Clayonpeat
Veen Peat

District

Aantal veldjes
Numberof
plots

West-Brabant
Zuid-Limburg
Grasboomgaarden
Drente
Twente
Graafschap
Geld.Vallei
Z.W.-Friesland
Randgebied IJsselmeer
Randgebied IJsselmeer

2
5
3
-4
4
4
7
3
3
4

88,7
92,1

Randgebied IJsselmeer

1

82,6

1950

1951

1952

1953

1954

1955

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

-

52,0
98,6
68,3
72,4
75,7
70,6
117,7

90,4
85,5

-

69,7
78,2

-

51,4
87,4
52,3
69,2
83,9
84,6
93,6
94,8
84,6
90,8

33,8
93,8
72,1
71,0
80,0
82,9
82,6
84,8
79,4
84,0

92,8

74,5

-

90,2 107,7

-

Overhet geheelvertonen dezeopbrengsten veelovereenkomst met de vergelijkbare
gebieden der oude serie.
De grasprodukties van de zeekleigraslanden in West-Noord-Brabant liepen verder
terug. Deze achteruitgang moet toegeschreven worden aan de overstroming tijdens
de stormramp in 1953.Dezepercelen worden nu ook,evenalsgrote soortgelijke complexen geïnundeerd grasland, met overheidssubsidie gescheurd en later opnieuw ingezaaid. Het verloop der opbrengsten onderschrijft deze cultuurmaatregel volkomen.
Op de lössgronden in Zuid-Limburg en de made-graslanden in Oost-Drente ligt
de opbrengst hoger dan in voorgaande jaren. Ook de cijfers van het veen in het
Randgebied van het IJsselmeer wijzen in dezelfde richting, maar door het uitvallen
van een zeer arm proefperceel in dit gebied zijn hier decijfers voor 1955 geflatteerd.
De overige gebieden vertonen ten opzichte van 1954alle een min of meer sterkeopbrengstdaling, zoalsdit ook het gevalismet de oudeserie.
Vanaf 1953werd ook in een drietal beweide graslandboomgaarden in Zuid-Limburg de opbrengst bepaald. De uitkomsten worden dit jaar voor het eerst in het
jaarverslag van het C.I.L.O. besproken.
De opbrengst blijkt gemiddeld 30% lager te liggen dan op de normale löss-graslanden.In 1954wasdeproduktiebijzonder laag,speciaaldooreenminimaleopbrengst
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in het koude en drogevoorjaar. De overvloedige fruitoogst endedaaraan verbonden
werkzaamheden en val van het fruit, waren mede oorzaak dat ook in de zomer de
opbrengst laagbleef.
DEGEHALTEN AAN VERTEERBAAR RUW EIWIT

Tabel 18en 19geven een overzicht van de gehalten aan verteerbaar ruw eiwit,per
jaar en per gebied, gemiddeld over degehelejaaropbrengst.
Tabel 18. Gemiddeld % vre van alle sneden per gebied (oude serie veldjes)
Averagepercentage digestiblecrudeproteinof allcuts (summarizedper district) of theold
plots

District

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Gem.
Average
1946t'm
1955

i
Klei
Clay
Veen
Peat
Zand
Sand

Gelderland
Z.W.-Friesland
Zuid-Holland
Gr. Fr. Drente
Noord-Brabant
Gr.Fr. Drente

Totaal Total . . .
Gemiddeld Average

12,3 13,4 13,0
12,9 i 12,5 13.4
12,6 i 14,8| 14,6
11,1j 12,6! 13,7
10,6 13,0 11,4
10,6 12,1 12,4

12,4
13,0
13,5
12,4
11,1
11,8

69,5 77,3 76,6! 79,5 69,2 68,3 73,6i 70,1 78,4 78,5
11,6 12,9 12,8 13,3 11,5 11,4 12,3 11,7 13,1 13,1

74,2
12,4

11,2
12,6
12,3
12,0
9,8
11,6

13,0
13,4
14,3
13,1
11,1
12,4

13,2
14,0
13,5
13,3
10,0
12,6

12,5
14,0
14,0
13,3
12,4
13,3

.1,9
13,5
13,6
10,1
10,1
10,0

11,4
11,3
12,5
11,4
11,0
10,7

12,3
12,0
12,9
13,1
11,2
12,1

Tabel 19. Gemiddeld % vre van alle sneden per gebied (nieuwe serie veldjes)
Averagepercentage digestiblecrude proteinof all cuts (summarizedperdistrict)of thenew
plots
District
Klei Clay
Loss Loess
Loss Loess
Veen Peat
Zand Sand
Zand Sand
Zand Sand
Klei Clay
Zand Sand
Kleiopveen
Clayonpeat
Veen Peat
Totaal Total
Gemiddeld A

Aantal veldjes
Numberof
plots

West-Brabant
Zuid-Limburg
Grasboomgaarden
Drente
Twente
Graafschap
Geld.Vallei
Z.W.-Friesland
Randgeb.Usselmeer
Randgeb.Usselmeer

2
5
3
4
4
4
7
3
3
4

Randgeb. Usselmeer

1

!
i
!
1
!
'

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1 12,3
12,8

12,5
12,5
13,9
10,6
11,2
10,5

_
-

13,0
11,3
13,0
11,0
12,6
13,0
11,4
12,7
13,6
14,6

11,4
13,1
12,7
11,8
11,8
12,6
12,8
13,4
13,1
13,3

~

13,8

13,5

j

!
!
1

-

i 10,3
! 11,0
! 10,0
' -

_
_
!

i

56,4
11,3

_

12,8

840 140,0 139,5
12,0 12,7 12,9

Evenals de droge-stofopbrengsten liggen ook de gehalten aan verteerbaar ruw
eiwit meestal boven het.gemiddelde gehalte der laatste 10jaar, alleen de zand- en
veengronden maken, met een iets lager gehalte, hierop een uitzondering.
Het grasin deboomgaarden van Zuid-Limburg heeft gemiddeld een hoger gehalte
dan dat der normale graslanden. In 1955was het omgekeerde het geval. De grootte
en de betrouwbaarheid van het verschil kunnen van jaar tot jaar sterk variëren.
Weersinvloeden en bemestingstoestand kunnen hier een rol spelen.
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HET GROEIVERLOOP IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN

In de grafieken 7 t/m 20 wordt het verloop van de grasgroei in het seizoen 1955
weergegeven. Het gemiddelde groeiverloop van de bekendevoorafgaandejaren ister
vergelijking eveneens vermeld.
kg ds/ha/dag
8 " r kg dm/ha/day
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F I G . 7 T/M 12. Groeiverloop op klei-, veen- en zandgrond, in 1955 en in 1946-1954 (gemiddeld)
Growth on clay soil, peat soil and sandy soil, in 1955 and in 1946-1954 (average)

Tn de meeste gebieden valt een lage produktie op in de relatief koude, en droge
maanden maart en april en een sterke groei in de koude en regenrijke meimaand.
Op de overwegend vochtige en natte veen- en zandgraslanden in Groningen, Frieslanden Drente kwamdeze sterkste groei pasin demaandenjuni enjuli tot ontplooiing, in de zeer natte madelanden pas in de warme en droge maanden juli-augustus.
Uitzonderingen op dezeverlate voorjaarsgroei zien wij in de kleiweidegebieden van
Zuidwest-Friesland en op de klei op veengraslanden in het Randgebied van het
IJsselmeer; in mindere mate ook op de Iöss in Zuid-Limburg en de kleiveengraslandeninZuid-Holland. Ditzijn inhetalgemeen dehooguit hetwater liggendeen/of
goed ontwaterde graslanden op debetere gronden.
In degenoemdegebieden meteennormalevoorjaarsgroei trad evenalsopderivierklei van de Betuwe in dedroge zomermaanden een duidelijke groeidepressie op.Een
uitzondering hierop vormen löss-graslanden,diezelfs een tweedegroeitop injuni-juli
gaven. Een tweede groeitop zien wij ook bij de zandgraslanden in het Randgebied
van het IJsselmeer, waar de voorjaarsgroei echter achterbleef en op de zandgronden
in Noord-Brabant, waar ook degroei in mei-juni zeergoed was.
Een goede en welige herfstgroei trad ten slotte op bij de vochthoudende en natte
graslanden, waar de zandgraslanden in het noorden weer voor een uitzondering
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FIG. 13T/M 20. Groeiverloop opklei-,loss-,veen-en zandgrond in 1955en in 1952-1954 (gemiddeld)
Growth onclaysoil,loess, peat soilandsandy soilin 1955 andin 1952-1954 (average)

zorgden. De kleigebieden gaven een normale najaarsgroei behalve de rivierkleigraslanden,waar deze,na de sterke midzomerdepressie,zeergoedwas.
Grassyieldsin 1955
In 1955 on45 fields forthetenth time in succession thegrass productionwas
measured bij mowing small plots. On 42fieldsthis was done forthe first, secondor
third time.
The grass yield of these plots has been determined by mowing 6times per season.
The amount offertilizers wasfixedat60 kg P 2 0 5 , 120kg K 2 0 and 70 kgNper ha
annually.
In table 15theclimate ischaracterized by means of the average monthly temperatureandprecipitation. Thestart ofthegrowingseason wasverydryand the temperature lower than the average.The rainfall inJuly and August waslow.
The influence ofthe above mentioned type ofweather was reflected inthe grass
production (see growth diagrams 7-20). The low layingfieldsinthe peat and sand
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districts of Groningen, Friesland and Drente yielded more in these dry summer
months. Thedrydistricts yielded less than they do normally.
In thetables 16and 17a survey is given of the average annual production of dry
matter in various districts ofthe Netherlands.

DE MINERALE SAMENSTELLING VANWEIDEGRAS
IN VERBAND MET KOPERGEBREK BIJ RUNDVEE
with summary
W. B. DEUS, S. BOSCH en J. WIND

Aan dit onderzoek werd medegewerkt door: het Rijkslandbouwconsulentschap te
Sneek (H. VOGELZANG) en het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn (J. VANDER
GRIFT).
INLEIDING

In 1951 onderzochten WIND en DEYS (12) een aantal gevallen van kopergebrek bij

rundvee, gepaard gaande meternstige weidediarree. Uit ervaring wastoen reedsbekend, dathier sprake konzijn vaneeninteractie tussen hetkopergehalte vanhetgras
en andere factoren. Verbetering vanhetziektebeeld werd vaak waargenomen zonder
dat daarvoor een verhoging van het kopergehalte van het rantsoen der dieren als
oorzaak kon worden aangewezen, b.v.bij de overgang van de weide naar de stal,
waarbij hetop stal gevoederde hooi eenlager kopergehalte haddan het gras, waarop
de dieren ziek werden. In september en oktober 1951 bleek, datopeenaantal bedrijven opveen- en kleigrond ernstige diarree-verschijnselen optraden, gepaard gaande
met zeer lage kopergehalten vanhetbloedserum, zelfs tot 0,05mgCuperliter. Uit
de toen ter beschikking staande gegevens werd geconcludeerd, dat de base-zuurverhouding inhetgras eenfactor was,dieeengrote invloed uitoefende opde koperhuishouding der dieren. De base-zuurverhouding in het gras werd uitgedrukt door de
breuk:
TA1 =

K + Na 4- Ca + Mg
(m.eq. perkgds, P = 3-waardig)
Cl + S + P

Gevonden werd, dat bij een lage waarde vande base-zuurverhouding een hoger
kopergehalte in hetgras vereist isomdiarree te voorkomen danbij hogere waarden
van degenoemde verhouding. Zowerd aannemelijk gemaakt, datbijeenrelatief laag
kopergehalte vanhetgras noggeen kopergebrek bij runderen behoeft op te treden,
wanneer debase-zuurverhouding voldoende ruim is. Weidediarree en hypocupraemie
zouden daarentegen welkunnen worden veroorzaakt door gras meteen betrekkelijk
hoog kopergehalte eneenlaag base-overschot.
Voorts is bekend, dat molybdeen de koperhuishouding van runderen en schapen
nadelig kanbeïnvloeden. Aanditelement werd bijhetbovengenoemde onderzoek in
1951 geen bijzondere aandacht besteed, omdat het gemiddelde gehalte vanhet gras
van de betrokken percelen weliswaar iets boven het minimum lag, maar toch nog
laag was(gemiddeld 4 mg/kg dsmeteenvariatie van2-6 mg/kg).
Op grond vanproeven, genomen metschapen, kwam deAustralische onderzoeker
DICK (6) totdeconclusie, datdekoperhuishouding van hetdier wordt beheerst door
de relatieve hoeveelheden koper, molybdeen en anorganisch sulfaat, die methet
voer worden opgenomen. Hypocupraemie zal bij een bepaald kopergehalte in het

voer kunnen optreden, wanneer het molybdeengehaltebetrekkelijk laag en het gehalte
aan anorganisch sulfaat hoog is. Bij hogere molybdeengehalten in het voer zal hypocupraemie reeds bij lagere gehalten aan anorganisch sulfaat kunnen optreden. Hier
wordt dus naast het molybdeen ook nog het gehalte aan anorganisch sulfaat in het
gras als factor genoemd, die de koperhuishouding van de schapen nadelig kan beïnvloeden. Ook VAN KOETSVELD (10) kent op grond van zijn onderzoekingen aan het
anorganisch sulfaat in het voer een betekenis toe bij het optreden van hypocupraemie
in Nederland. Het gehalte aan anorganisch sulfaat bleek in het voorjaar en in de zo :
mer nagenoeg constant te blijven. In het najaar echter steeg het gehalte aan anorganisch sulfaat. Aangenomen werd, dat voorjaarsgras voornamelijk organisch gebonden zwavel bevat en in najaarsgras de zwavel grotendeels als anorganisch sulfaat
voorkomt. Op enkele bedrijven met hoge gehalten aan anorganisch sulfaat in het
gras en het drinkwater werden koperdeficiè'ntie en weidediarree bij het vee waargenomen.
De waarnemingen van DICK werden eveneens bevestigd door de Australische
onderzoekers WYNNE en MCCLYMONT (13). Zij namen proeven met schapen, die
werden gevoederd met een basisrantsoen, bestaande uit 40 dln tarwekaf, 24 dln
tarwe, 30dln haver, 5dln vleesmeel, f dl ureum, \ dl calciumcarbonaat, \ dl zout en
voldoende vitamine A en cobalt. De dieren werden in 4 groepen verdeeld, die als
volgt gevoederd werden:
Groep 1 : basisrantsoen
Groep 2: basisrantsoen met extra Mo en sulfaat
Groep 3: basisrantsoen met extra Mo
Groep 4: basisrantsoen met extra sulfaat
Groep nr

1
2
3
4

Samenstelling van het voer
Cu (p.p.m.)
6
6
6
6

Mo (p.p.m.)
0,7
5
5
0,7

SO,(%)
0,04
0,4
0,04
0,4

Gemiddeld Cu-gehalte in de lever
(p.p.m. op de ds)
Begin
254
212
306
230

Na 4mnd
169
42
181
93

Daling
85
170
125
137

Na 4 maanden werd het kopergehalte van de lever onderzocht. Een overzicht van
de resultaten volgt hieronder.
In alle groepen trad dus een zekere daling van het kopergehalte van de lever op.
Deze daling was het kleinst bij de dieren van groep 1(basisrantsoen) en het grootst
bij groep 2(basisrantsoen + Mo + So4). Ook detoevoeging van Mo of So4 afzonderlijk veroorzaakte een daling t.o.v. de dieren van groep 1.
DE MELKPRODUKTIE IN VERBAND MET HET KOPERGEHALTE VAN HET BLOEDSERUM

• Wanneer in Nederland in de loop van het weideseizoen lage bloedkopergehalten
worden geconstateerd, vertonen de dieren lang niet altijd de bekende uitwendige
symptomen van kopergebrek. Meestal komen de dieren met een zekere koperreserve
van de stal in de weide. In de loop van het weideseizoen daalt echter de koperreserve
in vele gevallen, zodat eerst in de herfst, soms reeds in augustus, lage kopergehalten
in het bloedserum worden waargenomen. Het ismogelijk, dat de tijd, gedurende welke
de dieren werkelijk deficiënt aan koper zijn, te kort is om de bekende uitwendige
symptomen tot uiting te brengen (grijze haren, slechteconditie,enz.). Een belangrijke
vraag is nu of deze daling van het bloedkopergehalte in de herfst invloed heeft op de
melkproduktie van runderen.
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In verschillende gevallen is wel gebleken, dat toediening van kopersulfaat in de
herfst dedagelijkse melkgift met enigekgdoet stijgen.
VAN DERGRIFT(8)nam inde herfst van 1952bloedmonsters van 346koeien boven
de 2jaar. Ruim 82% van dezemonsters had een kopergehalte in het serum van0,80
mg/liter en lager. Verstrekking van ca. 500mg kopersulfaat per dier en per dag gaf
bij gehalten beneden 0,40 mg/liter een bijna onmiddellijke stijging van de melkproduktie. Bij0,41-0,60mg/literwashetresultaatgunstig,maar langnietzo frappant
en bij 0,60-0,80 mg werd in de helft der gevallen nog een kleine verbetering waargenomen enin deanderehelft inhet geheel niet. Dezegegevens maken het wel zeer
waarschijnlijk, dat bij eentelaag kopergehalte inhet bloed demelkproduktie minder
wordt.
De daling van de melkgift in de herfst iszeker voor een deel een geheel normaal
verschijnsel, nl. in zover zij wordt veroorzaakt door het voortschrijden der lactatieperiode. Door DOEKSENen HEYBOER(7)is het begrip „produktie per standaardkoe"
ingevoerd. Hieronder wordt verstaan deproduktie vaneen koevan 8jaar éénmaand
na hetafkalven. Erzijn nu tabellen samengesteld, waardoor mendewerkelijke melkproduktie kan herleiden voorleeftijd enkalfdatum. Hierdoor ishetmogelijk dewaargenomen melkproduktie op een bepaald bedrijf om te rekenen in de produktie per
standaardkoe; deze ligt veelaltussen 20en 30kgperdag.
Bij een onderzoek in Z.W.-Friesland is in 1953en 1954 door het consulentschap
te Sneek op een 7-tal bedrijven de melkproduktie per standaardkoe berekend voor
allebeweidingen door melkveevan ieder weideperceel afzonderlijk. Zodoende kon de
melkproduktie worden berekend over perioden, voorafgaande aan de data, waarop
bloedmonsters werden genomen en kon er verband worden gezocht met het bloedkopergehalte. Infig.21 is op de
vtron<j.hng d.r mdkgift in Kg m.ik p« stondoordko.

verticale as afgezet de verandering
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der melkgift in kgmelk per standaardkoeover een bepaalde periode, op de horizontale as het
kopergehalte van het serum aan
heteindederbeschouwdeperiode.
Het verband isweergegeven voor
8 bedrijven over de periode eind
juni tot begin september en voor
3 bedrijven over de periode begin september tot eind oktober.
Indiende herfst van 1954niet zo
buitengewoon nat was geweest,
zouden meer gegevens beschikbaar zijn gekomen. De periode
vaneindapril tot eindjuni is niet
in deverwerking betrokken,daar
de overgang van stal naar weide
meestaleenbelangrijkeverhoging
vandemelkproduktiegeeft,waarbijwaarschijnlijk andere factoren
een rol spelen.Tevens is infig.21
een negental punten opgenomen,
betrekking hebbende op het verschil tussen de berekende gemiddelde produkties per standaard-

koe in voorjaar (15-5 t/m 14-6) en herfst (1-9 t/m 30-9). Door de verkregen punten
is een kromme lijn getrokken. Uit het verloop van deze lijn kan men aflezen, dat
bij een dalingvan het kopergehalte van het serum tot 0,70 mg/liter de melkgift niet,
of slechts weinig wordt beïnvloed. Bij een daling van het kopergehalte van het serum
tot 0,60 mg schijnt de melkgift gemiddeld met ongeveer 2kg per standaardkoe terug
te lopen en bij een daling tot 0,50 mg met ruim 3 | kg. De gemiddelde produktie per
standaardkoe was ongeveer 25 kg, zodat 3 | kg overeenkomt met een achteruitgang
van 14%. Naar aanleiding van deze gegevens en van de reeds vermelde van VAN DER
GRIFT (8) kunnen kopergehalten van het bloedserum van 0,70 mg/liter en hoger als
voldoende worden beschouwd, van 0,60-0,69 mg/liter als verdacht, van 0,50-0,59
mg/liter als te laag en van 0,49 mg/liter en lager als veel te laag.
HETVERBAND TUSSEN DEMINERALESAMENSTELLING VAN HETGRASEN HET KOPERGEHALTE
VAN HET BLOED

Zoals in de inleiding reeds werd medegedeeld, bestudeerden WIND en DEUS (12)
het verband tussen de minerale samenstelling van het gras en het optreden van weidediarree, gepaard gaande met lage tot zeer lage kopergehalten van het bloed. De basezuurverhouding werd ingevoerd als factor, die met het kopergehalte van het gras
invloed bleek uit te oefenen op het al of niet optreden van weidediarree. Toen in
1953 en 1954 meer gevallen van kopergebrek werden bestudeerd, bleek in bepaalde <
gevallen de base-zuurverhouding een belangrijke factor te zijn, doch in andere gevallen kon hierin de verklaring niet worden gevonden. In haar algemeenheid was de
hypothese van 1951 dus niet meer houdbaar en er moest worden gezocht naar een
ander verband tussen de minerale samenstelling van het gras en het optreden van
kopergebrek. Ter toetsing van de hypothese van 1951 kon worden gebruik gemaakt
van:
a. De gevallen van het vorenstaande, in 1952 gepubliceerde onderzoek, voor zover
de kopergehalten van het bloedserum bekend waren.
b. De gevallen van het reeds genoemde onderzoek in Z.W.-Friesland. Per bedrijf
werd over bepaalde tijdvakken van het weideseizoen telkens een aantal monsters
gras (5-10 per tijdvak) onderzocht. Op het einde van elk tijdvak werd van een
vijftal, steeds dezelfde, koeien per bedrijf het kopergehalte in het bloedserum
bepaald.
c. Gevallen van een proefveld, waar sinds 1938 200 kg N/ha wordt vergeleken met
80 kg N/ha. In 1953 en 1954 is op ieder object een afzonderlijke groep pinken geweid; periodiek zijn bloedmonsters genomen (BOSCH (2)).
d. Gevallen van een proef in 1954 op de proefboerderij te Selmien (Fr.), waarbij
gedurende het gehele weideseizoen werd gegraasd op percelen, waar de dieren
regelmatig zure urine produceerden. Het bloedkopergehalte werd periodiek gecontroleerd.
De bovengenoemde onderzoekingen leverden een cijfermateriaal op, dat nog niet
als voldoende groot kan worden beschouwd voor het trekken van volkomen gefundeerde conclusies. In de naaste toekomst zal daartoe het verband tussen de minerale
samenstelling en de hypocupraemie van meer gevallen worden bestudeerd. Toch
werden de beschikbare gegevens reeds zo goed mogelijk verwerkt. Daarbij pasten wij
de volgende werkwijze toe. Alle onderzochte gevallen werden ingedeeld in twee rubrieken, nl. „gezond en „ziek", op grond van het kopergehalte in het serum op het
einde van elk tijdvak van onderzoek. Alleen die gevallen zijn verder in de verwerking
opgenomen, waarvan volgens de z.g. t-test duidelijk (d.w.z. met een overschrijdingskans van 10% of minder) het bloedkopergehalte van 0,65 mg/liter afwijkt. Duidelijk
boven 0,65 werd „gezond" genoemd, duidelijk beneden 0,65 werd als „ziek" aange91

merkt. De grens 0,65 is voorlopig gekozen mede op grond van de resultaten van
VAN DERGRIFT en inovereenstemming metdewaarnemingen, weergegeven infig.21.
Vervolgens werden de minerale bestanddelen in beschouwing genomen van het gras,
dat door dedieren wasgegeten in het tijdvak, voorafgaande aan het bloedonderzoek.
Tabel 20. Het verband tussen de minerale samenstelling van het gras en kopergebrek bij rundvee
Therelationbetweenthe mineralcomposition ofpasturegrassandhypocupraemia incattle
Totaal aantal gevallen: 29
„Gezonde" gevallen: 17
„Zieke" gevallen: 12
Totalnumber of cases
„Healthy" cases
Cases ofhypocupraemia
Gemiddeldesamenstellingvandedrogestof
Averagecompositionofdrymatter
Factoren
Factors

„Gezond"
Healthy
p.p.m.

„Ziek"
Hypocupraemia

m.eq.p.kg

p.p.m.

Cu

9,9
9,9

9,5

Mo

2,5
2,5

3,0

Cu-1/5Mo
Ruweiwit(%)
Crudeprotein
K20
Na 2 0
CaO
MgO
Cl
SO,
P205
Ca-S-P
Ca-P
Ca-K-S
TA= K+Na+Ca+Mg
-Cl-S-P
TA1 = K + N a + C a +Mg
CÏ+S+P

9,4
9,4
19,8
19,8
3,58
3,58
0,27
0,27
0,92
0,92
0,37
0,37
1,61
1,61
0,92
0,92
0,98
0,98

m.eq. p.kg

0,34
0,23
0,13
0,040

8,9
22,9
761
761
8888
329
329
184
184
453
453
193
193
413
413
-277

4,15
0,25
0,82
0,36
1,64
1,04
1,10

Overschrijdings- Significantie
kans
SignifiChanceof
overlapping cance

881
82
293
180
462
216
466

0,008
0,18
0,017
0,31
0,23
0,048
0,002
0,0004
0,0004
0,0014

-625

-389
-173
-804

303

292

0,50

1,29

1,26

0,20
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Intabel20wordenderesultatenvermeld.Indekolommen 2en3wordendegemiddelde gehalten weergegeven voor de „gezonde" en de „zieke" gevallen. De koper- en
molybdeengehalten worden gegeven in mg/kg droge stof, het gehalte aan ruw eiwit
in % van de droge stof en de overige gehalten in % en in m.eq. per kg droge stof
(P = 3-waardig). In de vierde kolom komt de betekenis van deze gehalten voor de
gezondheidstoestand van de runderen tot uitdrukking. De overschrijdingskans is de
kans, dat door toeval alleen deene groep (b.v. „gezond") de waarden van de andere
(b.v. „ziek") kan aannemen. Deze berekening geschiedde volgens de toets van
WILCOXON. Hoe kleiner de overschrijdingskans is,hoe groter de betekenis isvan het
bestanddeel. Dit is in de laatste kolom in tekens weergegeven. (- betekent nietsignificant, -f-significant, -\—f- zeer significant).
Uit tabel 20volgt, dat, althans op grond van detot dusver beschikbare resultaten,
de verschillen tussen de gehalten aan ruw eiwit, calcium en totaal zwavel alssignificanten tussen de gehalten aan kalium en fosfor als zeer significant moeten worden
beschouwdenwelindiezin,dat hoogruweiwit,kalium,zwavelenfosfor nadeligzijn
voor de gezondheid van de dieren en hoogcalcium gunstig. Bij een afzonderlijke beschouwing der analyseresultaten werd gevonden, dat ruw eiwit, fosfor en kalium,
geheel volgens de verwachtingen, positief met elkaar gecorreleerd zijn (zie'T HART
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(9)). Opmerkelijk ishet,dat TA enTA1niet langer alssignificant kunnen worden beschouwd. Dit komt hoofdzakelijk daardoor, dat in TA1 kalium gunstig zou werken
en het werkt volgens deze onderzoekingen juist ongunstig op de koperhuishouding
van het dier.
Verschillende combinaties van elementen bleken zeer significant te zijn, o.a. CaS-P, Ca-Pen Ca-K-S. Op grond van grafische voorstellingen moet voorlopig worden
aangenomen, dat de uitdrukking Ca-S-P (P = 3-waardig) het best aan het doel beantwoordt.
C u - i Mo ( p p m )
Mr-

-500

-400

-300

-200

-WO
Ca-S-P

Fic. 22. Het verband tussen het kopergehalte van het gras (gecorrigeerd met het molybdeengehalte),
de waarde van Ca-S-P (m.eq. per kg, P — 3-waardig) en het kopergehalte van het bloed
van runderen
+ betekent : kopergehalte van het bloed op het einde der onderzochte periode significant
hoger dan 0,65 mg 1 •
— betekent : kopergehalte van het bloed op het einde der onderzochte periode significant
lager dan 0,65 mg 1
De punten 1 t/m 4 hebben betrekking op het onderzoek van WYNNE en MCCLYMONT (12)
The relation between the copper content of grass (corrected by the molybdenum content),
the value of Ca-S-P (m.eq. per kg, valency of P = 3) and the copper content of the blood of
cattle
+ means: copper content of the blood at the end of the period significantlv higher than
0.65 mg I
— means: copper content of the blood at the end of the period significantly lower than 0,65
mg'l
The points 1-4 refer to the publication of WYNNE and MCCLYMONT (12)

Infig.22 isop de verticale as uitgezet het kopergehalte van het gras, verminderd
met 1/5 van het molybdeengehalte. Het molybdeen verlaagt immers de opneembaarheid van het koper. De factor 1/5 werd voorlopig aangenomen, daar dan grafisch het
beste resultaat werd verkregen. In ons materiaal is het hoogste molybdeengehalte
slechts6,1 mg/kg ende factor 1/5 heeft alleen betrekking op dergelijke lage gehalten.
Het isalleszinswaarschijnlijk, dat men voor hogeregehalten (b.v. 50mg/kg)meteen
kleinere factor rekening zal moeten houden.
Op de horizontale as is de waarde voor Ca-S-P uitgezet. De „gezonde" gevallen
zijn aangeduid met + , de „zieke" met -. Een smalle overlappingsband (begrensd
door twee rechte lijnen) verdeelt de figuur in twee delen, nl. een „gezond" en een
„ziek" gedeelte.Uit defiguurvolgt,dat bij eenlagewaardevoor Ca-S-Pvan het gras
het gehalte Cu- 1/5 Mo hogermoetzijnomhypocupraemietevoorkomen danbijeen
hogere waarde van Ca-S-P.Zo kan het b.v. mogelijk zijn, dat bij Cu- 1/5 Mo = 8
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geen hypocupraemie optreedt, waar Ca-S-P = - 200,dochwelwanneer Ca-S-P =
-350.
De overlappingsband zal zeker niet rechtlijnig naar rechts voortgezet kunnen
worden. Wanneer degehalten aan Sen Plaagwordenen aanCahoog,danzal tochaltijd nog een minimumhoeveelheidkoperin hetvoernodigzijn omeenvoldoendekopervoorziening van het dier te waarborgen. Welk kopergehalte dit precies is, kan niet
nauwkeurig worden vastgesteld. In de literatuur (RUSSELL(11))wordtvermeld,dat
in Australië bij Enzootic Ataxia kopergehalten van 3-5 mg/kg marginaal en boven
5 mgvoldoende zijn. Wij wagen deveronderstelling, dat erin dezegevallen sprakeis
van een gunstige waarde van Ca-S-P. De scheidingslijn tussen „ziek" en „gezond"
gebied moet dus ergensin horizontale richting afbuigen.
Fig. 22 werd nog getoetst aan de gegevens,ontleend aan de proeven van WYNNE en MCCLVMONT
(13). De minerale samenstelling van het basisrantsoen hebben wij berekend op grond van de gegevens, die wij in de literatuur vonden voor de samenstelling van de Produkten, waaruit het rantsoen
is samengesteld.
Aldus werd berekend:

C u - 1 / 5 Mo

2. Basisrantsoen + Mo + S0 4
3. Basisrantsoen 4- Mo

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

Ca-S-P (m.eq.per kg)
-154
-237
-154
-237

In fig. 22 zijn de punten, die, wat Cu - 1/5 M o en C a - S - P betreft, de samenstelling van de 4 verschillende rantsoenen weergeven, aangegeven met 1, 2, 3 en 4. Punt 1(basisrantsoen) ligt nog juist
binnen de overlappingsband, de overige punten liggen er duidelijk onder.
Dit is geheel in overeenstemming met de door WYNNE en MCCLYMONT geconstateerde dalingen
van het kopergehalte van de lever der dieren (zieinleiding).

In de overlappingsband van fig. 22 liggen 6 punten (3 „gezonde" en 3 „zieke"
gevallen),d.i. 21%van het totale aantal. Werden op dezelfde wijze Ca-P of Ca-K-S
uitgezet tegen Cu - 1/5 Mo, dan lagen 8resp. 14punten (28 resp. 48 %) in de overlappingsband.
Infig.23 is het niet met molybdeen gecorrigeerde kopergehalte uitgezet tegen de
waarde van Ca-S-P. De overlappingsband wordt dan wat breder en bevat 8punten

FIG. 23. Het verband tussen het kopergehalte van het gras (niet gecorrigeerd
met het molybdeen gehalte), de waarde
van Ca-S-Pen het kopergehaltevan het
bloed van runderen. De tekens hebben
dezelfde betekenis alsin fig. 22.
The relation between the copper content
of grass {notcorrected by the molybdenum
content), the value of Ca-S-P and the
copper content of the blood of cattle. The
marks have the same meaning as in
fig-22
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F I G . 24.
De ligging van de punten, die
gevonden zijn voor normalebedrijven, waarop geen bijzondere
klachten voorkwamen (BRANDSMA (4)). De lijnen zijn overgenomen uitfig.23

Thepoints represent thedata from
normal pastures, without special
complaints (BRANDSMA (4)). The

lines are copied fromfig.23

(4 „gezonde" en4„zieke" gevallen, 2 8 %vanhet totale aantal). Dealdus verkregen
figuur is aaneenverdere kritiek onderworpen metbehulp vande resultatenvan
BRANDSMA (4).Tijdens het weideseizoen 1952werd door hem een onderzoek ingesteld naar deminerale samenstelling vanhetgras op 14goed renderende, „normale"
„gezonde" melkveebedrijven, waar de melkopbrengst endevruchtbaarheid van de
dieren weinig of niets tewensen overlieten enstofwisselingsziekten vrijwel niet voorkwamen. Op deze bedrijven werden tweemaal per maand, telkens zoveel mogelijk
op deeersteendezestiende, monsters vanhetweidegras genomen, zoals dekoeienhet
aten. In totaal verzamelde BRANDSMA 150monsters, diewerden onderzocht opK,Na,
Ca, Mg,Cl,S, Pen Cu.Vanieder bedrijf werden de door BRANDSMA gepubliceerde
gegevens gesplitst in3groepen, nl. voorjaar (tot medio juni), vanmedio juni t/m
juli enna 31juli. Voor elkdergroepen werden de gemiddelde waarde voor Ca-S-P
en het gemiddelde kopergehalte vanhet gras berekend. Dealdus verkregen punten
(totaal aantal 14 X 3)zijn infig.24opgenomen Daar door BRANDSMA geen molybdeen werd bepaald, kon geen Mo-correctie worden toegepast. Infig.24 zijn tevens
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delijnen overgenomen, dieinfig.23deoverlappingsband bepalen. Het blijkt, dat van
de42punten, ontleend aan BRANDSMA,slechts4punten (d.i.9,5%) in debandliggen
en de rest (90,5%) erboven. Hoewel door BRANDSMA de normale bedrijven niet
werden uitgezocht aandehandvankoperbepalingen inhetbloed,passenzijn gegevens
geheel in het gevonden verband. Ditwijst er deste meerop,dat verhoudingen, zoals
dezeonderde band voorkomen, abnormaal mogen worden genoemd. Deinvloed van
deze abnormaliteit op het optreden van kopergebrek kan echter steeds door kopertoedieningworden gecompenseerd. Ook ismet de gegevensvan BRANDSMAnagegaan
in hoeverre degrootheid Ca-S-Paan seizoenschommeling onderhevig is(fig. 25).Het
blijkt, dat dezewaarde inde herfst belangrijk lager isdan invoorjaar enzomer.
C u - £ Mo

FIG. 26. Verzameling van alle waarnemingen
De lijn PQ is het midden van de band infig.22
Compilation of allobservations
PQ is themiddleof the bandinfig.22
Gemiddeld kopergehalte van het bloed
Band I
Averagebloodcopper content
Band II
Band III
Band IV
Band V

0,34 mg'1
0,43 mgï
0,59 mg 1
0,78 mg 1
0,85 mgl

Indefiguren22,23en24enintabel20werden uitsluitend degevallen opgenomen,
waarbij het kopergehalte van het bloed volgens de „t-test" significant hoger of lager
dan 0,65 mgper liter was. De gevallen, die niet aan deze toets voldeden, werden tot
dusver buiten beschouwing gelaten. Infig.26zijn allepunten verzameld, diebij onze
onderzoekingen werden verkregen, dus ook de punten, die betrekking hebben op de
gevallen, waarbij de kopergehalten van het bloed niet significant van 0,65 mg per
liter afweken. De lijn PQ loopt precies midden door de band, die infig.22door de
twee lijnen wordt begrensd. Evenwijdig aan de lijn PQ zijn 6lijnen getrokken, die
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hetgebied,waarin depunten gelegenzijn, verdelenin 5 banen van gelijke breedte.Bij
elkpunt behoorteen gemiddeldkopergehaltevanhet bloed,dat opheteindevaneen
periode van onderzoek op het desbetreffende bedrijf werd waargenomen. Voor elk
derbanen werdhetgemiddeldekopergehaltevanhetbloedberekendvandeindedesbetreffende baan weergegeven gevallen. Dit gaf het volgende resultaat:
Baan

Aantalgevallen

l
II
III
IV
V

5
11
16
13
4

Gemiddeld kopergehalte Variatievanhet kopergehalte
van hetbloed(mg/l)
van hetbloed(mg/l)
0,34
0,43
0,59
0,78
0,85

0,14-0,62
0,07-0,84
0,14-0,88
0,56-0,87
0,73-0,99

Uit deze beschouwing volgt, dat wanneer de samenstelling van het gras overeenkomt met een punt, gelegen in baan III, volstrekt geen zekerheid bestaat, dat kopergebrek uitblijft. Daaromtrent zal men meer zekerheid hebben, wanneer de punten
verder boven delijn PQliggen (b.v.in debanen IVenV).In baan IV komen vande
13 gevallen slechts 2 gevallen voor, waarbij het gemiddelde kopergehalte van het
bloed lager isdan 0,70 mg/liter (nl. 0,56 en0,64mg/liter).
FACTOREN DIE DE GROOTHEID CA-S-P BEÏNVLOEDEN

De grootheid Ca-S-P wordt ongunstig beïnvloed door:
a. Een laag kalkgehalte,zoals men kan aantreffen in weidebestanden en kruiden.
In klaver zijn voorts de gehalten aan P en S lager dan in de grassen, zodat de
waarde van Ca-S-Phoog kan worden.In onderstaande tabelzijn de waardenvan
Ca-S-Pvoor gras,hooi, klaver en enige kruiden samengevat.
Ca-S-P(m.eq.perkg)
Kunstmatig gedroogdgras
Artificiallydriedgrass(zieBrouwer(5))
Timothygrass(U.S.A.)(Truog(14)). . .
Frieshooi(zwarekleigrond)
Friesianhay,heavyclaysoil(Brouwer(5))
Witteklaver» .
Whiteclover
Alfalfa hay(U.S.A.)(Truog(14)) . . . .
Taraxanum officinale '
Plantago l
1

Cu(p.p.m.)

-293
-196
+ 54
+402

7,2

+660
- 84
+229

17,2
15,0

Ontleend aan onderzoekingen van het C.I.L.O. te Wageningen (BOSCH (3)).

In fig. 27 zijn de waarden van Ca-S-P voor diverse produkten aangegeven.
Tevens zijn in deze figuur opgenomen de „overlappingsband" tussen „ziek" en
„gezond"(ziefig.23) en de gebieden, die de samenstellingenomvattenvannormaal grasvolgens BRANDSMA en van gras, dat kopergebrek veroorzaakt. Het is
duidelijk,datvoor Nederlandsweidegrasdewaardevan Ca-S-Pvaak zeer laagis.
Door het voorkomenvanklaverenkruidenin hetweidebestandzalCa-S-Pduidelijk toenemen. Overigens blijkt het kopergehalte in kruiden soms zeer hoog te
kunnen zijn.
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Fio.27.
De waarde van Ca-S-P voor
diverse Produkten
Thevalues of Ca-S-Pfordifferentproducts

Cu (pp m)
16r
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w
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• WO +200 +300 +400 +500 +600 +700
Ca-S-P

b. Een hoogzwavelgehalte, dat afkomstig kan zijn van bemesting met zwavelzure
ammoniak. Belangrijker is waarschijnlijk de lucht- en waterhuishouding van de
grond, die van invloed isop het voorkomen van sulfiden en sulfaten, 'T HART(9)
vond bij zijn onderzoek over de gehalten aan minerale bestanddelen in gras, dat
het zwavelgehalte bij gras van veengrond gemiddeld 25% hoger was dan bij gras
van zand en klei.Tevens bleek dit gehalte in oktober ruim 50% hoger te zijn dan
inmeienjuni.
c. Een hoog fosfaatgehalte,dat veroorzaakt kan worden door onnodig zware bemestingen. Enige berekeningen gaven deindruk, dat het niet nodig is in de herfst
P205-gehalten te hebben, die 1% P 2 0 5 belangrijk overschrijden om 95% van de
maximale grasopbrengst te halen. Voorts kunnen klimaatsfactoren en vooral de
waterhuishouding het fosfaatgehalte van het gras beïnvloeden (BOSCH(1)).
CONCLUSIE

Uit Nederlandse publikaties en buitenlandse onderzoekingen volgt wel duidelijk,
dat hetkopergehalte vanhetvoernietbepalend behoeft tezijn voor hetalofnietoptreden van kopergebrek bij runderen. Een hoogmolybdeengehalte van het voer kan
kopergebrek veroorzaken, maar in Nederland kunnen lage kopergehalten in het
bloed in verreweg de meeste gevallen niet worden verklaard met de molybdeengehaltenvanhetgras.Dezegehaltenzijn inNederland meestallaagofbetrekkelijk laag,
zodat daaraan slechts een beperkte betekenis kan worden toegekend. Evenals in
andere landen is het in ons land duidelijk, dat er gezocht moet worden naar een of
meer andere factoren, die invloed hebben op de koperhuishouding van runderen.
In 1951 werd door hetCentraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek teWageningen een begin gemaakt met de bestudering van de macro-minerale samenstelling
vanweidegrasinverband metkopergebrek bij rundvee.Aanvankelijk (1952)werdgemeend, dat de basè-zuurverhouding in het gras
K + Na + Ca + Mg
TA' =
.

Cl + S + P

van betekenis was,enwelin die zin,dat bij lagewaarden van TA' een hoger gehalte
aan koper in het grasnodigwasom dedieren voor kopergebrek tevrijwaren, dan bij
hogerewaarden vanTA'. Bijvoortgezette onderzoekingen bleekineentegroot aantal
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gevallen het te lagekopergehalte van het bloed niet te kunnen worden verklaard met
de bovengenoemde base-zuurverhouding in het gras. Beter voldeed de grootheid
Ca-S-P (P = 3-waardig) als factor, die bepalend is voor het kopermetabolisme van
het rund (zie fig. 22, 23, 24 en 26). Er zijn nl. aanwijzingen gevonden, dat bij lage
waarden van Ca-S-P, die in Nederlands weidegras herhaaldelijk voorkomen, meer
koper nodig is voor de gezondheid van het vee dan bij hogere waarden. In fig. 25
wordt aangetoond, dat Ca-S-Paan seizoenschommelingen onderhevig is.Lagewaarden van Ca-S-Pworden veroorzaakt door:
a. LageCa-gehalten in het weidebestand (ontbreken van klaver en/of kruiden).
b. Hoge S-gehalten (ten gevolgevan bemesting met zwavelzure ammoniak of van de
lucht- en waterhuishouding van de grond).
c. Hoge P-gehalten (ten gevolge van overmatige bemesting met fosfaat of een te
hoge vochtigheid der percelen).
Wanneer mendefiguren22,23,24en26beschouwt naastfig.27dan blijkt wel,dat
in Nederlands weidegras vaak abnormaal lage waarden worden gevonden voor
Ca-S-P, vergeleken met andere bekende ruwvoedermiddelen.
Daar het thans ter beschikking staande cijfermateriaal nog betrekkelijk klein van
omvang is, zal in de naaste toekomst meer onderzoek worden verricht ter toetsing
van debetekenis,diethans voorlopig aande grootheid Ca-S-Pwordt toegekend. Het
voornaamste criterium voor het al of niet voorkomen van kopergebrek zal daarbij
het kopergehalte van het bloedserum blijven. Een nog betere maat is het kopergehalte van de lever, maar dit is minder gemakkelijk toegankelijk bij massa-onderzoek.
Uitwendige kenmerken van kopergebrek blijven vaak uit bij hypocupraemie. Het
iswaarschijnlijk, dat bij melkvee hypocupraemie gepaard gaat met een verminderde
melkproduktie (zie fig. 21). Dit zal nog nader worden bestudeerd. Ook zal aandacht worden geschonken aan het droge-stofgehalte van de mest, daar vaak hypocupraemie endiarree samengaan.
Themineral composition ofpasture grass inrelation tohypocupraemia in cattle
Itisawellknown fact that inmostcasesthecoppercontent offodder initselfisnot
deciding whether copper deficiency in cattle will occur or not. High molybdenum
contents of the fodder cause hypocupraemia, but in the Netherlands the molybdenum contents of the grass are usually as low, that they are only of very limited
significance in the problem of hypocupraemia. In theNetherlands aswellasin other
countriesitisclearthat theremustbeoneormoreotherfactors influencing thecopper
metabolism of cattle. In 1951,at the Central Institute for Agricultural Research,
WIND and DEUS started the study of the mineral composition of pasture grass in
relation to copper deficiency in cattle. They were of the opinion that the base-acid
ratio
K + Na + Ca + Mg
tr

A/

_

_

CI+ S + P

v

in thegrasswasofsignificance inthesensethat incasesoflowvaluesofTA' ahigher
coppercontentof thegrasswasneededinorder to protectcattlefrom hypocupraemia
thanincasesofhighervaluesofTA'.Whentheseinvestigationswerecontinued in1953
and 1954it wasobserved that in severalcasesthebase-acid ratio (Ta')could account
no longer for the occurrence of hypocupraemia. These investigations were carried
out in collaboration with the Advisory Service in S.W.-Friesland and with the
Governmental Agricultural Experiment Station at Hoorn. The value of Ca-S-P
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(m.eq./kg, P = 3eq.) in the grassproved to bea better factor affecting copper metabolism ofcattle (see table20).
Indications have been found that at low values of Ca-S-P,frequently occurring in
pasture grass in theNetherlands, morecopper isneeded for the health of cattle than
at lowvalues of thisfactor (seefig.22,23and 24).Thevalue of Ca-S-P issubject to
seasonal variations (fig. 25). Fig.26shows that, compared with other roughages, the
pasture grassin theNetherlands hasvery lowvalues for Ca-S-P.
Inthenearfuture moreinvestigations willbeneeded inordertotestthe significance
attached to Ca-S-Pfor thetimebeing.Thechiefcriterion in studying,whether copper
deficiency incattle occursor not, will bethecopper content of the blood serum. The
copper content of the liver is a still better measure, but it is determined more difficultlyin routine work.In severalcasesof hypocupraemia external symptomscan not
yetbeobserved.Probablyhypocupraemia isattended bya decreaseofmilkproduction
(fig. 21). This will be studied further. Attention will also be paid to the dry matter
content of thefeces, asfrequently hypocupraemia isattended with diarrhoea.
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HET VERSCHIL I N ' D E MINERALE SAMENSTELLING VAN HET BOVENSTE
EN VAN HET O N D E R S T E D E E L VAN EEN SNEDE W E I D E G R A S
with summary

A. KEMP en W. DIJKSHOORN
INLEIDING

Volgens 't HART en VAN DER KLEY (6,9)graast een koe in etages. Bijhet omweidsysteem betekent dit, dat de eerstedag na het inscharen in hoofdzaak de toppen van
het grasworden afgegraasd. Devolgende dagen zullen delageredelen volgen, terwijl
op de laatste beweidingsdag overwegend de onderste stengeldelen worden geconsumeerd. De vraag, op welkewijze de samenstelling van het opgenomen voedsel in het
verloop van de beweidingsperiode hierdoor veranderen kan, zou kunnen worden benaderd door eengrasmonster tebundelen,doormidden tesnijden endesamenstelling
van het bovenste en het onderste deel afzonderlijk na te gaan.
Deze bewerking zalenige overeenkomst hebben met de gangvan zaken bij het beweiden, met dit verschil echter, dat de monstername van bovenste en onderste delen
van hetgrasgelijktijdig plaatsvindt,terwijlerbijhetbeweiden eenzekeretijd verloopt
tussen de opname van de bovenste delen en die van de onderste delen door het vee.
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Uiteraard wordt bij het doormidden snijden geen zuivere scheiding bereikt van de
botanische bestanddelen stengel en blad. Wel bestaat het bovenste gedeelte van de
grasbundel overwegend uit blad, het onderste gedeelte uit stengels,zodat een gevonden
verschil in samenstelling waarschijnlijk grotendeels hierdoor wordt bepaald.
In verband met beweidingsvraagstukken isde samenstelling van bovenste en onderste delen van een snede gras reeds door verschillende onderzoekers nagegaan, 't HART
(6) en VAN DER KLEY (9) vermelden een afname van ruw-eiwitgehalte en van de zetmeelwaarde en een toename van het celstofgehalte, naarmate het monster meer onderste delen bevat. ALBERDA (1) en FAGAN (5) vonden een lager ruw-eiwitgehalte en een
hoger gehalte aan oplosbare suikers in de stengels van het gras. DEYS en BOSMAN (2)
onderzochten de bovenste, middelste en onderste delen van een snede gras op ruw eiwit, koper en chlorophylgehalte en stelden een regelmatige afname in het gehalte aan
deze bestanddelen vast in de richting van top naar basis.
Ten aanzien van de minerale bestanddelen vermeldt FAGAN (5) een ongeveer gelijk
fosfaatgehalte in blad en stengel en een hoger calciumgehalte in de bladeren.
Daar de minerale samenstelling thans zoveel aandacht heeft in het onderzoek met
betrekking tot de gezondheidstoestand van het vee, kwam het ons in verband met het
bovenstaande gewenst voor enige monsters op de aangegeven wijze te scheiden in
bovenste en onderste delen en daarvan de gehalten aan kationen en anionen afzonderlijk vast te stellen.
De onderzochte monsters waren in de praktijk genomen en omvatten o.a. twee
monsters kropaar van wisselbouwproefbedrijven, waarvan ons de gegevens werden
verstrekt door Ir. C. J. CLEVERINGA. Een monster Engels raaigras was afkomstig van
een potproef. Uit de monsters werd, zo nodig, de klaver en het onkruid verwijderd,
het gras daarna gebundeld en op de halve hoogte doorgesneden.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

In tabel 21 (zie pag. 102) zijn de gevonden gehalten voor de top en de basis van
ieder monster afzonderlijk weergegeven.
Het ruw-eiwitgehalte is in overeenstemming met wat anderen aantroffen (1, 5, 6,9),
met een enkele uitzondering, hoger in de top.
Het kalium- en het chloorgehalte zijn, met een enkele uitzondering voor het kalium
(monsters 1en 7),hoger in de basis. Het natriumgehalte isin de meeste gevallen hoger
inde basis,hetgeen ook tot uiting komt bij het hogere natriumgehalte van het monster
Engels raaigras (monster 6).
Het calcium- en het sulfaatgehalte zijn beide duidelijk lager in de basis. Het magnesiumgehalte is overwegend een weinig lager in de basis.
Het fosfaatgehalte is in de meeste gevallen weinig verschillend, een enkele maal
schijnt de basis iets meer fosfaat te bevatten.
Het kopergehalte is, in overeenstemming met de ervaringen van DEYS en BOSMAN
(2), bij de onderzochte monsters duidelijk lager in de basis.
Uitgaande van deze gehalten hebben we, na omrekenen in milli-equivalenten per
kg droge stof, de uitdrukking K-(Ca-(-Na+Mg) aangegeven.
Dewaarde hiervan, door 't HART en KEMP (8)inverband gebracht met het optreden
van kopziekte, blijkt in alle hier onderzochte gevallen belangrijk hoger te zijn in de
basis.
In verband met de huidige inzichten omtrent de oorzaak van het optreden van kopziekte, welke gecorreleerd blijktte zijn met een ten opzichte van de overige kationen
hoog kaliumgehalte, dus met hoge waarden van deze uitdrukking, verdient deze waarneming naar onze mening de aandacht.
101

Tabel 21. Ruw eiwit, kationen- en anionengehalten in het bovenste deel (top) en.in het onderste
deel (basis) vanenigedoormidden gesneden grasmonsters, in procenten vandedroge stof.
K-(Ca+Na+Mg) in milliaequivalenten perkgdroge stof. Koper in mgCu perkgdroge
stof.Bijverschillen > 5%isdehoogste waarde onderstreept
Crudeprotein, cation-andanioncontent,inpercentofdrymatter,intheupperpart(top) and
the lowerpart (basis)of grasssamplesofdifferent origin.Copper in mgCuperkg ofdry
matter,K-(Ca+Na+ Mg)inmilliequivalentsperkgofdrymatter.Highervalues, exceeding
5% difference,are underlined

1
2
3
4
5
6
7

top
basis
top
basis
top
basis
top
basis
top
basis
top
basis
top
basis

r.eiw.
c.prot.

K20

Na20

MgO

CaO

15,7
14,9
19,1
12,8
26,7
19,9
23,2
12,3
25,1
17,3
28,9
23,3
21,5
16,9

4,62
4,59
4,03
4,32
4,25
4,62
5,09
6,20
5,83
6,84
4,78
5,87
3,96
3,97

0,22
0,19
0,08
0,05
0,11
0,12
0,09
0,13
0,09
0,12
0,44
0,54
0,09
0,10

0,39
0,27
0,43
0,38
0,27
0,26
0,26
0,24
0,35
0,33
0,40
0,41
0,34
0,27

0,83
0,59
0,75
0,74
0,56
0,52
0,49
0,46
0,58
0,48
1,18
0,90
0,79
0,44

CI

PA

0,85
1,21
1,76
2,70
1,57
2,47
2,17
2,58
0,74
0,92

1,10
1,10
0,92
0,88
0,96
1,03
0,92
0,89
1,13
1,14
0,31
0,33
0,20
0,22

so4

Cu

/2,#
6,2
0,83
0,67
0,56
0,57
0,76
0,62
0,S6
0,64
1,42
0,87

13,0
10,9

K( C a + N a + Mg)
421
568
349
449
532
627
748
99/
828
1078
254
548
361
520

Aanduiding van de monsters: Description of samples:
1. Italiaans raaigras
Lolium multiflorum
4, 5,7. Kropaar
Dactylis glomerata
6. Engels raaigras
Lolium perenne
2, 3. Mengsel
Mixture

Hier telande wordt zowelhetomweidsysteemalsderantsoenbeweiding toegepast.
In hetlaatstegevalwordt iederedag een bepaald gedeeltevanhetperceel afgegraasd,
waarbij hetvoedselzoweluitbovensteenonderste delenvanhetgrasbestaat. Inverband hiermeezalergedurendedebeweidingsdagen geenverschilinsamenstellingvan
het opgenomen voedsel, veroorzaakt door grotere verschillen in de hoeveelheid
bovenste ofonderste delen vanhetgeconsumeerde gras,teverwachten zijn.
Bij hetomweidsysteem neemt gedurende debeweidingvaneenperceel hetaandeel
vandeonderstedeleninhetgeconsumeerde grasvandagtotdagtoe.Dedieren zouden, wanneer het hier geconstateerde verschil in de gelijktijdig bemonsterde topen
basis ookaanwezig iswanneer deonderste delen enige dagen intact ophetveld zijn
achtergebleven, dusblootstaan aaneenperiodieke stijging van K-(Ca+Na+Mg) in
hetvoedsel.Hetisdusdenkbaar,dathetomweidsysteemhetvoorkomenvaneenoverschrijding van een voor de kopziekte critieke grens in de hand werkt, wanneer de
reactievandedieren opeenongunstige samenstellingvanhetvoedsel voldoende snel
verloopt.
Demogelijkheid bestaatdus,datdewijzevanbeweideneveneensinvloedzalhebben
op hetoptreden of uitblijven vankopziekte. Dewelverkondigde mening, datbijde
rantsoenbeweiding hetgevaar voorhetoptreden vankopziekte minder groot zouzijn
dan bijhetomweidsysteem, zouindehier gegeven voorstelling passen.
Het hogerekaliumgehaltevandebasisgaat gepaard meteenlagerruw-eiwitgehalte
daarvan (tabel 21).Bijhetonderzoek vanverschillende grasmonsters vanwisselende
samenstelling wordt inhetalgemeen eenpositieve correlatie tussen ruw-eiwitgehalte
enkaliumgehalteaangetroffen (7).Hetblijkt dus,datdezeregelnietvantoepassingis,
wanneer degehalten betrekkinghebben opdebovensteendeonderstedelenvaneen102

zelfde monster. Ook de in gewasmonsters algemeen aangetroffen positieve correlatie
tussen ruw-eiwit- enfosfaatgehalte blijkt hier niet van toepassing tezijn.
Wanneerwedeintabel21aangegeven bestanddelen groeperen naar hethogere,het
gelijkeofhetlageregehalteindebasisvandemonsters,dan blijkt, datinhetalgemeen
deeenwaardigeionen(K,Na,Cl)indebasiseenhogergehaltevertonendanindetop.
De tweewaardige ionen (Ca, S04) vertonen daarentegen een lager gehalte in debasis,
terwijl het magnesium enhet fosfaat ongeveer een middenpositie innemen.
Voordevolgordenaarafnemende opneembaarheid uitoplossingen vondenwijvoor
de kationen K>Na>Mg>Ca (4)en voor deanionen C1>S0 4 (3),terwijl inmiddels
bleek,dat hetfosfaat indeanionenreekseenmiddenpositie toekomt, zowel bijdeop-"
name uit oplossingen, waarvan de pH stijgt door gelijktijdige nitraatopname, als uit
oplossingen,waarbij depHdaalt doorgelijktijdige kaliumopname bijafwezigheid van
nitraat.
Vergelijken wedeze ervaringen met die, welke hier verkregen werden ten aanzien
van deverdelingindeplant,dan geldtblijkbaar deregel,datdeionen meteengrotere
opneembaarheid zich preferent ophopen in de basis van de plant. Naarmate de opneembaarheid kleineris,hoopt hetionzichmeerpreferent opindebladrijke top.Het
koperzoudan opgevat moetenworden alseenkation van geringere opneembaarheid,
hetgeen op grond van de tweewaardigheid en de andere eigenschappen van dit ion,
zeker verwacht moet worden.
Devolgenderuwevoorstellingkanmogelijk behulpzaamzijn omhetgevondenverbandtussenopneembaarheidenverdelingindeplantaanvaardbaartemakenopgrond
van fysiologische overwegingen.
Het lagere stikstofgehalte van de basis kan in verband staan met een toevoer van
stikstofvrije assimilaten, dus koolhydraatachtige bestanddelen uit de bladeren tijdens
de groei. Het ismogelijk, dat deze toename vandedroge stof inde basiseen verdere
toevoer van minerale bestanddelen eveneens uit de bladeren betrekt en, dat dit gemakkelijker gaat, naarmate het ion een grotere beweeglijkheid in de plant bezit.
In het algemeen isvoor de elementen, waarvan weeen geringere opneembaarheid
uit oplossingen vaststelden, een geringere beweeglijkheid in de plant door meerdere
onderzoekers aannemelijk gemaakt. Men kan dit voor calcium, koper, organische en
anorganische zwavelvermeld vinden in een recente samenvatting van WILLIAMS(10),
over deverdeling van minerale bestanddelen in de plant.
Verder heeft de door ons bestudeerde opneembaarheid (3,4) steeds betrekking op
de opname door de snede en isdus een maat voor de gemakkelijkheid, waarmee een
ion uit de oplossing via de wortels en de basale delen van deplant de snede bereikt.
Het lijkt dusaannemelijk, dat demogelijkheid tot vervoer indeplant voor deverschillendeionentoeneemt,naarmatedeopneembaarheid,zoalsdiehierwordtbedoeld,
groter is.
De hierboven bedoelde toevoer van mineralen uit de bladeren naar de groeiende
basis,zou nupreferent kunnen plaatsvinden metdeionen van grotere beweeglijkheid
en opneembaarheid. Op deze wijze zou dus kunnen worden verklaard, dat de ionen
vangroteopneembaarheidzichophopenindebasis,terwijlhetgehaltevandemoeilijk
opneembare ionen in de bladeren hoger blijft.
Thedifference inthemineralcomposition between the upper
andthelowerpartsofpasturegrass
Samplesofpasturegrasswerecutintotwoparts.Thetop,consisting substantiously
ofleaves,and thebasalpart, mainly stems,wereseparatelyanalyzedoncation,anion
and nitrogen content. The resultsare recorded in table 21.
Crudeprotein,calcium,copperandsulfur content appeared tobelowerinthebasal
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part, while generally a higher potassium and chlorine content was observed in this
part of the samples.
The predominance of potassium in the cationic composition of the lower part of
thesamplesisreproduced bythehighervaluesoftheformula K-(Ca+Na+Mg). This
condition may deserve attention in attempts to trace the cause of the occurrence of
grass tetany in cattle.
Concerningthedistribution of the mineralelements intheplant, theresultssuggest
a highercontent in the basal part of the plant of theelements, which show a greater
easeof uptakefrom solutions (3, 4),e.g.potassium andchlorine.Theelements,which
'showa smaller ease of uptake,e.g.calcium and sulfate, have a higher content in the
upper part of thesamples.
Apparently, the ease of uptake and the distribution of the mineral elements during
growthintheplant,dependonthespecific propertiesof the elementsinacomparable
way.
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VERBETERING VAN D E HOOIBEWARING D O O R R E G E L M A T I G E VENTILATIE
with summary
D . V A N DER S C H A A F

INLEIDING

Gedurende dejaren 1953, 1954 en 1955 werden proeven genomen met het kunstmatig ventileren van hooiklampen ter bestrijding c.q. voorkoming van schadelijke
broei.
Aanvankelijk zagen wij het ventileren alsvervanging van het hooispitten. Wanneer
in de praktijk de temperatuur in een broeiende hooiklamp opgelopen is tot circa
70°Cof hoger wordt, al naar deomstandigheden, de broeihaard uit de klamp gespit
of de geheleklampomgezet.Alsmeninplaatsvanditspitten ofomzettenzou kunnen
volstaan met kunstmatige ventilatie, zou heel wat arbeid kunnen worden bespaard.
In 1953werden hiermede proeven genomen, waarbij de z.g. „doorzuigmethode",
waarbijdeluchtdoorde klampwordtgezogen,werdtoegepast (1). Deresultatenwaren
onbevredigend,hetgeentoen medewerdtoegeschreven aaneente kleinecapaciteit van
degebruikte ventilatoren. In 1954werden grotereventilatoren gebruikt enwerd naast
de „doorzuigmethode" ook het blazen van buitenlucht door het hooi beproefd.
Wij deden toen de ervaring op'dat schadelijke broei het beste kan worden voorkomen, door direct na het stapelen dagelijks - alshet weer het tenminste toelaat - te
ventileren met ventilatoren van voldoende capaciteit. Alleen dan is de nadragende
werking voldoende groot.
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Bijonzeproeven in 1955 trachtten wijdehooibroei nietmeertebestrijden, doorpas
tegaanventilerenalsdezedreigtoptetreden,dochwijstreefden ernaardebroeidoor
tijdige, voortdurende ventilatie te voorkomen. De resultaten dezer proeven waren
gunstig.Tevens bleek ons,dat de„doorblaasmethode" beter isdan het doorzuigen.
De regelmatige doorluchting van pas gestapelde hooiklampen ter voorkoming van
broei, dient aan de volgende eisen te voldoen:
1. Het nadrogend effect moetvoldoende groot zijn.
.2. Detemperatuur inde klamp moet beneden 40°Cblijven, daar bijhogere temperaturen schadelijke broei gaat optreden/
3. Schimmelvorming in het hooi mag niet voorkomen.
In het navolgende zalalleen het nadrogend effect van deventilatiemethodeworden
behandeld, daar degegevens betreffende broei en schimmelvorming, die in de winter
1955-56, tijdens periodieke bezichtiging van de ten gevolge van de vervoedering geleidelijk slinkende hooiklampen verzameld zijn, nog niet volledig verwerkt zijn.

FIG. 28. Dwarsdoorsnede van een bedrijf met geventileerde hooivakken. De pijltjes geven de beweging van de lucht aan
1. ventilator
6. luchtkoker
2. zuigleiding
7. houten ton
3. persleiding
8. hooi
4. deel
9. stalzolder
5. dubbele laag takkebossen
10. stal
DEINRICHTING VAN DE VENTILATIE

Infig.28isde gebruikte ventilatie-inrichting geschetst. Bij de grotere ventilatoren
zijn de horizontale buizen, die van de ventilator naar het verticale luchtkanaal in het
centrum van dehooiklamplopen,ondergrondsgeplaatst. Hetverticale luchtkanaal in
hethooiwordtverkregendooreencilindrischehoutentontijdens hetoptassenvanhet
hooi mee omhoog te trekken. De bovenkant van deze ton wordt op gelijke hoogte
gehoudenmetdebovenkantvandeinopbouwzijnde hooiklamp. Deton isvan boven
en van onderen dicht en doet dienst als stop voor het luchtkanaal, dat door de ton
tijdens het optrekken gevormd wordt. Deton is2mhoog en heeft een doorsnee van
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50cm.Ophetgrondvlakvandehooiklampkomt een dubbele laag takkebossen.Een
randstrook terbreedtevan 150cmishiervan uitgezonderd,omdatandersbijventilatie
delucht direct door delaagtakken zou stromen, in plaats van door het hooi;omdezelfde reden moet de ton als stop dienen voor het verticale luchtkanaal in de klamp.
Bijdoorzuigen van delucht treedt deschuurluchtinhet hooi,gaat vervolgensdoor
hetverticaleluchtkanaal endehorizontale luchtleiding naardeventilator,diedelucht
door eenafvoerleiding buiten deschuur blaast. Dedoorblaasmethodelaat deluchtin
tegenovergestelde richting gaan. Een aanvoerleiding zorgt ervoor, dat de lucht voor.
deventilatiebijvoorkeurvanhetzuidelijke dakvlak,inelkgevalvanbuitendeschuur,
wordt betrokken.Bijhetproefschuurtje, dateldersisbeschreven(pag. 109)wordtvoor
de ventilatie lucht gebruikt die eerst de luchtspouw van een dubbelwandig, naar het
zuiden gekeerd metalen dakvlak isgepasseerd. Op zonnige dagen wordt dan de voor
de ventilatie bestemde lucht opgewarmd.
HET VOCHTGEHALTE VAN HET HOOI BIJ HETINSCHUREN

In de drie proefjaren zijn de hooiklampen bemonsterd, zodra de eerste partijen
werden ingeschuurd. Na deze eerste bemonstering zijn ze in 1953en 1954 nog 3à 4
keer bemonsterd voor vochtgehaltebepaling; in 1955werden met tussenpozen van 2
weken monsters genomen tot de laatste decade van september. Doorgaans is het
vochtgehalte van heteerste monster van een klamphethoogst,inelkgevalwordenin
het begin van het optassen de hoogste vochtgehalten aangetroffen. Degevonden maximum vochtgehalten van de klampen zijn gemiddeld en in tabel 22 weergegeven.
Tevensishetvochtgehalte van denatsteendat van dedroogste klampvermeld.
Tabel 22. Vochtgehalte van het hooi vlak na het optassen
Proefjaar

Gemiddeld
maximum
vochtgehalte

Hoogste
vochtgehalte

Laagste
vochtgehalte

Aantal
bemonsterde
klampen

1953
1954
1955

32,2%
32,6%
35,6%

42,5%
40,2%
46,4%

22,7%
23,0%
24,7%

53
23
18

Decijfers van tabel 22laten zien,dat nadroging van het hooi van een klamp zeker
gewenst is,want het wordt te vochtig gestapeld.
HET NADROGEND EFFECT IN 1954

Een maat van de ventilatiesnelheid in eenpartij hooi kregen wijdoor decapaciteit
van deventilator in m3luchtverplaatsing per uur te delen door het volume inm3van
het geventileerde hooi.Daar gemakshalve het totale hooivolume van de klamp wordt
genomen, noemden wij deze grootheid: de schijnbare verversingssnelheid (svs). Het
produkt van de svsen het aantal uren dat in een bepaald tijdsbestek is geventileerd,
geeft het totaal aantal schijnbare verversingen (sv)gedurende die periode. Het totale
aantalsviseenmaatvoordeintensiteit,waarmeehethooiisdoorlucht.Verondersteld
wordt,datdeintensiteitvanhetdoorluchtensamenhangt metdenadrogendewerking.
Denadrogingvanhethooi isvasttestellenaan dehand vanperiodieke vochtbepalingen. Uit deze cijfers is van elke klamp voor het traject van 20% vocht en hoger, de
daling van het vochtgehalte per decade berekend. Infiguur29ishet verband weergegeven tussen hettotale aantal svgedurendedeeerste8weken na hetoptassen van het
hooi en de daling van het vochtgehalte per decade. Er blijkt een positieve correlatie
tussendetweegrootheden aanwezigtezijn.Inhetgebiedvan hetintensieveventileren
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Daling vh. vocht % per decade
isde spreiding echter groot. Hetgrote „nadragendef7,fect" bij één klamp (doorzuigsysteem) moet toegeo> Waassysteem
• >zuig
schrevenwordenaaneenafwijkende bemonstering.De
klamp was tamelijk hoog en de onderste lagen zaten
dermate dicht in elkaar,dat bij latere bemonsteringen
alleen debovenste laag van4 m dikte is bemonsterd.
Deze bovenstepartij nu was veel droger ingeschuurd
dan deonderste,wathetgrote „nadragend effect" geheel verklaart. Degeringe nadroging bijdeklampmet
o.»
de meest intensieve doorluchting (blaassysteem) moet
o»
j
L
_1_
waarschijnlijk geweten worden aan het feit, datinde
KMO
2000
3000
ondergrondse luchtkanalen grondwater wasbinnengeTotaal oontal s.v m 8 wehen
FIG.29.
drongen enhetventileren metlucht,dieeerst langseen
Het verband tussendeintensiteit
wateroppervlak strijkt, zalvrij zeker eengeringerenavan het ventileren en het nadradroging opleveren dan wanneer dit contact met het
gend effect
water achterwege blijft.
Het binnendringen vangrondwater indeondergrondse horizontaal liggendeluchtleidingeniseeneuvel,datookbijenkeleanderebedrijven voorkwam. Bijdedoorzuigmethode heeft meneruiteraard geen hinder van, maar bijhetdoorblaassysteemwel.
Bijdeaanlegverdient deze kwestiealle aandacht.
Overigens komt uitfiguur29naar voren, dat de nadragende werking vandeventilatiemethodetevergrotenisdoorintensieverdoorteluchten.Eenverschiltussendoorblazen endoorzuigen isin 1954niet aanwezig.
De intensiteit vanhet ventileren iste verhogen door regelmatig elke dagteventileren, zohetweer dittoelaat endoor vergroting vandecapaciteit vande ventilator.

HET NADROGEND EFFECT IN 1955

De uitkomsten van 1954zijn aanleiding geweest, omin 1955deregelmatige ventilatietoetepassen. Gedurende demaandenjuni,juli enaugustus isbijna elkedag geventileerd vancirca 9uurtot 17uur,zohetweerhettoeliet.
Hetdoorblazen isbijregenachtigweernietmogelijk. Doordezewijzevanventileren
wordtdeventilatiesnelheid vangrotebetekenis.Indeliteratuur isdezedoorgaansaangegeven metm3luchtverplaatsing per uur
Vocht 1o »h hooi
per m2grondvlak. In plaats vandesvszal
35rdaarom voortaan metdeze meergangbare
\
uitdrukkingswijze worden gewerkt.
30
Hetnadragendeffect isbijdeproefklampenvan1955berekendvoorhettrajectmet
eenvochtgehalte van20 procent en hoger
25
envoorhettraject met20procentvochten
lager. In figuur 30ishet verloop van het
\
vochtgehalte van een geventileerde hooi20
\
klampweergegeven.De kromme vertoont
eenduidelijkeknikbijomstreeks20procent
vocht.Dedalingvanhetvochtgehalteisbij
het vochtige hooi sneller dan bij hetdrogere hooi. Het nadragend effect bij het
3
vochtige
hooi,aangegeven door de daling
30/
3
3
%
%
%
van hetvochtgehalteperdecade,isuitgezet
Data
tegendeventilatiesnelheid. Figuur 31 geeft
FIG.30. Het verloop vanhetvochtgehalte van
debetrekkingweer.
het hooi bij ventilatie
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FIG. 31.

Het verband tussen de relatieve capaciteit
van de ventilator en het nadrogend effect
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Fio. 32.
Het verband tussen de relatieve ca-,
paciteit van de ventilator en het nadrogend effect
o = blaassysteem
• = zuigsysteem

Hetdoorblazen vandelucht blijkt bijderegelmatige ventilatieeneengoedeaanleg
vandeondergrondseluchtkanalen,beterevooruitzichten tebiedendan hetdoorzuigen
van delucht, wat waarschijnlijk toegeschreven moet worden aan het verschil invochtigheid van de schuurlucht en de buitenlucht. Infiguur31zijn tevens de nadrogende
effecten aangegeven, verkregen bij ventilatie met lucht, die de luchtspouw van een
dubbelwandig, naar het»zuiden gekeerd metalen dakvlak is gepasseerd. Daar deze
resultatenafkomstig zijnvaneenproefschuurtje, dienenzemetenigereserveteworden
beschouwd, er kan nl.een schaaleffect aanwezig zijn.
Infiguur32ishetnadrogend effect voor hettraject metdelagerevochtgehalten uitgezet tegen de ventilatiesnelheid. Het verband isvoor de doorblaasmethode positief.
Het doorzuigen geeft twee negatieve uitkomsten. Late broei („uitgestelde" broei) is
hier de reden van.
Deuitkomstenvandejaren'54en'55tonenduidelijk aan,datdoorintensievedoorluchtinghetnadrogendeffect bijhetopgetastehooibehoorlijk opgevoerd kanworden.
Dit geldt naar het schijnt alleen voordedoorblaasmethode. Opwarmingvan delucht
door middel vanzonne-energie verdubbelt het nadrogend effect ongeveer.Het onderzoek betreffende deinvloed van de ventilatiesnelheid zal uitgestrekt worden tot circa
350m3per uur per m2 grondvlak, waarbij tevens de benutting van zonne-energie op
praktijkschaal zal worden beproefd.
Betterhaykeeping byconstant ventilation
The effect of ventilating hay clamps onlyjust piled up is described. Air blowing
through the clamps is favourable especially if fans with a great capacity are used.
Heatingtheairthroughtheenergyofthesunshiningontheroof maydoublethe effect
of ventilating.
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Verslagvanhet

ORIËNTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN ZONNESTRALING
VOOR HET OPWARMEN VAN DE LUCHT,
WAARMEE PAS GESTAPELD HOOI WORDT GEVENTILEERD
with summary
D. VAN DERSCHAAF

Het nadrogen van pasopgetast hooi metbehulpvan ventilatieverloopt sneller,als
dedoorteblazenluchtisopgewarmd(1).Hetopwarmenvandeluchtkangeschieden
door middelvan eenelektrischeofmet oliegestookte luchtverhitter. Menzouechter
ook de zonnestralingvoor dit doel kunnen trachten te benutten. Een boerderij heeft
doorgaans een groot dakoppervlak. Hierop valt inde zomer heelwatzonnestraling,
vooral wanneer één der dakvlakken naar het zuiden is gekeerd. Voor het hooibewaringssysteem, waarbij het pas gestapelde hooi regelmatig doorlucht wordt, iseen
oriënterend onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om deze zonnestraling te benutten, ten einde het nadrogend effect van het ventilatiesysteem teverhogen.
HETDAKVLAK ALS LUCHTVERHITTER

Een metalenvlak,dat door dezon wordt beschenen,kan zoheetworden,datmen
zich er aan kan branden. De zonnestralen zijn in staat een metalen plaat behoorlijk
warmtemaken(2).Indien menluchtlangszo'n warmeplaatlaatstrijken,wordtdeze

FIG. 33. Dwarsdoorsnede van een bedrijf met een geventileerde hooibewaarplaats in combinatie met
een dubbelwandig dakvlak ter verhitting van de lucht
De pijltjes geven de beweging van de lucht aan.
1. ventilator
7. isolerend vlak
2en 5. zuigleiding
8. houten ton
3. persleiding
9. luchtkoker
4. deel
10. hooi
6. metalen vlak
11. dubbele laag takkebossen
12. stal
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lucht opgewarmd. De meest ideale toestand is die, waarbij de lucht zowel van de
bovenzijdealsvandeonderzijde vandeplaatwordtafgezogen. Bovendemetalenplaat
moet daartoe op enige afstand ervan een tweede plaat worden aangebracht, die de
warmtestralen doorlaat (b.v. glas).Aan de onderzijde van de metalen plaat dient op
soortgelijke wijze een derde warmte-isolerende plaat aanwezig te zijn.
Een andere methode is mogelijk die, waarbij de metalen plaat niet één geheel is,
maar uitrepen isopgebouwd,dieelkaar ietsoverlappen. Wanneer hetoverlappen niet
luchtdicht plaatsvindt, „lekt" door het aanbrengen van een onderdruk onder de
metalenplaat,deverwarmdeluchtvandebovenkant naarderuimtetussen demetalen
plaat en dewarmte-isolerende plaat. De bovenstevan de 3platen kan dan vervallen.
Voor depraktijk zou dit het gebruik van niet goedsluitende, metalen dakpannen betekenen. Bij de eerste proeven hebben wij ons bepaald tot een dubbelwandig vlak
zonder glazen plaat. De metalen plaat was daarbij één geheel, alleen de verwarmde
lucht van deonderkant van dezeplaat werd dusgebruikt. Onderdemetalen plaat bevond zichopenigeafstand dewarmte-isolerende plaat. Dewarme lucht uit de ruimte
tussen debeide platen werddoor eenventilator afgezogen endoor het hooi geblazen.
Delucht kan hierbij alleenworden opgewarmd,alsdezonopdemetalen plaat schijnt.
Hetvlakdientdaarom bijvoorkeur naarhetzuiden gekeerd tezijn. Infiguur 33iseen
schets gegeven van de geventileerde hooibewaarplaats incombinatie met een dubbelwandig dakvlak.
RESULTATEN IN 1954

Opdeproefboerderij „Wielzicht" te Rijperkerk werd op hetwestelijke dakvlak een
gegolfd ijzeren plaat van 50m2aangebracht. Deafstand tussen derictbedekkingende
ijzeren plaat bedroeg 25cm. De plaat wasaan beide zijden met een matrode verfstof
bespoten.Deruimtetussenbeidevlakken(rietenijzerengolfplaat)wasaanweerszijden
open en deboven- en onderkant waren afgesloten. De lucht werd tegenover het middelpunt vandeplaatviaeengatinhetrietdekdooreenventilatoraangezogen.Deventilator had een capaciteit van 30m3lucht per minuut. De opstelling was niet ideaal,
want zoweldenoorden-alsdezuidenwind konden vlotonderdeplaatdoorwaaien.In
hetlaatstvanaugustusisbijzonneschijn hettemperatuur-verhogend effect vandeplaat
opdeaangezogen lucht gemeten. Voor denoordelijke opening(schaduwzijde) vande
luchtspouw werd deluchttemperatuur gemeten en bij het gat in het rietdek eveneens.
Hetverschilintemperatuur tussen dezetweemeetplaatsen geeft eenmaatvoorhetopwarmend effect van de metalen plaat.
Figuur 34toont aan,dat dedoor dezon beschenen plaat eenduidelijke opwarming
vandelucht veroorzaakt. Op26augustusisheteffect kleinerdan op27augustus.Het
Opwarming van de lucht
door de metalen plaat

FlG. 34.

Luchtverwarming door middel van een
door de zon beschenen metalen plaat
1 = gemeten 26-8-'54 zonnig; zw.
wind
2 = gemeten 27-8-'54 zonnig;
windstil
3 = gemeten 28-8-'54 bewolkt na
10.20 uur; oostenwind
t = ventilator niet in werking

verschil tussen beide dagen isevenwel een verschil in niveau. Zonder ventilatie isde
„buitenlucht" op26augustus nl.warmerdan delucht onder deplaat. Er stond op26
augustuseenmatigezuidwestenwind, dieluchtonderdeplaatdoorbliesvanzuidnaar
noord. Het meetpunt aan de noordzijde van de plaat kreeg blijkbaar opgewarmde
luchtalsgevolgvandewindrichting.De27eaugustuswasdewindzeerzwakenkwam
hij uit oostelijke richting. Het verwarmend effiect op deze dag ligt dus op het juiste
niveau.De28eaugustuszijn alleen'smorgenswaarnemingen verricht.Voor 10.20uur
bescheen dezonalleen het oostelijke dakvlakvandeboerderij en nadien wasdelucht
gedurende de rest van de dag geheel bewolkt. Uit de metingen van de 28e augustus
blijkt,datbijafwezigheid vanzonneschijndeplaateengeringnegatiefeffect opleverde.
Deresultaten van 1954tonenduidelijk aan,datdezonnestraling,doormiddelvaneen
dubbelwandig dakvlak, deaangezogen lucht behoorlijk opwarmt.
RESULTATEN IN 1955

Depositieveuitkomstenvan 1954warenaanleidingomin 1955eenproefschuurtje te
bouwen. Het schuurtje heeft een dubbelwandig dakvlak op het zuiden. De metalen
golfplaat isaan beidezijden dofzwart. Dewarmte-isolerendeplaat isvan hardboard.
De bovenkant hiervan werd metaluminium verf wit gemaakt. Deluchtspouw tussen
beideplatenheeft eendiktevan6cm.Deoppervlaktevandemetalenplaatis24m2. De
capaciteit van de ventilator, die de lucht via de luchtspouw aanzuigt, bedraagt 19m3
lucht per minuut.
Hettemperatuur-verhogend effect vanditdubbelwandigedakvlak werdslechtsdriemaal gemeten, omdat geen zelfregistrerende thermometers aanwezig waren. De uitkomsten zijn infiguur35weergegeven.
Heteffect vandezonnestraling isdoor debetere bouwvan hetdubbelwandige vlak
behoorlijk gestegen. De orde van grootte van de temperatuurverhoging komt goed
overeenmeteenberekening,dieonseerderopaanvraagwelwillendwasverstrekt door
het Instituut voor Warmte-economieT.N.O. te Delft.
In hetproefschuurtje staan tweerijdbare hooivakjes van2 x 2 X 25 = 100m3inhoud elk. Het hooi, in dezevakjes opgetast, kan worden geventileerd met dedoor de
zonverwarmdelucht.Daardehooivakjes naar de weegbrug kunnen
Temp stijging door dakplaat
18
worden gereden, zijn hooibewaringsproeven mogelijk op kwantitatieve basis. De uitkomsten van
twee bewaringsproeven in duplo
staan vermeld in tabel23.

Fio.35.
Opwarming van de lucht door middelvan
een door de zon beschenen metalen dakvlak
1 = 15-7-'55 geen bewolking
2 = 26-7-'55 na 10.30 uur bewolkt
3 = 23-9-'55 nu en dan cirrusbewolking
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Tabel 23.. Hooibewaringsproeven en de verliezen die daarbij optreden
Analyse

Vocht Gehalte indedrogestof
%
re | re j as | ZW

Bijhet optassen

42,7

17,4 31,7

9,2

38

Bijhet ledigen

16,7 16,8 31,7

10,2

38

42,9 20,2 28,5 10,7

Bijhetoptassen

Procentueleverliezen

Nadroogperiode

5

42

5

van9juli
tot 1 aug.'55

ds

re

re

as ) ZW

3,3

5,5

2,3

0,4

2,5
t

van 2sept,
tot 3 okt.'55

9,6

10,2

1,0 -0,4

18,3

16,3 20,1 31,3 11,8» 38

Bijhetledigen

Het hooi behield volledigzijn groene kleuren het had een zeergoede reuk. De uitkomsten vandezebewarings-ennadroogproeven latenzien,datmetdezemethodevan
hooibewaring ietstebereiken valt.Vanzelfsprekend ishetvoor depraktijk nietaan te
bevelenhethooi meteenvochtgehaltevan42à43 procentoptetassen.
Nader onderzoek om het systeem te perfectioneren iswenselijk. Een begin is hiermeegemaaktdoor hetbouwenvaneenmodelbestaande uiteenzwarte,gegolfd ijzeren
plaat van 75 X 150cm2 = 1,125 m2,dieopverschillende afstanden van eenwarmteisolerendeplaat kan worden gebracht. Deluchthoeveelheid, die onder deplaat wordt
doorgezogen, iste regelen. Metdit toestel isnagegaan, ofdediktevan de luchtspouw
endehoeveelheidpasserendeluchtookvaninvloed zijnophettemperatuur-verhogend
effect vandeplaat opdezelucht.Indefiguren36en37zijn deeersteuitkomsten weergegeven.
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Fio.36.
Het verband tussen het opwarmend effect
en de spouwwijdte
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FIG. 37.

Het verband tussen het opwarmend effect
en het beschikbaar plaatoppervlak per
ms lucht
minuut

Dediktevandeluchtspouw schijnt bijgroteluchthoeveelheden pertijdseenheid van
weinigofgeenbetekenis tezijn. Bijgroterebeschikbare plaatoppervlakken isdedikte
van de luchtspouw vermoedelijk wel van enige betekenis (figuur 36).
Het verband tussen het beschikbare plaatoppervlak per eenheid van luchtverplaatsingshoeveelheid isvoordehand liggend (figuur 37).Detemperatuurverhoging isniet
recht evenredig met de toeneming in oppervlak, wat waarschijnlijk verklaard moet
worden aan het benutten van slechtséén van detweedoor deplaat verwarmde luchtlagen.
Destijging vandetemperatuur van deluchtbijdit kleineplaatoppervlak isgeringer
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danbijdepraktijkproeven metdeveelgroterevlakken.Mogelijk is het„randeffect" bij
hetmodelgroot;hetismisschien teondervangen dooreenglazenplaatoverhetgeheel
aantebrengen (2). Verderishetnoodzakelijk deinvalshoekvan dezonnestralentopde
zwarte plaat te kennen, om de verschillende uitkomsten te kunnen vergelijken. De
hierboven gegeven resultaten hebben allehetbezwaar,dat zeinzekerezin slechtsvan
kwalitatieve betekenis zijn.
SAMENVATTING

Een oriënterend onderzoek werdverricht naar demogelijkheid omzonnestraling te
benutten voorhetopwarmen vandelucht,waarmeehetpasgestapeldehooiwordtgeventileerd.
Het dubbelwandige dakvlak, waarvan het bovenste vlakvan dofzwart metaal isen
het onderstevlak warmte-isolerend, geeft eentemperatuurverhoging van delucht,die
tussen de beide vlakken wordt doorgevoerd. De afstand van detweevlakken schijnt
vanweinigbetekenis tezijn voordetemperatuurverhoging vandelucht. Het beschikbare plaatoppervlak pereenheidvan luchtverplaatsingshoeveelheid iswelvaninvloed
op detemperatuurstijging van die lucht.
Twee hooibewaringsproefjes, waarbij het hooi werd geventileerd met door de zon
verwarmde lucht, gaven goede uitkomsten.
Exploratory experiments inusing theradiation of the sun for heating the air
usedfor ventilating hayonlyjustpiled up
A roof plane catching the sunbeams wasmade of dull black metal.Parallel to it at
the inner side was an isolating plane. The increase in temperature of the air flowing
between them depended on the timeduring which onevolume-unit of theair wasbetween them, but hardly on their distance.
Thefinaldryingofthehaybyventilation withairheatedinthiswaywas satisfactory
in two experiments.
LITERATUUR
1. KREYGER, J.: Het drogen van landbouwproducten in de schuur (with summary: Barn drying).
Verslag van het C.I.L.O.over 1954, p. 244-257.
2. WARD,G.T.: Performance ofaflat-placesolar heatcollector.Paperof The InstitutionofMechanical
Engineers,London (1955).

GEWASOPBRENGSTEN EN SPROEIWATERBEHOEFTEN VAN BEREGENDE
ZANDGRONDEN IN HET ZUIDOOSTELIJK DEEL VAN NEDERLAND IN 1955
withsummary

C. BAARS

In het verslag over 1954werd mededeling gedaan over het opbrengstniveau en de
sproeiwaterbehoefte in dejaren 1953 en 1954 van enige landbouwgewassen op beregendezandgronden inhetoostelijk deelvanNoord-Brabant. Ditonderzoek werdin
1955voortgezet en in de volgende beschouwing zullen de resultaten daarvan worden
medegedeeld.
GRONDSOORTEN WAAROP ONDERZOEK WERD VERRICHT

TypeI. Eenweinig droogtegevoelige ontginningsgrond
Hiervoorwerdhetproefveld aangehouden,waaropin 1953 en 1954reedsonderzoek
werd verricht. De grondwaterstand is in de zomer ± 1,25 m beneden maaiveld. Er
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Tabel 25. Bemesting per ha
Fertilizationper hectare

PA
kg

K20
kg

N
kg

Rogge, gerst, haver
Rye, barley, oats
Maïs
Maize
Erwten
Peas
Aardappelen . .
Potatoes

90

120

40

90

120

80

90

140

40

90

130

100

90

160

80

80

240

150

64

100

40

64

100

80

' 64

100

10

108

182

80

100

200

130

90

100

175

90

140

95

40

90

140

95

40

90

120

23

40

108

156

100

40

96

200

90

40

96

240

285

Beet
Gras
Grass
Rogge, gerst, haver
Rye, barley, oats

II

Compost
Household
refuse
compost
1000 kg

Gewas
Crop

Grondtype
Soil type

I

Stalmest
Farmyard
manure
1000 kg

Maize
Erwten
Peas
Aardappelen
Potatoes
Bieten
Beet

. .

10

Grass
Rogge, gerst, haver
Rye, barley, oats
Maize
III

Peas
Aardappelen
Potatoes

. .

t

Beet
20

40

Grass

komen geen storende lagen in het profiel voor en deplantenwortels dringen tot in de
capillairezone. Ook zonderberegeningkanopdezegrondgrasland worden aangelegd
enkunnen hakvruchten worden verbouwd,waarvan deopbrengsten bevredigend zijn.
In 1955wasde grondwaterstand in het voorjaar zeer hoog, waardoor de gewassen
eerst laat gezaaid en gepoot konden worden. In dezomer daaldede grondwaterstand
nietdieperdantot 1,25mbenedenmaaiveldendevochtvoorzieningvandebewortelde
laag was steeds voldoende, zodat beregening niet noodzakelijk was.
De opbrengsten van deze weinig droogtegevoelige grond zijn een goede vergelijkingsbasis voor deopbrengsten der droogtegevoeliger gronden.
TypeII. Een matigdroogtegevoelige leemhoudende oude bouwlandzandgrond
Degrond isvan betere kwaliteit dan deoude bouwlandzandgrond, waarop in 1953
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Tabel 26. Regenval, temperatuur en verdamping
in 1955
Rainfall, temperature and evaporation in 1955
Proefveld
Trialfield

I

II

III

Waarnemingsstation
Observationpost
Gemert

Klimaat
Climate

Mei
May

Juni
June

Juli
July

Aug.
August

September
September

75

38

32

98

63

12

5

3

6

91

48

49

80

71

14

5

4

9

8

Regenval
Rainfall
Aantal regendagen met meer
dan 1 mm
Days withmorethan Imm rain
Regenval ( n o r m a a l ) . . . .
Rainfall (normal)
Aantal regendagen met meer
dan 1 mm (normaal) . . .
Days with more than 1 mm
rain (normal)

67

45

17

82

52

15

6

4

7

8

50

59

68

71

57

9

10

11

11

11

Verdamping in 1955mm . .
Evaporation (in mm) in 1955
Verdampingnormaal in mm
Normal evaporation in mm

103

127

124

104

57

108

124

120

96

59

Temperatuur overdag . . .
Day temperature in 1955 °C
Temperatuur overdag normaal °C
Normal day
temperature
centigrades

11,7

16,8

19,5

19,7

15,6

15,0

17,9

19,7

18,9

15,8

Rainfall
Aantal regendagen met meer
dan 1 mm
Days withmore than 1mm rain
Rainfall
Aantalregendagenmet meer
dan 1 mm
.
Days withmorethan 1mm rain

en 1954het onderzoek werd verricht. Deze grondsoort komt in Noord-Brabant veel
voor enwerddaarom bij het onderzoek betrokken. Dehumeuzelaagis80cmdiken
deplantenwortelsdringen eveneenstot 80cmdieptedoor. Degrondwaterstand is3 m
beneden maaiveld en de gewassen zijn geheel op het hangwater aangewezen. De bewortelde laagkan maximaal 130mmopneembaar watervasthouden, waarvan 45mm
indebouwvoor. Dezegrondleverthogegraanopbrengsten op.Graslandenhakvruchten hebben wel van droogte te lijden, maar desondanks zijn de opbrengsten redelijk
goed.
TypeIII. Eenzeerdroogtegevoelige ontginningsgrond
In 1955werd het onderzoek verricht op een hogeontginningsgrond, dievan slechtere
kwaliteit is dan de grond waarop in 1953en 1954de proeven werden genomen. De
humeuze laag is 25cm dik en bevat 2% humus. Daaronder is geel zand met 1,5%
humus. De plantenwortels dringen door tot 75cmdiepte. Degrondwaterstand is 2-3
mbeneden maaiveldendegewassenzijn ophethangwateraangewezen.Debewortclde
laag kan maximaal 50 mm opneembaar water vasthouden, waarvan 25 mm in de
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bouwvoor. Hoeweldebouwvoor nietstuift, slaandegewassen tochslechtaan.Debemestingstoestand isnog slecht en bovendien komt veel onkruid voor. Voorheen werdenopdezegronduitsluitend roggeenlupineverbouwd,waarvandeopbrengsten laag
waren..
Intabel24zijngegevensoverhetvochthoudendvermogenendebemestingstoestand
van degrond opgenomen.
BEMESTING VAN DE GEWASSEN

In tabel 25 is de bemesting der gewassen vermeld. De bemesting van grondtype III
leverdeaanvankelijk moeilijkheden op.Hetisgeblekendatdestikstofmeststofopdeze
kg/ha
9000

ton/ho
90r-

8000

80

kg Z W / h a
8000r-

7000( -

70

7000

6000

6000

5000-

5000

• ru

3000
2000

I

•lri?

[fli

4000
3000
2000

20-

1000

1000-

i nu
rogge

I I ffl
z.gerst

I I E
haver

11m

Opbrengst zonder beregening
Tieldwithout sprinkling

11 m
erwten

III

I I I

II M 1 I I

aardappelen
voeder- suiker(IJsseister) (Libertas)
bieten
Opbrengstverhoging door beregening
Itunase of yield by sprinkling

inm

I

FIG. 38. Opbrengsten van gewassen van beregende en niet beregende proefvelden in 1955,op grondenvanverschillende droogtegevoeligheid
Yields of cropsof trialfieldswithandwithout sprinklingonsoilsof differentsusceptibilityto
drought
kgZW/ha = kilogrammesstarchequivalentsperhectare
I. Weinig droogtegevoelige ontginningsgrond
Grondwaterstand 1.25 m beneden maaiveld
Beworteling in de capillaire laag
Newly reclaimedheather soil,hardlysusceptible to drought
Soil watertable1.25 metresbelow surface
Roots inthe capillary layer
II. Matig droogtegevoelige oude bouwland-zandgrond
Grondwater 3 m beneden maaiveld
Beworteling tot 80cm diepte
Maximale hoeveelheid opneembaar water in de bewortelde laag: 130mm
Oldsandyarable soil,moderately susceptible to drought
Soil watertable 3metresbelow surface
Rootsdownto0.80 metres
Maximum quantityof available moistureintherootedlayer: 130 millimetres
III. Zeer droogtegevoelige ontginningsgrond
Grondwater 2,00 meter beneden maaiveld
Beworteling tot 75cm diepte
Maximale hoeveelheid opneembaar water in de bewortelde laag: 50 mm
Newly reclaimedheather soil,verysusceptible to drought
Soil watertable2.00metresbelow surface
Rootsdownto 0.75metres
Maximum quantityof available moistureintherootedlayer:50millimetres
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grond in kleine giften moet worden toegediend, daar anders de kans bestaatdat deze
meststof wordt uitgespoeld. In het begin werd hiermede geen rekening gehouden en
werd het grasland in hetvoorjaar opdegebruikelijke wijze met stikstof bemest.Deze
meststof werd slechts gedeeltelijk door de planten opgenomen, daar het grootste gedeelte werd uitgespoeld. Er werden goede resultaten verkregen door 2 stikstofgiften
per 6-weekse snede toe te dienen. Ook bij de hakvruchten werdde stikstofbemesting
over de groeiperiode verdeeld.
WEERSGESTELDHEID TIJDENS DE GROEIPERIODE

In tabel26zijn gegevensoverderegenval,detemperatuur endeverdamping tijdens
het groeiseizoen vermeld. De regenvalwasinjuni,juli endeeerstehelft van augustus
lager dan normaal. De verdamping was in deze maanden iets hoger dan normaal.
GEWASOPBRENGSTEN

,Infig.38zijn deopbrengsten derproefvelden grafisch weergegeven.Deopbrengsten
derverschillendegronden komen overeen metdie,welkeindejaren 1953 en 1954werdenverkregen. Dsgraan-enerwtenopbrengstenvandeoudebouwlandzandgrond waren
hoog. De rogge en maïshoefden op deze grond niet te worden beregend. Dezomergerstenhaverwerdenwelberegend,maar het'gewaswerd daardoor zozwaar,dat het
legerdeendaardoorminderopbrachtdandenietberegendeproefveldjes. Bijdeerwten
werd een klein sproei-effect bereikt.
Opdeontginningsgronden wasdeopbrengst vandeberegendegranen enerwtenbelangrijk lagerdan opdeoude bouwlandzandgrond. Opdehogeendrogeontginningsgrond brachten deze gewassen iets minder op dan op de lage niet verdrogende ontginningsgrond. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de sterkere onkruidgroei op de
hogegrond.Opdezelaatstegrondwerddoordeberegeningeenbelangrijkeopbrengstverhoging verkregen, vooral bij erwten en maïs. Verder werd het 1000-korrelgewicht
van zomergerst en maïs door de beregening hoger. De opbrengsten der hakvruchten
warenopdeoudebouwlandzandgrond zeerhoog.Doordeberegeningwerdeenkleine
opbrengstverhoging verkregen.Opdehoge,drogeontginningsgrond werdeneveneens
zeer hoge opbrengsten van de hakvruchten verkregen; vooral de opbrengst van de
suikerbieten overtrof de stoutste verwachtingen. Op de lage, vochthoudende ontginningsgrond waren deopbrengsten der hakvruchten eveneensbevredigend, maarlager
dan op de andere grondtypen. Op de hoge,droge ontginningsgrond werden door de
beregening zeer grote opbrengstverhogingen verkregen. Ditgunstigesproei-effect was
indeeersteplaatseengevolgvan hetgeringevochthoudend vermogenvandezegrond
enverdervandegrotedroogteinjulienindeeerstehelft vanaugustus.Opdezegrond
was het droge-stofgehalte van de beregende aardappelen en bieten hoger dan van de
nietberegende.Ditwaseengevolgvandestagnatieindegroeidernietberegendeaardappelenenbietengedurendededroogteperiodeinjulienbeginaugustusendevorming
van nieuw loof indedaaropvolgende regenperiode in het laatst van augustus en september. Dit ging ten koste van het drogestof-, zetmeel- en suikergehalte van de gewassen. Bijdeberegende aardappelen en bieten kwamgeen stagnatievoor indegroei
tijdens de droogteperiode en geen extra loofvorming in de daaropvolgende regenperiode.Normaal doet zichdit nietvoorenishetdroge-stofgehalte van het beregende
gewasietslager dan van het niet beregende.
Deopbrengsten van het beregende graswaren hoog;vooral op deoude bouwlandzandgrond.Opdehoge,drogeontginningsgrondwerddoordeberegeningeengroteopbrengstverhoging verkregen. Op de oude bouwlandzandgrond was het sproei-effect
mindergroot, hetgeen istoeteschrijven aan het groterevochthoudend vermogen van
deze grond en de hogere regenval.
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Het droge-stofgehalte van het beregende gras was aanmerkelijk lager dan van het
niet beregende. Het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit van de droge stof was van het
beregendegrashoger dan van hetniet beregende.
BEHOEFTE AAN KUNSTMATIGE BEREGENING

In tabel 27zijn de hoeveelheden water vermeld, die in 1955nodig waren om in de
vochtbehoefte der gewassen tevoorzien. Ondanksdegrotedroogteinjuliendeeerste
helft vanaugustuswasdebehoefte aan kunstmatigeberegeningopdezeerdroogtegevoeligeontginningsgrond niet bijzonder groot endewatervoorziening vanveelvochteisendegewassen alsgras,bietenenaardappelen leverdegeenenkeletechnischemoeilijkheid op.
SAMENVATTING

Uithet onderzoek in 1955isgebleken, dat met beregeningopoude bouwlandzandgrond zeer hoge opbrengsten kunnen worden verkregen. Op beregende ontginningsgrond isdeopbrengstdergranen lager,maardeopbrengsten vangrasen hakvruchten
benaderen diederoudebouwlandzandgronden. Deopbrengsten derberegendedroogtegevoelige hoge ontginningsgronden zijn in de regel hoger dan van de lage niet verdrogende ontginningsgronden, doordat deze laatste gronden in het voorjaar dikwijls
van wateroverlast hebben te lijden, waardoor de gewassen minder vroeg gezaaid en
gepoot kunnen worden.
Inhetalgemeenwordthetdroge-stofgehalte vaneengewasdoordeberegeninglager.
Bijaardappelen enbieten kan,bij bepaaldeweersomstandigheden, zichechterhetomgekeerde voordoen: Door beregening is het namelijk mogelijk om bij aardappelen
doorwasenbijbietenlatebladvormingtevoorkomen,waardoor hetzetmeel-resp.het
suikergehalte gunstig worden beïnvloed.
Hoewel het injuli en de eerste helft van augustus zeer droog was,wasde behoefte
aan kunstmatige beregeningvangras,aardappelen enbietenopdezeerdroogtegevoeligeontginningsgrond nietbijzonder hoogenhetwaszonderbezwaarmogelijkomdeze
gewassen steeds op tijd van voldoende water te voorzien.
Yields obtainedbysprinkling in1955 ondrought susceptible sandy soils
andtheamounts of water needed
In 1955theinvestigations intothelevelofyieldandtheneedfor sprinklingwaterof
sandy soils in the south eastern part of the Netherlands were continued. Again it
appearedthatonthehighanddrynewlyreclaimedheathersoilsyieldsmaybeobtained
at leastashighasonthelowandmoist newlyreclaimedheather soils.Thegrainyields
of the old arable sandy soilswereconsiderably higher than those of the newly reclaimedsoils.Forgrassand rootcropsthedifference wassmaller.
Onthehighanddrynewlyreclaimed soilsthedrymatterpercentageofthesprinkled
potatoesand beetswashigherthan that ofthenot sprinkled:Thedrought ofJulyand
of the beginning of August hampered the growth of the not sprinkled potatoes and
beets;plentyofrainintheendofAugustandthebeginningofSeptembercausedthem
to make new leaves so as to lower the dry matter percentage.
Though itwasdryinJulyand thebeginning ofAugust grass,potatoesand beetson
the very dry newly reclaimed soils did not need very much sprinkling so that technically they could be well supplied with the water needed.
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AFDELING AKKERBOUW
DE INVLOED VAN DE DUUR DER BASISBELICHTING EN VAN
DE LICHTINTENSITEIT DER AANVULLENDE BELICHTING
BIJ DAGLENGTEPROEVEN
with summary
A. C. WlERSEMA

Bij het nemen van daglengteproeven is het gewenst, dat de assimilatiekansen van
alleobjecten gelijk zijn. Dit kanmenbereikendoor tewerkenmeteengelijkehoeveelheid daglicht (de „basisbelichting"), terwijl men de daglengte varieert met een aanvullende kunstbelichting.
Uitproevenvan1954bleek,datdeintensiteitvan'taanvullendkunstlicht,nodigvoor
eenoptimalefotoperiodische reactie,voordeverschillendegewassenuiteenloopt (1).
Erwerdbijdezeproeven echtergewerkt meteenbasisbelichting(8uur),dieopzichzelf de bloei vertraagde, waardoor de vraag rees of deze minimum lichtintensiteiten
dezelfde zoudenzijn bijeen nietlimiterend werken vandeassimilatie.
Omhieroverzekerheid tekrijgen werdin 1955dezelfdemethodiek alsin1954toegepast, zodat de planten naarmate ze meer of minder ver van de lampen groeiden een
lagereofhogerelichtintensiteit kregen.Ditjaarwerden 3inplaatsvan4TL-buizenper
hutje gebruikt.
Delengtevandebasisbelichtingvarieerdeindezeproef,teneindetevensdehoeveelheid daglicht te kunnen vaststellen, vereist voor een normaal tempo van bloei.
De objecten waren devolgende:
a. het 9-uurdaglichtobject
b. het 101-uurdaglichtobject
c. het 12-uurdaglichtobject
d. het natuurlijk daglichtobject
Door het aandeelvan het kunstlicht van deeerste3objecten elkeweek te wijzigen,
zodanigdatdetotaleduurvandefotoperiode ± gelijk wasaandievanhetn.d. object,
wasdedaglengte voor alle4objecten gemiddeld ± 17uur.
Het vlasen het blauwmaanzaad werden 4 mei gezaaid, degranen enerwten 9mei,
demaïs 11 mei.Debehandelingduurdevan 10meitot 14juli. Vanaf 6uur's morgens
kregen deplanten natuurlijk daglicht.
1. DE INVLOED VAN DE BASISBELICHTING

Ondanksgelijke duur vandefotoperiode vanhet natuurlijk daglicht en het 12-uurdaglichtobject, zijn degewassen van het eerstgenoemde object toch voort.o.v.het 12uurobject. Dit zoubetekenen dat eenbasisbelichting van 12uur nognietvoldoendeis
vooreenoptimale ontwikkeling vandemeestegewassen. Hetismogelijk datdekleine
verschillenveroorzaakt wordendoorverschilintemperatuur, immershet 12-uurobject
werd in tegenstelling met het natuurlijk daglichtobject, des nachts overdekt door een
hutje.
Het isdusmogelijk, dat bij rogge,haver envlas,waardeverschillen niet groot zijn,
12 uur basisbelichtingtoch welvoldoendeisvooreenoptimalereactie.Bijtarwe,gerst
en blauwmaanzaad ligt het echter kennelijk anders. Bijerwten schijnen in dit opzicht
rasverschillen te bestaan.In 1954verkregenwijmetRondoeennormalebloeidatum bij
8 uur basisbelichting, bij Trophy een aanmerkelijke vertraging. In 1955is dit laatste
zelfs bij 12uur hetgeval.
121

Tabel 28. Data van het verschijnen van de eerste aren (bloemen) bij gelijke fotoperiode, maar gevarieerde basisbelichttng. De cijfers gelden voor de planten met optimale bijbelichting.
Data of first ears (or flowers) for aphotoperiod of 17hours with different amounts of daylight.
The data only concern plants with an optimal intensity of supplementary light
Nat. d.
Natural dav

rogge (Petkuser zomerrogge)
rye
tarwe (Blanka) wheat. . .
gerst (Herta) barley . . .
haver (Libertas) oats . . .
vlas (Wiera) flax
blauwmaan (Nobel) poppies
erwten (Trophy) peas. . .

12-uurobj.
12hours daylight
+ art. light

10i-uurobj.
10\ hours
daylight
+ art. light

9-uurobj.
9hours daylight
+ art. light

25/6

1/7

6/7

8/7

15/7
±1/7
11/7
2/7
26/7
13/7

27/7
18.7
15/7
8/7
20/8
23/7

8/8
22/7
19/7
15/7
23/8
26/7

12/8
27/7
24/7
20/7
23/8
29/7

2 . DE INVLOED VAN DE INTENSITEIT VAN DE AANVULLENDE BELICHTING

a. De granen
Evenals het vorigjaar gaven de rogge,haver en tarwe bij het in aar komen opeen
bepaaldeafstand vanafdekant vandelampen, eenmin ofmeerduidelijke valin ontwikkeling te zien. Een kleinere val lag bij deze gewassen op ± 80cm, hetgeen waarschijnlijk eenassimilatiekwestieistengevolgevandehogestralingsintensiteit onderde
lampen. Bij de voorgaande proef werd dit verschijnsel ook gevonden.
Behalvebijtarwelagdegrotevalinontwikkeling bijalleobjecten op ± dezelfde afstand: rogge ± 1,25,haver ± 1,35 m.Dit bewijst dusdatdeverschillen in assimilatie
niet van invloedzijn geweestopdeminimumwaardevan delichtintensiteit, berjodigd
voor een optimale fotoperiodische reactie.
Tarwegafbijhet 12-uurdaglicht-object eenvrijduidelijke grenstezienop ± 1,50m,
hetgeenookwerdgevondenbijhetmicro-morfologisch onderzoekop6juli.Bijdebeideandereobjecten lagdevalbijhetinaar komen op ± 1 m, volgens micro-morfologisch onderzoek in het 10|--uurdaglichtobject op ± 1,25 m. De oorzaak hiervan is
moeilijk aan te wijzen.
Wat de gerst betreft, dit gewas gaf geen duidelijke val in ontwikkeling te zien. De
eerste helft wasietsvoor bij het inaar komen,met dienverstande,dat toen in hetgebied van 0-1,50 mde aren voor de helft zichtbaar waren, de aren in het traject van
1,50-3,00m slechtsvoor een vierde gedeelte uit de schede staken.
Hetzieterdusnaaruitdatgerstnogoptimaal reageertopdelaagsteintensiteit.Het
kleineverschiltussen0-1,50men1,50-3,00mzalmisschienhetgevolgzijnvandehoge
intensiteit vlak bijdelampen,waardoor deplanten kunnen assimileren.Juist bijgerst
waser een groot verschil tussen het n.d. en het 12-uurdaglichtobject.
Devolgendeintensiteitenwerdenbijdegrotevalinontwikkelingvandeverschillendegranen gemeten.Tervergelijking zijn degevonden waarden in 1954ook indetabel
opgenomen. Erwerd gemeten boven een onbegroeid oppervlak.
Devolgordeisdusinbeidejaren dezelfde. Deoorzaken voordegevondenverschillenkunnen velenzijn.Indeeersteplaatswerdenverschillendelichtmetersgebruikt.Er
werdgemeten boveneenonbegroeid oppervlak;erwordtdusgeen rekeninggehouden
metdebeschaduwingdoor degewassen onderling,dieniet gelijk hoeft tezijn inbeide
jaren. Voorts moetdetemperatuur worden genoemd alsfactor, diedeverschillen kan
veroorzaken. Hetisbekend dat diteenfactor is,dieeen grote rol speeltbijdaglengteproeven.
,
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Tabel 29. Minimum waarden van de intensiteit (in erg sec. cm2) benodigd voor een optimale fotoperiodische reactie (sferisch en vlak)
Minimum values of the light intensityfor optima! photoperiodicreaction, sphericaland
horizontal
1954

tarwe
rogge
haver
gerst

barley

.•

1955

Sferisch
Spherical

Vlak
Horizontal

Sferisch
Spherical

Vlak
Horizontal

±1650
±1300
±1050

±1000
± 600
± 400

1600-1050
±1200
± 950
<300

1100-580
700
550
<95

Men moet bedenken dat bovenstaande resultaten betrekking hebben op een zeer
speciale proefopstelling en het is de vraag of deze waarden zonder meer te gebruiken
zijn voor andere opstellingen als de hier gebruikte.
Voorpraktische doeleinden, bij de keuzevan lampen voor daglengteproeven of voor
de beoordeling van lichtlekken in verduisteringshuisjes, geven de vermelde waarden
enige aanknopingspunten.
b. De overige gewassen
Erwten (Trophy), vlas en blauwmaan bloeiden over het gehele traject van 0-3 m gelijk, hetgeen dus betekent dat deze gewassen optimaal reageren op de kleinste lichtintensiteit ± 300 ergs/sec bol. Ook bij maïs was, zoals uit een micro-morfologisch
onderzoek bleek, geen invloed van de lichtintensiteitverschillen vast te stellen.
Het schijnt dus dat bij de door ons beproefde gewassen, speciaal tarwe, rogge en
haver relatief hoge eisen aan de bijbelichting stellen.
The influence of the duration of the „basic" daylight-exposition and of the intensity
of supplementary light in experiments in photoperiodism
Purpose and method of the investigation havebeen described in an earlier paper (1).
Arable crops require very different intensities of supplementary light for an optimal
photoperiodic reaction. Moreover itappears, that the duration of the „basic" daylight
exposition limits the development to flowering. The recent experiments were carried
out with a total photoperiod of plm. 17 hours, but with different „basic" daylightexpositions (9, lOi and 12hours).
As table 28 shows even 12 hours of „basic" exposition gives some retardation in
comparison with the natural day. The difference is significant for wheat, barley and
poppies, rather small for rye, oats and flax. In the latter cases it may be described to
differences in temperature.
In table 29theminimum valuesofthe light intensity for optimal photoperiodic reaction are given for the experiments of 2years. Apart from wheat thisvalue appeared to
be rather constant for the artificial light supplementing several „basic" daylight expositions.
Differences between the years may be described to temperature and a change in
measuring implements.
Rye, wheat and oats seem to require much higher light intensities for photoperiodic
reaction than the other crops involved in the investigations.
This knowledge isimportant for the choiceof lamps and for the precautions needed
in an experimental dark period.
LITERATUUR
I. WIERSEMA, A. C.: De invloed van de lichtintensiteit van de aanvullende belichting bij daglengteproeven.Jaarverslag C.l.L.O.1954.
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DE INVLOED VAN HITTE EN REGEN TIJDENS EN NA DE BLOEI
OP DE OPBRENGST VAN GRANEN
with summary
W. H. VAN DOBBEN en Mej. A. C. WIERSEMA

INLEIDING

Reeds 30jaar geleden kwam VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1) tot de conclusie, dat de
bloeitijd van tarwe een gevoelige periode is.
Bij kasproeven van FEEKES(2) met tarwe bleek, dat hitte tijdens de bloei het aantal
korrels deed dalen, hitte na de bloei schaadde het 1000-korrelgewicht.
Bij bewerking van opbrengsten in de praktijk (3)bleek dat in hetjaar 1947(met een
maximum temperatuur van 36° in de schaduw in de derde decade van juni) het aantal
korrels sterk was gereduceerd, terwijl waarschijnlijk ten gevolge daarvan de overgebleven korrels een goed gewicht kregen. Tevens hadden ze een hoog eiwitgehalte. De
Nederlandse tarwe van de oogst 1947 deed in dit opzicht denken aan de kwaliteitstarwes uit de klassieke graangebieden. De hoge temperaturen die bij ons uitzonderingen zijn, zijn daar normaal, zodat voor de hand ligt hier een samenhang te zoeken.
Om na te gaan in hoeverre de andere granen van hitte in de bloeitijd lijden, werden
in 1955 naast tarwe ook rogge, haver en gerst in een oriënterende proef opgenomen.
Behalve hitte schijnt ook overmatige regenval de opbrengst van granen te kunnen
schaden.
Uit de onderzoekingen van VAN DOBBEN (4) blijkt dat in 1948en in 1950,evenals in
1947, het aantal korrels klein en het korrelgewicht hoog was. Daar de temperatuur in
de eerstgenoemde jaren tijdens de bloei niet hoog was, maar er zeer veel regen viel,
werd een samenhang met de hoeveelheid neerslag in de derde decade van juni verondersteld.
Het lag dus voor de hand naast de hitteschadeproef een proef te nemen om de juistheid van deze laatste conclusie te onderzoeken.
De proeven werden mogelijk gemaakt dank zij de steun van de Stichting Nederlands
Graan-Centrum, die deze problemen in haar 10-jaren plan heeft opgenomen.
Proefopzet
72 geëmailleerde kweekpotten, waarvan de bodem bedekt werd met grind, afgedekt
met glaswol (totaalgewicht 3,5 kg),werden gevuld met 5,5 kgvochtige, humeuze zandgrond, waaraan 2,75 gram pk, 2,75 gram sup. en 0,375 gram ammoniumnitraat was
toegevoegd.
De granen, Petkuser zomerrogge, Peko zomertarwe, Herta zomergerst en Libertas
haver, gezaaid op 7april en na opkomst gedund tot 10planten perpot, groeiden op bij
een vochtgehalte van + 20%. De potten, welke na opkomst van de gewassen met fijn
grind waren bedekt, stonden op tafels in het vrije veld. Indien nodig werd 1 X per dag
het watertekort aangevuld.
Van elke graansoort kregen 3potten bij het begin van de bloei een hitte- of regenbehandeling gedurende een week. Hierop aansluitend werd een volgende serie van 3
potten aan deze invloed blootgesteld.
Voor de hittebehandeling stonden de potten in een, met behulp van éénruiters afgesloten, ruimte in de kas. In deze ruimte waren een ventilator en een thermograaf opgesteld, benevens enkele verwarmingselementen aangesloten op een thermostaat, welke
afgesteld was op 37°. Bij te hoog oplopende temperatuur ten gevolge van veel zonneschijn, kon gemakkelijk een ruit geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. Ook des
nachts (van 17-8 uur) stonden de planten bij kastemperatuur door verwijdering van
een ruit.
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Deberegening geschieddealsvolgt. Depotten werden geplaatst ineenaan 3zijden
afgesloten ruimteaan denoordkant van eenmuur waarboven een sproeiboom gehangen was.Doordat dewind aan éénzijde envan bovenvrij toegang had,werd een vrij
goedeverdelingvanhetwaterverkregen.Dezebehandelingduurdeelkedag ± 11 uur.
Vettewatten, indevormvaneenpiramide aangebracht, beschermden de oppervlakte
vandepotten enigszins.Dezemaatregel konechter nietverhinderen dat ernogwater
door de potten liep.
Deplantenblevenvrijvan schimmelvorming. Detemperatuur waarbij debehandelingplaatsvond, liep nogal uiteen.
Tabel 30. Resultaten van de proef met hitte
Resultsof theexperimentwith heat
Gemiddeld aantal
korrelsper pakje
Averagenumberof
kernelsperspikelet

1000-korrelgewicht
1000-kernelweight

Hitte Heat 4-11juli
Hitte Heat 11-18juli
Controle Untreated

0,75
0,80
0,78

42,86
41,37
45,07

Rogge Rye
Petkuser

Hitte Heat 24juni-1juli
Hitte Heat 1-8juli
Controle Untreated

0,39
0,68
0,73

38,24
31,18
34,87

Gerst Barley
Herta

Hitte Heat 24juni-1juli
Hitte Heat 1-8juli
Controle Untreated

0,87
0,89
0,84

42,53
42,03
43,94

Haver Oats
Libertas

Hitte Heat 1-8juli
Hitte Heat 8-15juli
Controle Untreated

1,90
1,92
1,93

23,88
26,41
27,19

Gewas
Crop

Tarwe Wheat
Peko

Behandeling
Treatment

Gezien het feit dat door de proefopzet niet alle omstandigheden constant waren,
kunnen wegeenwaarde hechten aan kleineverschillen.
Het gemiddelde aantal korrels per pakje iseen goede maat voor het aantal korrels
dat dehitte overleefde.
Wij zien dat alleen bij rogge de behandeling tijdens de bloei het korrelaantal sterk
reduceerdeenweltot ± dehelft. Tergedeeltelijke compensatieishierhet 1000-korrelgewicht bijzonder hoog (10% hoger dan van decontroles). Wij vinden hier dus hetzelfde verschijnsel alsdeliteratuur vermeldt van detarwe. Hitte na debloeiheeft het
korrelaantal niet beïnvloed, het 1000-korrelgewichtisechter sterk verlaagd.
Bijbeschouwingvan deoverigekorrelgewichten isopvallend dat hittezowel tijdens
als na debloei een verlagingtot gevolgheeft gehad.
Het sterkst vinden wedit verschijnsel bij dehaver, bij hitte indeweek nahet begin
vandebloei,enweleenverlagingvan 12%;hitte indeweekdaaropvolgend hadweinigeffect meer(-3%). De gerst heeft het minst geleden,de korrelgewichten zijn door
hitte tijdens en na debloeiverlaagd met resp.3en4,5%,voor detarwe wasdit resp.
5en 8%.
Uit deze resultaten blijkt dus, dat de gevoeligheid afneemt in de volgorde: rogge,
haver, tarwe en gerst. Het is logisch een verband te zoeken tussen de bouw van de
generatieve organen en de gevoeligheid.
Tijdens de hittebehandeling werden de potten voldoende vochtig gehouden opdat
eventuele schadeniethet gevolgvan droogtezou kunnen zijn. Welishet mogelijk dat
de planten de watervoorziening van de hogere delen niet bij hebben kunnen houden
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dooreentesnelleverdamping.Hetisaannemelijk hetteruglopenvanhetaantalkorrels
teverklaren methetverdrogen vandevruchtbeginsels. Een niet optimale watervoorzieningvandezetereorganen zouineenjongstadium abortietotgevolgkunnenhebben, terwijl ineenietslater stadium wordt bewerkstelligd, datdevullinglater minder
goed verloopt.
In deliteratuur zijn ookaanwijzingen tevinden volgens welkedefertiliteit van de
geslachtscellen zou lijden door hoge temperaturen.
In overeenstemming methet bovenstaande is,datde roggemetzijn open pakjesen
geëxposeerde meeldraden en stampers hetgevoeligst is.Omdat rogge in gematigde
strekenvoorkomtenvroegbloeit,zalditgewasmeestalontkomen aan dehitteschade.
Dit gevoelige gewas vindt menevenmin alsdehaver in graangebieden met warme
zomers.
Bij degerst ishetvruchtbeginsel hetsterkst beschermd, wezien hier danook de
minste schade optreden.
Dat bij tarwegeenreductievanhet korrelaantal optrad, zoals FEEKESvond(bijzijn
proevenwerdzelfsgewerktmetlageretemperaturen, nl.29en33°),ismisschienhetgevolgvanrasverschil.
FEEKESwerkte met Mansholts van Hoek en hetZweedse rasSvalöfs Extra Kolben
II. Het door ons gebruikte rasPekoisgeselecteerd ineen warmer klimaat (Halle).
Het zouzeer belangrijk zijn indien men opgrond vanverschil indebouw van de
aren degevoeligheidvanderassenzoukunnenvaststellen,waardooreen gemakkelijke
selectie ophitteschaderesistentie zoukunnen worden uitgevoerd.
Tabel 31.Resultaten van de proef met regenschade
Resultsof the experiment with rainfall
Gewas
Crop

Tarwe
Peko

Wheat

Rogge Rye
Petkuser
Gerst Barley
Herta
Haver Oats
Libertas

Behandeling
Treatment

Gem. aantal
korrels per pakje
Averagenumber of
kernels per spikelet

Gem.
1000-korrelgewicht temp.
JOOO-kernelweight Average
temp.

Regen Rain 4-11juli
Regen Rain 11-18juli
Controle Untreated

0,55
0,79
0,78

49,98
47,67
45,07

15°
17,5°

Regen Rain 24juni—1 juli
Regen Rain 1-8juli
Controle Untreated

0,54
0,69
0,73

38,44
34,95
34,87

18,5°
14°

Regen Rain 24juni—1juli
Regen Rain 1-8juli
Controle Untreated

0,87
0,92
0,84

42,14
42,83
43,94

18,5°
14°

Regen Rain 1-8juli
Regen Rain 8-15juli
Controle Untreated

1,83')
1,60
1,93

-

- ,

l

28,05 )
28,23
27,19

.

') 2 van de 3potten uitgevallen.
2 of the3potsfell out.

Inderdaad geeft regentijdens debloeibijtarweeendrastischeverminderingvan het
aantalkorrels.Eenzekerecompensatietreedtweeropdooreenzeerhoog 1000-korrelgewicht. Hetzelfde beeldgeeft deroggetezien:eenoogstvermindering door eenklein
aantal korrels, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoog korrelgewicht.
Deregenbehandeling indeweekvan 7-14 dagen nahetbeginvande bloeiheeft bij
deze gewassen geen effect gehad. Hetkorrelgewicht vandetarwe ligt bij deze serie
hoog: eenvandedrie potten leverde eenkleine oogst (± 22% lager dandeandere
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14°
19°

-

twee), maar de korrels waren zeer zwaar (1000-korreIgewicht 50,6).Wegens een klein
aantal pakjes was het gemiddelde aantal korrels per pakje maar weinig lager dan van
de beide andere.
Ook bij de regenbehandeling was de gerst het meest resistent. Van de haver gingen
door muizenschade 2 van de 3 potopbrengsten van de regenbehandeling tijdens de
bloei verloren.
Misschien werd het ietslagere aantal pakjes van de serie dievan 8-15juli behandeld
werd, ook door muizenschade veroorzaakt; de vrij normale 1000-korrelgewichten
wekken niet de indruk dat regen na de bloei de korrelzetting schaadt. In dat geval zien
wij immers steeds een compensatie in het 1000-korrelgewicht.
Het is niet onmogelijk, dat de bouw van de haverpluim, met zijn hangende pakjes,
beschermd door kelkkafjes, de bloempjes voor bevochtiging behoedt.
Dat regen tijdens de bloei de korrelzetting bij rogge schaadt, is begrijpelijk, immers
als windbestuiver behoeft dit gewas in de bloeiperiode droog weer.
Bijdetarwe worden, invergelijking met haver en gerst,de bloempjes minder door de
kafjes beschermd. Het water wordt hier, door de stand van de aren, min of meer opgevangen.
Wij kunnen de resultaten van deze proef in verband brengen met de geografische
verspreiding van de granen;immers haver overheerst in gebieden met zware regenval
(westhellingen van gebergten, Schotland, Noord-Ierland en Noorwegen), gerst dringt
in het uiterste N.W. van Europa ook verder door dan tarwe en rogge. Dit gewas heeft
een enorm verspreidingsgebied, dat zowel koude en gematigde als subtropische gebieden omvat. Dit is verklaarbaar gezien de resistentie voor hitte en regen, waaraan
ook nog de betrekkelijke ongevoeligheid voor de daglengte kan worden toegevoegd.
Er zijn aanwijzingen, dat in Nederland schade aan de graanopbrengsten door hitte
of regen tijdens de bloei geregeld voorkomt, althans bij tarwe.
Het is daarom van belang, om de oorzaken van deze schade, de eventuele samenhang met de anatomische bouw van de aar en mogelijke rasverschillen nader te leren
kennen.
Het onderzoek zal in deze zin worden voortgezet.
The influence of heat and rainfall in the period of flowering
and shortly afterwards on the yield of cerials
In the period of flowering and shortly afterwards, the plants of three Mitscherlich
pots (10 plants per pot) of each species, received during 7 days a high temperature
( ± 37°,9 hours a day) or rain (11 hours a day).
Table 30 an 31 show the results.
A high temperature during flowering reduced the number of grains of rye to 50%
of the controls. This effect is to a certain extent compensated by an increase of the
grain weight.
In all other cases a high temperature during and after flowering lowered the 1000grain weight.The susceptibility diminished in theorder of succession:rye,oats, wheat,
barley.
Heavy rainfall during the period of flowering reduced the number of grains of rye
and wheat; the 1000-grain weights gives here again a certain compensation.
It is supposed that the structure of the generative organs and the geografical distribution bear some relation to the different reaction of cereal species.
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CONCURRENTIE TUSSEN HAVER EN ZOMERGERST OP EEN
PH-TRAPPENPROEFVELD
with summary
W. H. VAN DOBBEN

In een vorige mededeling (1) werden resultaten besproken van mengcultuur van
haverenzomergerst,afkomstig vanproefvelden opzandgrondmetzeeruiteenlopende
kalktoestandenvochtvoorziening.
Deconclusies waren ongeveer devolgende:
Deverhouding tussen haver en zomergerst wordt sterk beïnvloed door de vruchtbaarheidstoestand in dien zin, dat een hoge pH-waarde en een minder goede vochtvoorzieningdezeverhoudingten gunstevan dezomergerst verschuift.
Ditgeldt voornaastelkaaropéénveldverbouwdemonocultures,maarin nogveel
sterkere mate voor de mengcultuur. Concurrentie blijkt de gevoeligheid van gerst
t.a.v.dezuurgraadendegevoeligheidvandehavert.a.v.devochtvoorzieningsterkte
vergroten.Ditisinditgevalplausibel,immersdeconcurrentisbeteropgewassentegen
resp.zuurgraad endroogte.
Dezeconclusies werden bereikt door vergelijking van veleproefvelden diebehalve
watbetreftzuurgraaden vochtvoorzieningnoginallerleiandereopzichtenverschilden.
Hetisduswenselijk,deconclusieszomogelijk teverifiëren langsdewegdermonofactor-analyse.
Hiertoewerdin 1954,watbetreft deinvloedvandepH,dekansverkregendoordat
de Rijkslandbouwconsulent teZutphen een oud kalktoestandenproefveld (OGe72te
Ruurlo)beschikbaarstelde.
Dit proefveld werd in 1931aangelegd op initiatief van Ir. O. CLEVERINGAmet het
doel omdeinvloedvan diversestikstofvormen opdekalktoestand na tegaan.Onder
invloed van de stikstofbemesting zijn hier zeer verschillende pH-waarden ontstaan,
variërend tussen plm. 3,1 en 5,2(pH-KCl).
Een dergelijk proefveld moet alseen waardevol bezit worden beschouwd, debetekenis ervan gaat ver uit boven de oorspronkelijke doelstelling.
Opbrengst in kg/ha

4000-

3000-

Fio.39.
Deopbrengsten vanhaverenzomergerst (beide monocultuur) op het
kalktoestandenproefveld OGe72
Yieldsof oats and springbarley(in
purestands) onan experimentalfield
with varyingsoil acidilv (expressed
as pH-KCl)

FIG. 40.

Het % zomergerst in de totale opbrengst gerst plushaverinmono-en
mengcultuurophet kalktoestandenproefveld OGe 72

% gerst
60[- barley
50

% barley in the total yield of barley 40
plus oats in pure stands and mixed
crops of one experimental
field.
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mengcultuur
mixed crop
I

4.5

5
pH-KCl

Dit proefveld gaf dus de kans, om de invloed van de pH op deverhouding tussen
haver en zomergerst op één veld te bestuderen.
Hiertoewerdenalleveldjesin3strokenverdeeld,waaropresp.Libertashaver,Herta
zomergerst en demengcultuur van beide(inverhouding plantgetal 1: 1)werden verbouwd. Het oogstprodukt van de mengteelt isgeanalyseerd om het verdere verloop
van deverhouding tussen haver en gerst te bepalen.
Infig.39 zijndezaadopbrengsten vandemonocultuur uitgezettegendepH-waarde.
Wijzienhierin onzevroegereconclusiesvolkomen bevestigd.Terwijl dehaver slechts
weinigopdezuurgraad reageert,dalendegerstopbrengsten beneden eenpH-KClvan
4,0(ongeveer overeenkomend met pH-water 5,0) snel.
Datopditproefveld dedalingbijeenvrijlagepH-waardeisgelegen,kaninverband
worden gebracht met de goedevruchtbaarheidstoestand in het algemeen(2).
De hoge opbrengsten van de haver wijzen op een goede vochtvoorziening. Uit de
vroegereproefveldgegevens blijktdatindergelijkegevallendezaadopbrengstvanhaver
inkghogeruitvaltdandievanzomergerst,ookbijgoedekalktoestand. Ditwasookte
Ruurlo het geval.
In het traject pH-KCl 4-5 schommelden de haveropbrengsten om 4400 kg/ha, de
zomergerst om4100 kg/ha.
Evenalsinonzevorigemededelingzijn deresultaten vandemonocultuur ookuitgedrukt als % gerst van het totaal (fig. 40).Boven pH-KCl 4ligt deze waarde volgens
verwachtingwatbeneden 50%,bij lagerepH daalt zesnel.
Hetvoordeelvandezewijzevanweergevenis,datookhetaandeelgerstinmengcultuur vandezelfde (pH)-veldjes kan worden uitgezet.
Uit het resultaat blijkt dat ook in dezeproef de reactie van zomergerst op de pH
door concurrentie werd verscherpt: bij goede kalktoestand stijgt het % gerst boven
'50%,beneden pH-KCl4ligthetverbenedendewaarde,diedemonocultuurlaatzien.
BijpH-waarden beneden3,5zagenwijhetmerkwaardigeverschijnsel, datdezomergerst in monocultuur nog in leven bleef, maar in demengcultuur geheelvan het veld
verdween.
Het vermelde resultaat komt zeergoed overeen met deconclusies die bij debewerkingvan deinterprovinciale proeven werden bereikt methetrasSaxonia. Bijdezebewerkingwerdgebruik gemaakt van eengrootheid, verkregen uit deberekening gerst:
haver(mengteelt) gedeeld door gerst:haver(beide monocultuur)
Dezegrootheid geeft uitsluitend hetconcurrentie-effect weerenwerdaangeduid als:
verdringingsfactor
Bijhet uitzetten van dezewaarde tegen depH kwamdesamenhang tussen dezuurgraadenhetresultaatvandeconcurrentieduidelijk aan het licht. Als de waarde bo129

F I G . 41.
De verdringingsfactor bepaald
op een aantal interprovinciale
proeven met mengcultuur
(Saxonia gerst en Libertas haver) uitgezet tegen de pH
(1951). Beste schatting van de
regressielijn.

Vtrefringings factor

Competition coefficient

1.5

Thecompetition coefficient from
several _ separate fieIlls with
mixedcrops(Saxonia barley and
Liberias oats) plotted against
soil acidity. Data from 1951.
Least squares estimate of the
regression equation
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ven 1 stijgt, verdringt de gerst de haver, bij waarden beneden 1 is het andersom.
Alsvoorbeeld mogedienen het materiaal uit 1951.Iederpunt vertegenwoordigt een
proefveld (fig.41).
Deverdringingsfactor 1,dus de toestand, waarbij haver en gerst elkander in evenwicht houden, blijkt hier tecorresponderen met een pH-waarde (KCl) van plm.4,4.
Alswij van het proefveld te Ruurlo de voor iedere kalktrap berekende verdringingsfactor uitzetten tegen de pH, zien wij dezelfde tendens (fig.42).
Bijberekeningvan demeestwaarschijnlijke rechtelijn door debeschikbare punten
blijkt de evenwichtstoestand ook te liggen bij pH-KCl 4,4, een frappante overeenstemmingdus.
Het staat nu welvast, dat de wisselende verhouding tussen haver en zomergerst in
het oogstprodukt van mengcultuur, zoals die bij de interprovinciale proefnemingen
werd aangetroffen, terecht met dezuurgraad in verband werd gebracht. Het kalktoestandenproefveld te Ruurlo geeft hiervan de directe bevestiging.
Competition between oatsandspring barky inconnection with soilacidity
Oats,(variety Libertas), spring barley (variety Herta) and a mixture were grown in
1954oneachplot ofan oldexperimentalfieldonsandysoilwheredifferent pH-values
have been achieved by the constant use of certain nitrogen manures.
Theyieldsofthe pure stands are recorded infig.39.In accordance with earlierexVerdringings factor

2.0|-Competition coefficient
1.6
1.2
F I G . 42.
De verdringingsfactor voor diverse
0.8
pH-trappen op het kalktoestandenproefveld OGe 72. Beste schatting
van de regressielijn.
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The competition coefficient for several soil
aciditiesofoneexptrimental
field. Least squares estimate of the
regression equation
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periences spring barley proved to be more susceptible to soil acidity than oats.
When the percentage barley of the total yield for monoculture and mixed crop
separately,areplottedagainstthepH-value,itappearsthatthissusceptibility ofbarley
isincreased bycompetition (fig.40).Thisconclusion agreeswiththe result of investigations carried out on separatefieldswith varying soil acidity.
The effect of competition can be expressed as the relation barley: oats (mixture)
divided by barley: oats (pure stands). This competition coefficient is plotted against
thepH-value(fig.42).When it risesabove thevalue 1,0 thisindicatesthat barleysuppresses oats in the mixture.
This suppression appearsto begin at apH-KCl value4,4.
For comparison infig.41data are recorded of a number of experiments with the
mixed crop, laid out in 1951.Here the barley variety Saxonia was used. The results
agreeverywelland confirm that thelargedifferences inthe relation between oatsand
barley on separatefieldsmaybeconnected with soil acidity.
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POTPROEVEN MET MENGCULTUUR VAN HAVER EN GERST
BIJ VERSCHILLENDE ZUURGRAAD
with summary
W. H. VAN DOBBEN en Mej. A. C. WIERSEMA

Voor delandbouwers opdelichtegronden ishet van belang te kunnen beschikken
over gerstrassen die een lage pH-waarde verdragen. De gerstveredeling zal, om aan
dezeeistegemoettekunnen komen,overeeneenvoudigetestmethodemoeten beschikken,dieeenvergelijking vanveleselectiesmogelijk maakt. Wellichtzijn deervaringen,
diede mengcultuur metzomergerst en haver heeft opgeleverd (1),voor dit doeltegebruiken.
Bijveldproeven metdezemengcultuur isgebleken,dat degerst bij eenlagepHveel
slechtergroeit(tengevolgevanverdringingdoordehaver)daninmonocultuur; bijeen
hogepH ishetomgekeerde het geval(dan verdringt degerst dehaver).
Als eerste stap werd in 1955een potproef ingezet, waarbij naast haver en gerst in
monocultuur, beidegewassen ook inmengcultuur voorkwamen. Degrond waarmede
de Mitscherlich-potten gevuld werden (nadat de bodem bedekt wasmet grind, afgedekt met glaswol,totaalgewicht 3,5kg),wasafkomstig van het kalktrappenproefveld
OGe 15 teWarnsveld.DepH-KCl bleek resp.3,78,4,42en 5,60tezijn. Degewassen,
Herta zomergerst en Libertas haver, gezaaid op 8april en na opkomst gedund tot 20
plantenperpot,vertoonden naenkelewekenN-gebrek,zodat 25 meieenN-bemesting
werd gegeven (3,75 gram ammoniumnitraat, 35% N), waarop de planten gunstig
reageerden. Het vochtgehalte van de grond werd op 15% gehouden.
Zoals uit defoto blijkt, gaven depotten hetzelfde beeld te zien alsde veldproeven:
bij de laagste pH-waarde verdringt de haver de gerst, bij hogere pH verloopt deconcurrentiestrijd ten gunstevan de gerst.
Tijdens de groei ishet vochtgehalte in de potten op een constant, hoog niveaugehouden enzijstonden ruim opgesteld,buiten inhetvollelicht.Dat desondanksduide131.

lijke verdringingsverschijnselen optraden,
wijst erop,datdeconcurrentietussenbeide
gewassen niet in de eersteplaats omwater
of licht ging. Vermoedelijk zijn vooral de
mineralen in de grond inzet van de strijd.
De grote invloed,welke dezuurgraadvan
de grond op het resultaat heeft, gaf reeds
een aanwijzing in dezerichting.
Het resultaat van dezeproefwektdeindruk, dat het mogelijk moet zijn om gerst
rassen in potproeven tetoetsen, b.v.door
ezin zuurmilieu metenzonderhavertelaten groeien. Bij de resistente rassenzalhet
effect van deconcurrentie hetgeringstzijn.
De vraag rijst dan, welke grootheid als
criterium moet gelden.Hetligtzeervoorde
handomdekorrelopbrengsthiervoorteneFio. 43. Mengcultuur haver 4- gerst (oats men. Het is echter ook mogelijk om de
barley mixture), pH-KCl resp. 3.78,
lengtevan debladen tekiezen.Dezeiseen
4.42 en 5.60. Foto 2-7-1955
meerdirect resultaat van de groeiomstandigheden dan de korrelopbrengst en komt in een vroeger stadium beschikbaar.
In tabel 32isvoor verschillende grootheden de „verdringingsfactor" weergegeven,
die het effect van deconcurrentie het meest zuiver weerspiegelt.
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Tabel 32. Verdringingsfactor, nl.gerst:haver(mengcultuur)gedeelddoor gerst :haver(elk in mono, cultuur) voor een aantal grootheden bepaald door gewasanalyse
Competition coefficients, i.e. barley:oats {mixed crop) devided by barley:oats (both in
purestands)
4,42

5,60

0,415

1,370

1,235

0,437

1,551

1,466

0,960

0,885

0,893

0,694

1,353

1,205

0,746

1,190

1,282

0,962

0,935

1,124

0,688

1,127

1,224

0,794

1,010

1,250

0,719

1,010

1,176

pH-KCl = 3,78
Totaal korrelgewicht
seedyield
Aantal korrels
Numberofkernels
1000-korrelgewicht . .
WOOkernel-weight
Gem.aantal korrelsperaar
Averagenumberofkernelsperspike
Gem.aantal pakjes peraar
Averagenumberofspikelets perspike
Gem.halmlengte
Averagelengthof stalks
Aantal halmen perplant
Numberofstalksperplant
Gem.totalebladlengte
Averagetotalleaflength
Gem. lengte4laatstebladeren . . . .
Averagelengthof4youngestleaves

i

Uitdezetabelblijkt,datdeverdringinghet 1000-korrelgewicht weinigbeïnvloedten
zich vooral uit inhet korrelgetal.
Het korrelgetal varieert via deafmetingen van deaar enhet aantal aren.
De lengte van de bladeren wordt zeer duidelijk door de verdringing beïnvloed en
vertoont een duidelijke positieve samenhang met de opbrengst.
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Decorrelatie-coëfficiënt tussen beidewaarden bedroeg0,87.In 1956zalwordengepoogd,omdezebladlengtealsmaattenemenbijhetvergelijken van zomergerstrassen
op hun gevoeligheid t.a.v de zuurgraad.
Pot-experiments with mixturesofoats andbarley at different levels
ofsoilacidity(pH inKCl)
Fieldexperimentshaveshownthatcompetition withoatsincreasesthesusceptibility
ofspringbarley to soilacidity.Pot experimentsshowedthesameeffect undercircumstances with optimal supply of water and light. This indicates that minerals are the
real object of the competition.
Asa result ofthiscompetition thenumbersofearsand of kernelsper eardecrease.
The length of leavesisalsoinfluenced and it issuggested to usethiseffect asa means
to test several barley varieties with respect to their reaction to soil acidity.
The correlation coefficient between kernelyieldand averagelengthofthe4(youngest)stem leaves was0,87.
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DE INVLOED VAN DNC-BESPUITINGEN OP DE GROEIWIJZE VAN WINTERROGGE
withsummary
W. H. VAN DOBBEN

Bespuitingen met DNC op winterrogge in hetjeugdstadium kunnen de korrelopbrengst verhogen, afgezien van het effect, dat door uitschakeling van het onkruid teweegwordtgebracht. Ditfeit isvastgesteld ineengrootaantalveldproeven,waarvoor
kan worden verwezen naar RIEPMA(5, 6, 7, 8).Dezeervaring isin delaterejaren bevestigd, althans in 1953en 1955. Reeds lang vragen wij ons af, hoe dit stimulerend
effect isteverklaren. Dehypothese,dat DNC,indeplant opgenomen, eenchemotherapeutische werking zou hebben tegen bepaalde infecties, vond geen steun in experimenten, welke in het Laboratorium voor Fytopathologie der L.H.S. zijn uitgevoerd
met sec.butylphenol op erwten, waarbij een dergelijk stimulerend effect optreedt
Een aantal N-bevattende organische en anorganische stoffen bleek in vergelijking
met DNC niet hetzelfde effect te geven, zodat ook de (geringe) hoeveelheid stikstof,
die met de DNC over het blad wordt verspoten, niet aansprakelijk gesteld kan werden(8).
RIEPMA (9) kon in potproeven aantonen, dat de verdamping van gerstplanten na
DNC-behandeling eerst afneemt en daarna stijgt boven die van de controles, terwijl
tegen deafrijping hetbladvandeDNC-objecten langergroen blijft. Hiermeeiswaarschijnlijk gemaakt, dat DNC opdelevensverrichtingen van degraanplant een ingrijpende invloed uitoefent met lange nawerking.
Bij veldproeven met winterrogge wordt dikwijls opgemerkt, dat de DNC-objecten
bij het in aar komen en bij de afrijping - dus vele maanden na de bespuiting - enige
vertraging vertonen (enkeledagen) en soms wat bladrijker (maar niet langer) lijken.
RIEPMA(5)heeft naaraanleidinghiervanreedsmerirrgenverrichtaanhetlaatsteblad
van wintertarwe en haver, die met DNC waren gespoten in diverse ontwikkelingsstadia. Ter vergelijking werden behalve controles, ook objecten gemeten, die met de
groeistof 2,4-Dwaren bespoten. Bijwintertarwebleek2,4-D,bij haverDNCdelengte
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vanhet laatste bladteverhogenenditgingsamenmetvertragingvandegroeienverlagingvan deopbrengst. RIEPMA brengt een en ander met elkaar in verband. Dat de
lengtevan een blad afhangt van detemperatuur tijdens degroei, isinmiddelsaangetoond(3).
Hetleekdemoeitewaard omdeinvloed van debespuitingen opdegroeiwijze nog
eensvanhet beginafnategaanbijwinterrogge,hetgewasdattotnutoeinopbrengst
het meest positief op DNC heeft gereageerd.
Ditisgebeurdindeoogstjaren 1953,1954en 1955opkleine,speciaalvoorditdoel
in de Wageningse Engaangelegde veldproeven,in het laatstejaar gecombineerd met
een grote opbrengstproef. De opzet is onder deinvloed van diverse indrukken nogal
eensgewijzigd, maar wassteedsgebaseerd opdevolgendevraagstelling:
Hebbenbespuitingenmetherbicideninvloedophetassimilatorischoppervlakenop
het groeitempo van de roggeplant?
,
Is het mogelijk verband te leggen tussen deze invloed en het opbrengstverhogend
effect van DNC?
DE BESPU1TINGSDATA EN DE AARAANLEG

Bijdeproevenistevens,doormiddelvanmicroscopischonderzoek,hetmomentbepaald,waaropdeaaraanlegplaatsvond.Ditstadiumzounl.vanbetekeniskunnenzijn
voor heteffect van bespuitingen.
Tabel 33. Algemenegegevensvan deproeven betreffende bespuitingen metDNCen 2,4-D opwinterrogge
Generaldata concerning the experiments with sprayingof DNC and 2,4-D on winterrye
Oogstjaar Harvestyear
Zaaidatum (vorigjaar»
Sowingdate{precedingyear)
Groeistadium (aantal bladeren) tijGrowing stage (numbers of leaves)
duringspraying
Datum bespuiting
Dateofspraying

1953

1954

1955
15/10

25/9

15/10

14/11

15/10

3J

3è

3}

3£

eind febr.

2/4

4/12

7/12 1/2

22/2

20/3

9/12

15/3

beg.nov.
20/12

3J 4J

Earinitialsvisible

Uitdeintabel33 vermeldecijfers blijkt,datertussendejarengroteverschillenkunnenvoorkomentenopzichtevanhettempo,waarindebladerenverschijnenenookten
opzichte van de datum, waarop het (microscopisch kleine)aarprimordium zichtbaar
wordt. Dit isin hoofdzaak een kwestievan temperatuur.
Op 15 oktober gezaaideroggebereiktalsregelindecemberhet 31-bladstadium(1).
In hetnajaar van 1953 en 1954wasditookhetgeval.Ditstadiumissteedsaangehouden alstijdstip van bespuiting,omdat uit veldproeven de indruk werdverkregen, dat
het opbrengstverhogend effect van DNCdan het sterkstis(5,6,7).
Inhetnajaarvan 1952konderoggeditstadiumindecemberniethalen,hetwerdpas
infebruari bereikt endaaromwerdooktoen pasgespoten.
De oorzaak ligt in de abnormaal lage temperatuur van het late najaar 1952(zie
tabel34).
De aaraanleg is ongetwijfeld ook afhankelijk van de temperatuur, maar gaat niet
geheelgelijk op met het tempo van vegetatievegroei.
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Tabel 34. Gemiddelde decade-etmaaltemperaturen (deBilt) in °C
Average deeadt-temperalures in °C
Jaren
Years
1952
1953
1954

Oktober

December

November

11

111

I

11

III

I

6,4
12,0
13,0

10,1
10,7
10,6

7,4
7,7
7,7

1,8
8,4
5,8

0,6
5,4
6,7

-0,5
8,1
5,9

|

II
2,1
5,3
3,9

Inditgevalschrijven wijditniettoeaankoude-vernalisatie.Op 15oktobergezaaide
Petkuserwinterrogge blijkt inons klimaat reedsindecember steedsvollediggejarowiseerd tezijn.
Indecember 1953vond bij het3J-bladstadiumreedsdeaaraanleg plaats,in december 1954niet endatterwijl de temperatuur inditlaatste gevallager was.Dit duidter
reedsop,dat wijdeverklaringvanditverschilnietmoetenzoeken in koude-vernalisatie(IeofthermofasevanLysenko),maarindedaglengte-invloed (defotcfase). Indeze
2efase isnl.niet eenlage,maarjuist eenhogetemperatuur bevorderlijk voordevormingvandeaaraanleg.Nukanmen zichafvragen, waaromdehogeretemperatuurvan
1953,diezulkeenduidelijk effect zouhebben opdeaaraanleg,weinigverschilveroorzaakt inbladontwikkeling (zowel 1953als1954indecember al3J blad, alwas 1953
misschien ietsvoor).
Dit kanwellicht verklaard worden door hetfeit, datdebladvorming wordt beïnvloed door de temperatuur sinds dekieming, terwijl ditvoor deaaraanleg pas geldt
sindshet2i-bladstadium ( ± 10november),alshetvoor daglengteongevoeligejeugdstadium (waarin wèldejarowisatie plaatsvindt) voorbijis.
Nu was 1953slechts sinds dezedatum duidelijk warmer dan 1954en dan normaal.
Voor deaaraanleg wasdushettemperatuurverschil tussen beide jaren relatief veel
groter dan voor devegetatieve groei.
Indeeerstetweejaren haddebespuiting metherbiciden plaatsongeveertijdens het
zichtbaarwordenvandeaaraanleg;inhetlaatstejaarvervóórditstadiumwasbereikt.
Ook toen wasergeenverschil inde datum van aaraanleg tussen deobjecten. Hierop
oefenen de herbiciden dus blijkbaar geen invloed uit.
DE AFMETINGEN VANDE BLADEREN

Van dehoofdas derplanten zijn alle bladeren gemeten, ni. degrootste lengteen
breedte; hetprodukt hiervan isinde tabellen weergegeven als„bladoppervlak".Het
werkelijke bladoppervlak iskleiner, maar zal een goede samenhang met devermelde
waarde bezitten.
Tevensisdedatum bepaald,waarop het blad ongeveerdehelft vande uiteindelijke
lengtehadbereikt.
Dezegegevenszijn perveldje gemeten aan 5gemerkteplanten, terwijl voor hetverkrijgen vaneenbetergemiddeldewekelijks5à10andereplantenwerdenafgesneden en
gemeten inhetlaboratorium.
Deweergegevencijfers berustenperbladop 15à30waarnemingen,inenkelegevallen opeen iets kleiner aantal.
Bijdezewaarnemingen hebben wijindeeersteplaatstemaken met erfelijke variaties,diebijroggealskruisbestuiver nogalgrootzijn. Hieroverzijn geenmiddelbareafwijkingen berekend. Dit isin1954en 1955wèlgebeurdvoorde3 herhalingen,diedus
iedereengemiddeldevan 15à30plantenvertegenwoordigenenzowelvruchtbaarheidsverschillen alserfelijke verschillen bevatten.
In 1954en 1955werduitdeherhalingen (voor het totaal gemiddeld bladoppervlak
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vandehoofdas) eenS% vanresp.3en4à5berekend.In 1953 werdendewaarnemingen steedsopéénveldje, dus in enkelvoud verricht, echter bij 3zaaitijden.
Het bepalen van de invloed, welkede bespuitingen in deze proeven op dezaadopbrengst hadden, bracht technische moeilijkheden mee. De veldjes waren klein en er
waren wekelijks rijtjes planten weggenomen voor het onderzoek. De opbrengstbepalinghadnoodzakelijkerwijs betrekkingopandereplantendandiewelkewarengemeten.
Tabel 35. Totaal bladoppervlak (lengte x breedte in cm') van winterrogge (hoofdas van één plant)
na bespuiting met DNC of groeistof (Cl 1407)
Totalleafarea(length x widthincm%)of winterrye (mainstemof oneplant)afterspraying
withDNC or hormon
~~ -—-^_
Behandeling
^ .... ^~~-^_^
Treatment
Zaaitijd
^-—>^__^^
Sowingdate
~—
25sept. 1952
15okt. 1952
14nov. 1952

Controle
Untreated

Groeistof 2,4-D
Hormon(I kg/ha)

DNC
5 kg;ha

120
103
121

128
103
121

145
144
134

Tabel 36. Oppervlak (lengte x breedte in cm2)en gemiddelde groeidatum van de 5laatste bladeren
van de hoofdas bij winterrogge (objecten als in tabel 35)
Leaf areaand averagegrowingdate of the 5 last leaves(main stem) of winterrye (same
objectsastable3)
~"~~\^

Behandeling

Zaaidatum ^""^-»^^^
Sowingdate
^^^^
25sept. 1952

15okt. 1952

14nov. 1952

Blad
nr
Leaf
nr

Oppervl.
Area

9
10
11
12
13

11,87
16,85
25,80
22,32
(30%>) 11,65

\-l
12,97
10^1
21,55
15-4
28,03
20-4
19,92
24-4 (30%) 7,44

14,65
4^1
10-t
23,60
15-4
28,40
20-4
25,68
24-4 (80%) 13,23

Tot.

88,49*)

89,91

105,56

7
8
9
10
11
12

7,95
17,38
27,00
26,08
(90%) 9,44

4-4
8,63
13-4
14,90
18-*
25,23
24-4
29,75
28-4 (50%) 16,85

4-4
8,75
13-4
14,32
20^
27,25
24-4
31,16
7
(100%)31,01
(90%) 12,31

Tot.

86,91

86,80

123,57

7
8
9
10
11

16,54
30,19
30,67
12,63
(10%) 7,74

19,71
22,74
27,66
20,07
8,93

15,30
20-4
25-4
22,31
30-4
31,61
2-5
30,53
6-5 (100%)13,62

Tot.

97,77

99,11

113,37

Controles

Groeistof 2,4-D

Datum
Date

Oppervl.
Area

19-4
25-4
28-4
2-5
6-5 (20%)

') Slechts 30% van de planten vormde een 13eblad.
Only30% of theplantsformed a 13th leaf
*) Totaal oppervl. van 9e-12e blad plus 30% van het laatste (13e) blad.
Totalareaof the 9-12th leafplus 30% of the last(13th)leaf.
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Datum
Date

DNC
Oppervl.
Area

Datum
Date
5-4
10-4
16-4
25-4
30-t

4-4
1(M
18^t
24-4
6-5
9-5

18-4
24-4
26-4
4-5
8-5

Tabel 37. Opbrengst en bladoppervlak van bespoten winterrogge, seizoen 1953-'54 (Cl 1602)
Yieldandleafareaof sprayedwinter rye
Objecten
Aantal aren perm2
Numbersofears
Totaal korrelgewicht ing(zonderzeven) . . .
7b/«/kernelyield(withoutsifting)
1000-korrelgewicht(nazeven)
1000-kernelweight(aftersifting)
Totaal bladoppervlak (lengte x breedteincm2)
Totalleafarea(lengthX width)
Waarvan de5laatste(stengelbladeren) . . . .
5lastleaves(stemleaves)

0
Controls

Groeistof
2,4-D
1kg/ha

DNC
5kg/ha

S=
stand.afw.
deviation

144

138

150

10

198

177

214

5,1

34,0

35,5

36,2

0,7

179,3

188,5

193,9

7,5

128,1

134,6

134,7

5,1

Tabel 38. Oppervlak in cm2en gemiddelde groeidatum van de 5laatste bladeren (CI 1602)
Areaandaveragegrowingdateof the5lastformedleaves
Controle
Blad nr.
Leafnr.
9
10
11
12
13

Groeistof 2,4-D

DNC

Oppervl.
Area

Datum
Date

Oppervl.
Area

Datum
Date

Oppervl.
Area

Datum
Date

21,56
32,05
34,65
29,72
(95%) 10,65

4^1
12-4
22-^
30-4
4-5

• 25,35
32,04
37,00
31,55
(73%) 11,90

6-\
18-4
26-4
3-5
7-5

26,63
34,45
37,30
(93%) 31,22
(40%) 12,75

5-A
13-4
25-4
1-5
5-5

Tabel 39. Bladoppervlak aan dehoofdas van winterroggeplanten na diversebehandelingen (CI 1826)
en de opbrengst van een op hetzelfde perceel gelegen proefveld (Cl 1836).Oogstjaar 1955
Leaf areaof the mainstem of winter ryeplants after various treatmentsandtheyield of an
experimentalfieldonthesame field

Objecten

Totaal bladoppervlak
(lengte x breedteincm2)
Totalleafarea
5laatstebladeren
5lastleaves
Zaadopbrengstkg/ha

Kernelyield
1000-korrelgewicht
1000-kernelweight
Eiwitgehaltein%
Protein indrymatter

0 Knippen Clipped
Conlaat
trols vroeg
late
early

2,4-D
1kg'ha
vroeg laat
early late

5kg
DNC/ha

7Jkg
DNC/ha

vroeg laat vroeg laat
early late early late

125

136

124

125

119

136

136

143

145

81

100

82

80

83

97

96

106

105

4110
4110

46104500
4360
4500 150
4020
4020
3860 3860
46104360
3960
3960

35,1

36,1 35,0 36,8 36,3 36,0 35,7

8,8

9,4

8,4

8,5

8,9

9,1

standaard
deviation

9,1

In 1954 zijnopbrengsten bepaaldineendeelvanhetveldje (1 m2),waargeenplanten
waren gebruikt voor demeting.
In 1955isop hetzelfde perceel gelijktijdig een groot proefveld gezaaid en bespoten.
Dezaadopbrengsten zijnindezelfdetabellenondergebracht,waarinhetbladoppervlak
isweergegeven.
Overzien wij de resultaten (tabel 35-39),dan blijkt in alle gevallen de behandeling
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Tabel 40. Oppervlak (lengte x breedte in cm2) en gemiddelde groeidatum van de 6 laatste bladeren van d
Leaf area (length x width in cm') and average growingdate of the last leavesof the main stem
Knippen vroeg
Clipped early

Blad nr.
Leafnr.

9
10
11
12
13
14

Knippen laat
Clipped late

2,4-D
vroeg

oppervl.
area

dat.
dale

oppervl.
area

dat.
date

oppervl.
area

dat.
date

oppervl.
area

dat.
date

22,32
24,99
20,91
(90%) 12,36
(30%) 6,80

15-4
26-4
30-4
3-5
5-5

17,05
24,37
26,59
22,28
(90%,)10,60
(11%) 5,73

19-4
27-4
29-4
2-5
5-5
8-5

20,69
25,65
23,43
11,14
(26%) 4,20

20-4
29-4
30-4
7-5
8-5

20,39
25,83
24,03
(85%) 11,18
(13%) 5,15

14-4
27^4
29-^
7-5
12-5

81,39

100,47

82,00

metDNChetbladoppervlalctevergroten.In1953 (tabel 35)bedroegdevergrotingbij
de 3zaaitijden resp. afgerond 21,40 en 11 %, in1954(tabel37):8%enin 1955(tabel
39):9%(bij verhogingvande DNC-gift tot1\ kg/ha: 15%). Gelijktijdige bespuiting
metgroeistof gafweinigverschilmetdecontroles(in 19545% verhoging,in1955(bij
late aanwending) 5% verlaging).
In 1955was nog toegevoegd eenobject „knippen", waarbij opdezelfde datumals
waarop debespuitingen waren uitgevoerd, deblaadjes totJ waren afgeknipt om het
eventuelecorrosieve effect van DNCteimiteren (van dit corrosieve effect wasindeze
proeven overigens toevallig weinigtezien,deblaadjes bleven groen). Knippen in het
3i-bladstadium gafeenvergrotingvan hetuiteindelijk bladoppervlak met 9%, in het
4i-bladstadium geen verschil.
Wehouden uitdezegegevensdeindrukover,datDNChetbladoppervlak inderdaad
vergroot. Ook hetaantal bladeren schijnt teworden beïnvloed. Intabel 36istezien
hoein 1953,toen hetDNC-effect zeerduidelijk was,eenhogerpercentageplanteneen
13ebladvormde.Ookin 1955 isereentendensindierichting(inditgevalginghetom
een 14eblad)(tabel40);in 1954(tabel38)niet.Hieruit blijkt, dat menzeervoorzichtig
moetzijn metmetingen,uitsluitend verrichtaan hetlaatsteblad,terwijlmennietweet,
welk rangnummer ditblad heeft. In 1955 (tabel 40) hebben deobjecten 5kg DNC
(vroeg) en7i kgDNC (laat) bijeenaantal planten een top-blaadje vanplm.4cm,
korter danbijv. degroeistofobjecten. Toch ishuntotaal bladoppervlak veel groter,
deze korte top-blaadjes waren alshetware extra bladeren. Hiermede hangt tevens
samendekwestiederontwikkelingsdata.
In 1953waren deDNC-objecten steeds wat later met het laatste (veelalextra) blad
enkwamen ookenigedagen later inaar. Dit verschijnsel isinvroegerjaren opproefvelden metDNCdikwijls opgemerkt. Eriswelverondersteld, dat dezevertragingverantwoordelijk zouzijn voordevergrotingvanhetbladoppervlak (vergel. 1 en3).Misschien werd dan echter oorzaak engevolgverwisseld enisheteerder zo,datwegens
grotereafmetingen vandebladerenzewatmeertijdvroegenvoordeontwikkeling,dus
hetzelfde watmenookbijzwaarmetstikstofbemesteplantenziet.Merkwaardigishet,
dat hetstro van DNC-objecten nooit langer isen ook de uiteindelijke stro-opbrengst
niet hoger. Het effect schijnt tothet bladoppervlak beperkt tezijn. Invloed van DNC
op deuitstoeling isnooit waargenomen.
In 1954wasvan verschil inontwikkelingstempo nietstezien,in 1955weinigen dit
gingdus samen met betrekkelijk gering verschilin bladoppervlak.
Onzewaarnemingen gevende mogelijkheid om nategaan,welkebladeren speciaal
bijdragen totdevergrotingvanhetbladoppervlak.Menzouverwachten,datditvooral
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(early)

80,42

hoofdas (Cl 1826)
[same objectsasintable 39)
1 kg/ha
laat

5 kg DNC/ha
vroeg

(late)

(early)

7 i kg DNC/ha

laat

(late)

vroeg

(early)

laat

(late)

oppervl.
area

dat.
data

oppervl.
area

dat.
date

oppervl.
area

dat.
date

oppervt.
area

dat.
date

oppervl.
area

dat.
date

19,19
25,77
24,53
11,90
(27%) 5,22

16-4
25-4
28-1
5-5
8-5

18,33
23,43
26,35
20,75
(90%) 9,22

15-4
23-4
28-4
1-5
5-5

19,11
23,88
26,27
19,80
(80%) 8,09
(6%) 4,00

15-4
23-t
29-1
1-5
7-5
8-5

19,88
26,84
27,65
22,12
(100%) 8,40
(15%) 4,06

15-4
23-4
29-4
3-5
7-5
12-5

19,80
25,53
29,09
23,62
(75%) 8,66

18-4
24-4
29-4
1-5
7-5

82,80

96,98

95,77

105,50

104,55

delaatstebladerenzullenzijn,immerskortnadebespuitingtreedtvaakschadeopdoor
decorrosievewerkingvan DNC.Inderdaad blijkt uit tabel 41,datdehoogste procentueletoenemingtenopzichtevandecontroleswordtverkregen bijdelaatste5 bladeren
(stengelbladeren), terwijl de bladeren van hetjeugdstadium (de rozet-bladeren) soms
zelfs achteruitgaan. Dit is niet altijd het geval en dit kan samenhangen met toevallig
gunstige weersomstandigheden tijdens het spuiten, zodat geen corrosie optreedt. Het
jaar 1953valt geheel uit de toon door een zeer geringe toeneming van het oppervlak
derstengelbladeren eneenprocentueelveelhogerewaardevoorderozet-bladeren. Dit
valtop,omdaterindatjaargeenDNC-effect indeopbrengst konworden aangetoond.
Het object knippen-vroeg geeft een merkwaardige overeenstemming met de DNCbespuitingen inhetzelfde proefveld. Ookhierzijn debladeren,diekort nahetknippen
worden gevormd, kleiner dan decontroles,terwijl welater in destengelbladeren eenzelfde overcompensatie zienals bij deinwerking van DNC.
Bijknippen ineenlaterstadium(4|blad)d.i.nadat deuitstoelingisbegonnen,zien
weinhetgeheelgeeneffect, integenstellingmetdebespuitingen.Overopbrengstenvan
het object „knippen" beschikken wij niet. Er bestaan echter literatuurgegevens over
heteffect vanafgrazen enafknippen vangraan inhetjeugdstadium(4).Dezeleert,dat
ditaltijd leidttot verminderingvanhethalmgetal endestro-opbrengst in tegenstelling
tot DNC-bespuitingen.
Het iszeergoed mogelijk, dat deverminderde uitstoeling samen kan gaan meteen
Tabel 41. Verandering van het bladoppervlak in % van de controles door bespuiting met DNC of
door afknippen van bladeren
Changes of leafareain % of the controls bysprayingwithDNC andclippingofleaves
Zaaidatum
Sowingdate
25sept. 1952
15okt. 1952
14nov. 1952
15okt. 1953
15okt. 1954

Objecten

5 kgDNC,ha
5„
„
5„
„
5 ,.
„
5„
„
(vroeg)(early)
5„
„
(laat)(/a/c)
7èkgDNC ha(vroeg)(early)
li kgDNC/ha (laat)(late)
vroegknippen earlyclipping
laat knippen lateclipping

Rozetbladeren
Leavesformed
beforeshooting
-11
-25
-8
-16
-11

-9
-16
-7
-18
0

Stengelbladeren
Stemleaves
+20
+ 42
+ 15
+ 5
+20
+19
+30
+28
+23
0
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groterbladoppervlak aandehoofdas. Ditisnooitnagegaan.Dekorrelopbrengst daalt
na begrazing relatief weinig,kan zelfs hogerzijn (2).Deaanwijzingen, dat het DNCeffect een gevolg is van een met wegnemen van blad te vergelijken corrosie, blijven
echter zwak.
DE SAMENHANG MET DE OPBRENGSTEN

In het Iejaar (oogstjaar 1953)iseraan debladmetingen zelf geen opbrengstmeting
verbonden. 3groteveldproeven in debuurt van Wageningen gavenin datjaar duidelijkeopbrengstverhogingen na bespuitingmetDNC,ni.indekorrelopbrengst resp.15,
22en 6% (stro0, 15en 0%).
In hetoogstjaar 1954isindeproefzelfeenopbrengstbepaling gedaan (tabel 37).De
opbrengst na bespuitingmet DNC was niet significant hoger dan decontroles en dit
komt overeen met het resultaat van de 2grote veldproeven van datjaar, die voor de
DNC-objecten verschillen van resp. -4% en 0% gaven in vergelijking met de controles. Dit was het enigejaar sinds onze proeven in 1947begonnen, dat het „DNCeffect" uitbleef.
Inhetlaatstejaar(1955)gafdeophetzelfde perceelgelegengroteproefeen duidelijk
DNC-effect, een verhoging van dezaadopbrengst met 12% (tabel39).
De overeenstemming tussen de reactie van het bladoppervlak en de reactie van de
zaadopbrengst isdus matig. Het jaar 1954, toen het opbrengstverhogend effect uitbleef,gafwèleenvergrotingvanhetbladoppervlak tezien,alwasdieietsgeringerdan
indeanderejaren.Speciaalhetverschilmet 1955 isgering.Eriswelinzoverreverschil,
dat in 1954iedereaanwijzing voor een vergroting van het aantal bladeren en een iets
latereontwikkeling ontbrak, terwijl diein 1955 welaanwezigis.Ookwerd eralopgewezen, dat het effect in 1954op de eigenlijke stengelbladeren heel gering was (tabel
41).
De waarnemingen geven ons echter nog geen recht om tot een samenhang tussen
vergrotingvan bladoppervlak enzaadopbrengst teconcluderen, hetblijft bijeenindicatie.Hetvalt ookop,datdebespuitingmet1\ kgDNC(laat)(tabel39)wèlhetbladoppervlak vergrootte, maar niet de korrelopbrengst.
Thans blijft nog devraag over, waaromin 1954het opbrengstverhogend effect uitbleef.Hetligtwelvoordehand omeensamenhangtezoekenmetdeabnormaalvroege
aaraanleg in het najaar 1953(tabel 33).Een bespuiting omstreeks of na de aaraanleg
zouschadelijk kunnenzijn- dezegedachtevindtsteunindeervaring,datbijvoorjaarsbespuitingen op winterrogge het opbrengstverhogend effect van DNC vermindert of
uitblijft (4,5,6).
Echter, ook voor deze gedachtengang geven onze resultaten geenduidelijk bevestiging.
In 1953vonddebespuitingbijde2een3ezaaitijd resp. omstreeksennadeaaraanleg
plaats(tabel 33),terwijl ereenduidelijk DNC-effect volgde.
SAMENVATTING

Na bespuiting met DNC in hetjeugdstadium werd het uiteindelijke bladoppervlak
vandehoofdas bijwinterrogge steedsverhoogd invergelijking metdecontroles;soms
werd een blad méér gevormd.
Groeistof (2,4-D) had dit effect niet, het gedeeltelijk afknippen van blaadjes inéén
geval echter wel.
Het ligtvoordehand,een samenhang tevermoeden tussen dezevergrotingvanhet
assimilatorisch oppervlak en het opbrengstverhogend effect van DNC.
De vergroting van het oppervlak isprocentueel het grootst bij de stengelbladeren.
De korter na de bespuiting gevormde „rozet-bladeren" zijn dikwijls zelfs kleiner dan
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de controles, hetgeen met aanvankelijke beschadiging door corrosie in verband kan
worden gebracht. In 1954washeteffect duidelijk inderozet-bladeren enzwak inde
stengelbladeren. Inditjaar bleef hetopbrengstverhogend effect vanDNCuit.Samenhang tussen ditnegatieve effect endeabnormaal vroegeaaraanleg indecember1953
kan niet worden aangetoond, omdat inanderejaren bespuitingen omstreeks ofnade
aaraanleg wèlopbrengstverhogingen hebben gegeven.
Theinfluence ofsprayingwithDNCon the growth ofwinterrye
After sprayingwithDNCinthewinterthetotalleafarea ofthe mainstemofwinter
ryeappeared toincreaseincomparisontocontrols. Sometimesanextra leaf was formed and heading somewhat retarded. 2,4-Dhadnotsuchaneffect, apartial clipping
of leavesshowedtheeffect inone case.
Therearesome indications forarelation between thisincrease inleaf area andthe
yield-stimulating effect of DNC. Theincreaseoftheleafarea isrelativelyandabsolutely largestforthestemleaves(table41).Theleavesformed shortlyafter sprayingare
often smaller than thecontrols,perhaps because ofcorrosion.
In 1954theincreasewas significant intheyoungerleavesbutsmallinthestemleaves.
Thisyear theyield-stimulating effect failed.
•
No relation could befound between thisfailure andtheabnormally early earinitiationbyhightemperaturesinNovember-December 1953, whileinotheryearsspraying
during orafter earinitiation aswellasspraying before thisstageincreased thekernel
yield. Spraying had noeffect onthedate ofear initiation.
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G A N Z E N S C H A D E IN WINTERTARWE
with summary

W. H. VANDOBBEN

In eenvorigartikel (1)werd hetvoorkomen vanganzenschade indelandbouw iets
uitvoeriger behandeld. Het gaat hier om het begrazen van wintergewassen, meestal
tarwe.
Ineenproef,welkeinsamenwerkingmetdeP.D.in 1952 werdgenomenopdeproef141

boerderij „de Bouwing", bleek dat begrazen van proefveldjes door gekortwiekte ganzen van het geslacht Anser (waaruit ook de tamme gans stamt) geen aantoonbare
dalingvande korrelopbrengst gaf, ook alsdeveldjes totaal waren afgeweid enplatgetrapt. Destro-opbrengst daaldeechter indat laatstegevalplm. 1000kg/ha;hetgewas
werddanduidelijk holler,stevigerenlaterrijp.
Dr.van Koersveld,destijdsverbondenaandeP.D.,meendeopgrondvanveldwaarnemingen, dat dergelijk radicaal afweiden in de natuur niet voorkwam en daarom
werdin 1953een2eproef genomen van gelijke opzet, maar met begrazing van resp.2
en6uur inplaatsvan 6en 19|-uur (zoalsin 1952).Erwerdgebruik gemaaktvan hetzelfde team, 2grote rietganzen en4 kolganzen, op veldjes van 25m2. De proef lagin
4-voud op Heine's VII wintertarwe. Nadat half maart debegrazing wasbeëindigd, is
normaal geschoffeld, geëgden stikstof gestrooid.
Het object „2uur"isafgestemd opwaarnemingen indenatuur. Hetobject „6 uur"
was veelerger vertrapt en afgegraasd.
Debegraasdeveldjes hersteldenzichspoedig eninhetverdereverloopvan degroei
werdgeenverschilmeertussendeobjecten opgemerkt.Alleenstonderop debegraasde
objecten,evenalsvorigjaar,meerkamilledan opdecontroles.Hetvasttrappen vande
grond heeft wellicht de kieming van dit onkruid begunstigd. Het gewas had een iets
holle stand, legering kwam niet voor.
Het proefveld is 24juli gezicht en 11aug. afgedorst. De opbrengsten zijn weergegeven intabel42,tezamen metdievan deproef van hetvorigjaar.
Tabel 42. Opbrengsten van Heine'sVIIwintertarwe nabegrazing door wildeganzen
Yieldsof Heine's Vil winterwheat aftergrazingby wildgeese(Ansersp.)
Begrazingsduur
Duration
ofgrazing
Onbegraasd Untreated •
15-16januari

12-13 februari

12-13maartMarch
>
S %st. deviation

Korrelopbrengst
Kernelyield
inkg/are

Stro-opbrengst
Strawyield
in kg/are

Korrel:stro
Kernel: straw

1952

1953

1952

1953

1952

1953

52,8

46,7
48,7

72,8

64,7
68,0

0,72

0,72
0,72

2 uurhour
6uur
19Juur

52,4
50,1

2 uur
6 uur
19Juur

52,5
51,8

2 uur
6 uur
19| uur

51,4
51,6
6,4

46,1
44,6
45,4
43,8
43,5
43,2
4,7

68,2
63,5
69,1
62,4
69,8
61,5
3,4

66,8
61,6
62,9
60,5
61,9
62,8

0,70
0,72

0,77
0,79

0,72
0,72

0,76
0,83
0,73
0,84

0,70
0,69

6,0

De begrazing heeft in 1953 in tegenstelling tot 1952 een wiskundig aantoonbaar
effect gehadopdekorrelopbrengst. Ditvalt temeerop,omdat debehandeling lichter
was. De „6 uur"-objecten zijn echter goed te vergelijken.
Uittabel43blijkt, datdereactieinhetstroinbeideachtereenvolgendejaren weinig
verschilde, maar dat 1953 aanmerkelijk meer achteruitgang in de korrelopbrengst
toonde.Dit komt eropneer,dat in 1953 dekorrel:stroverhouding doorde begrazing
niet verbeterde, somszelfs slechter werd, geheel tegen de verwachting en tegen de ervaringvan 1952in.
142

Wellicht is hiervoor toch een verklaring te geven.
De achteruitgang van het halmgetal door begrazing moet worden gecompenseerd
door een groter aantal korrels per aar en het 1000-korrelgewicht. Dit is in 1952 ten
naaste bij gebeurd. Datjaar muntte uitdoor gunstig weertijdens de bloeivan de tarwe,
nl. koel en droog, waardoor de korrelzetting wordt bevorderd (2). Het volgend jaar
was tijdens de bloei van de tarwe de gemiddelde maximum temperatuur 4,5CC hoger
en er viel meer dan 2-maal zoveel regen. Het iszeer waarschijnlijk, dat juist in een hol
gewas relatief hoger eisen aan de korrelzetting worden gesteld, omdat bloempjes, die
onder normaleomstandigheden zouden aborteren,door beterevoedingdekans krijgen
vrucht te zetten. Dit lukt wellicht alleen onder voor dekorrelzetting gunstige klimaatsomstandigheden.
Tabel 43. Gemiddelde oogstdepressie van het object „6 uur" in vergelijking met de controles
Average yield depression by „6 hour" grazing

1952
1953

Korrel Kernel

Stro Straw

7,7%

5%
7%

Wanneer wij de indruk, welke de twee genomen proeven achterlaten, samenvatten,
kunnen wij constateren, dat de begrazing door wilde ganzen, zoals die in de praktijk
voorkomt en in de ergste gevallen overeenkomt met ons object „2 uur", de stro-opbrengst als regel enkele procenten zal doen dalen.
De korrelopbrengst zal injaren, waarin de korrelzetting gunstig verloopt, niet worden beïnvloed, maaronder ongunstige omstandigheden ook enkeleprocenten afnemen.
Voorts is er een zwakke aanwijzing, dat de schade door grazen in maart wat erger is
dan vroeg in de winter. Behalve wellicht bij opvriezen, zal de schade steeds beperkt
blijven, omdat deganzen van het geslacht Anser nooit expresplanten uittrekken, maar
uitsluitend grazen.
Dit geldt misschien niet voor alle soorten ganzen. Op 22juni 1954 bezocht ik op
verzoek van de voorzitter van de wildschade-commissie in Friesland een perceel wintertarwe aan de Lauwerszee onder Anjum om een schade te taxeren, die door ganzen
zou zijn aangericht. Dit perceel bevatte grote kale plekkenjuist daar, waar volgens betrouwbare getuigen de ganzen bij voorkeur hadden geweid. Uit de getuigenissen bleek
echter tevens met enige waarschijnlijkheid, dat het hier niet ging om ganzen van het
genus Anser, maar om de brandgans (Branta leucopis (Bechst.)), in het Fries paugoes
genaamd.
Dit geslacht, waartoe ook de meer bekende rotgans behoort, heeft een anders gebouwde snavel dan de „gewone" ganzen, kleiner en scherper. De rotgans voedt zich bij
voorkeur met de wortels van zeegras, die worden uitgegraven met de snavel. Het lijkt
mij niet onmogelijk, dat ook de brandgans bij het voedselzoeken aldus te werk gaat en
zodoende meer schade aanricht dan de in onze proeven gebruikte ganzen. Overigens is
de brandgans een vrij zeldzame vogel; er overwinteren hoogstens 2 of 3 troepen in
Nederland. De schade is uiteraard plaatselijk en kan in voorkomende gevallen wel
vergoed worden aan debetrokken boeren door organisaties van natuurliefhebbers, die
belangstelling hebben voor deze prachtige vogels.
Damage by wildgeese in winterwheat
In 1952 and 1953 two experimental fields were layed out on riverclay soil to study
the effect of grazing on wheat in the 3firstmonths of the year. 6wild geese(Anser sp.)
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withclippedwingswereallowedtograzeonplotsof25 sq.m.forsomehoursbymeans
of removable fences.
Astable42showsthestrawyieldalwaysdecreased after grazing.In 1952the kernel
yield was hardly affected, even by heavy grazing, leaving not one green leaf on the
plot. In 1953the kernelyield decreased about 7%. The date ofgrazing in the period
January-March madeonlylittledifference. Theinfluence of the duration ofgrazingis
less than expected. According tofieldobservations of wildflocks„two hours" gives
the bestapproach to natural conditions. •
Thedifference betweenthetwoyearsmaybe explainedbytheweatherduring flowering ofthewheat,whichwasin 1952morefavourable for kernel initiation (cooler and
dryer).Thismaybeespeciallyimportant for thincrops,wherethenumbersof kernels
per ear must belarger to reach a normal yield per sq.m.
Thedamageinflicted bygeeseofthegenusAnserisrestricted whiletheydonotpull
plantsoutoffthesoil,exceptperhapsinrarecaseswhentheplantsarelifted byfreezing.
There are, however, indications that geeseof the genus Branta (especially barnacle
geese) have more damaging grazing methods and may cause barren spots on a field.
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EEN SCHATTING VAN DE OPPERVLAKTE DER NEDERLANDSE ZANDGRONDEN,
WAARVOOR BEREGENING RENDABEL IS, OP GROND VAN GEGEVENS
VAN HET PRODUKTIENIVEAUONDERZOEK
with summary
F. W. J. VAN Es
INLEIDING

In Nederland ontstaat meerenmeerbelangstellingvoor hetprobleemderwaterbeheersing.Eenvandemiddelen,waarmededevochttoestandkanwordenbeheerst,isde
beregening.Hiervooriswaternodig.Hetis nuvanbelangte wetenhoegroothetoppervlak der zandgronden isvoor welke beregening rendabel kan zijn, daar men dan een
schatting kan maken van de hoeveelheid water, die daarvoor ter beschikking moet
worden gesteld.
Het Produktieniveauonderzoek (P.N.O.), dat door het C.I.L.O. uitgevoerd wordt,
heeft zich o.a. bezig gehouden met het verzamelen van gegevens betreffende de opbrengst. Deze opbrengstgegevens zijn verkregen door schattingen te verrichten opde
proefplekken. Uitdezeopbrengstgegevens, eenindelinginvochtklassen eneenbouwplanisnuteberekenenhoegrootde opbrengstvermeerdering bij beregeningzal kunnen
zijn.
BESCHRIJVING DER VOCHTKLASSEN

In samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenhedenwerd door middelvanaan hetprofiel ontleende,gemeten ofgeschatte,gegevens
een code uitgewerkt, die het mogelijk maakte de zandgronden in vochtklassen in te
delen (1 en 5).De meest gewenste gewassenkeuze uit het oogpunt van vochtvoorziening isachter de klassen aangegeven.
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Deze klassen zijn:
I
II

Zeer droog
Droog

Zeer matig geschikt voor rogge en lupine.
Geschikt voor rogge en lupine. Matig geschikt voor aardappelen,
haver en maïs.
III Droogtegevoelig
Geschikt voor rogge,haver, maïs,gerst, aardappelen,éénjarige kunstweide. Niet geschikt voor blijvend grasland.
IV Zwak droogtegevoelig Geschikt voor rogge, haver, maïs, gerst, aardappelen, meerjarige
kunstweide. Matig geschikt voor blijvend grasland, voeder-en suikerbieten.
V Voldoende vochtig
Geschikt voor rogge, haver, maïs, gerst, tarwe, aardappelen, voederen suikerbieten en blijvend grasland.
VI Goed vochtig
Geschikt voor blijvend grasland en enige zomergewassen. Niet geschikt voor wintergewassen.
VII Wisselend te nat en te Gras-en bouwland met sterk fluctuerend grondwater of met storende
droog
lagen. Minder geschikt voor gras- of bouwland.
VIII Nat
Geschikt voor blijvend grasland, vooral hooiland. Te nat voor
bouwland.
IX Te nat
Ongeschikt voor de landbouw. Matig geschikt voor hooiland.

Wij kunnen dezevochtklassen alsvolgtsamenvatten:
Vochtklasse I + II:
Verdrogende zandgronden.
„
III:
Droogtegevoelige zandgronden.
„
IV + V:
Niet of weinig droogtegevoelige zandgronden.
VI + VII + VIII + IX: Zandgronden met wateroverlast
VOORKOMENVANDEVOCHTKLASSEN

DeNederlandsezandgrondenhebbenwijingedeeldindriegebieden:
Noord: deprovinciesGroningen, Friesland, Drente
Midden: deprovincies Overijssel, Gelderland, Utrecht
Zuid: de provincies Noord-Brabant, Limburg.
Opbasisvan degegevensvan het Centraal Bureauvoor de Statistiekoverindeling
engebruik van debodem(4)endeP.N.O.-gegevensoverde verdelingvandegrondsoorten binnen de gebieden noord, midden en zuid is het mogelijk de totale opper•vlakte van dezandgronden in deze gebieden te schatten.
Deze schatting leverde het volgende resultaat in afgeronde cijfers:
Noord
Midden
Zuid

235 x 1000ha
365 x 1000 ha
300 x 1000ha

Nederland

900 x 1000ha

Dit komt goed overeen metdeoppervlakte berekend opgrondvan depercentages
van OTTO (2). Hierbij zijn de dalgronden en de zeezandgronden niet meegerekend,
daar dezebij hetP.N.O.aparte groepenvormen.
Uit tabel44blijkt, dat hetgrootstedeelvandeverdrogendezandgrondeningebied
zuidvoorkomt,dedroogtegevoeligezandgrondenzichindegebiedenmiddenenzuid
bevinden,denietofweinigdroogtegevoeligezandgrondentreffen weinhetnoordenen
zuidenaan. Dat hetpercentagevandenietofweinigdroogtegevoeligegrondeninhet
zuidenzohoogligt,moetwordentoegeschrevenaanhethogepercentagelemigezandgronden in dit gebied. De gronden met wateroverlast ten slotte vindt men voor het
grootstedeelin het midden en in minderematein het noorden. Hetbetrekkelijk lage
percentagevandezandgrondenmetwateroverlastinhet noorden moettoegeschreven
worden aan het feit dat de laaggelegen gronden in het noorden over het algemeen
veengrondenzijn,terwijlb.v.inhetzuidendelaaggelegengrondenlangsdebekennog
overwegend alszandgronden gekenmerkt zijn.
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Tabel 44. Procentuele verdeling per gebied van de P.N.O.-proefplekken op de zandgronden over de
vochtklassen
IX

Ver- Aant.
werkt perc.

Vochtklasse:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Noord . . . .
Midden . . .
Zuid
. . . .

1
3

6
8
12

15
36
31

34
19
32

11
3
4

26
21
12

2
5
1

6
5
3

I
1

1
1

354
459
461

Nederland . .

1

9

28

- 28

6

19

3

4

1

1

1274

VIII

GEWASSENBEZETTING

Vandeproefplekken isbekendwelkegewassenindejaren 1947totenmet 1952zijn
verbouwd. Van de eerste driejaren door navraag in 1950,voor de laatste driejaren
door eigen opnamen.
Met behulp van deze gegevens ishet mogelijk om per gebied, per vochtklasse procentueel te berekenen welke gewassen geteeld werden in diejaren, m.a.w. het bezettingspercentage vandiegewassentebepalen.In tabel45isdit gedaan voorhet bouwen grasland tezamen.
Hetbouwplan indeonderscheiden gebieden noord, middenenzuidverschilt nogal.
Hierbij moeten wij echter wel in het oog houden, dat de bezettingspercentages in de
vochtklasse Vvoor de gebieden midden en zuid door het kleine oppervlak, dat deze
klasse in die gebieden inneemt, weinig betrouwbaar zijn.
Tabel 45. Bezettingspercentages van de verschillende gewassen op zandgrond in 1947-1952 in de
vochtklassen II, III, VIenV
Tussen haakjes percentages, die onbetrouwbaar zijn door te kleine aantallen P.N.O.proefplekken
Midden

Noord

Haver en overige

Zuid

II

III

IV

V

II

III

IV

35

29

20

13

15

19

20 (27)

V

Nederland

II

III

IV

37

27

V

II

III

IV | V

21 (16)

29

24

20

16

9

12

13

10

6

10

9 (20)

18

24

21 (24)

13

16

16

15

Totaal granen . . .

44

41

33

23

21

29

29 (47)

55

51

42 (40) 42

40

36

31

Aardappelen . . .
Voeder- en suiker-

31

27

21

18

6

8

8 (14)

7

11

7 (12)

11 .12

12

16

1

1

3

4

3

1

2

3

7 (24)

1

2

4

8

Totaal hakvruchten

32

28

24

22

9

9

10 (15)

14

14 (36)

12

14

16

24

16

25

36

45

38

45

45 (24)

10

15

21

20

29

33

33

6

4

4

9

29

14

13 (14)

18

12

17 (14) 20

12

11

11

22

29

40

54

67

59

58 (38)

28

27

38 (22)

41

44

44

-

4

3

3

3

3

3

-

6

5

3

3

2

1

1

Jong- en oud bl.
Kunstw. en groenv.
Totaal grasland en
groenvoeder
Onbekend
Diversen

. . . .

2

2

2

-

2

3

3

-

-

-

1

1

-

-

(1)

-

7

(8)

40

Landelijk bezienstijgen dehakvruchtenpercentages metoplopendevochtklasse,dus
gaande van droge zandgronden naar voldoend vochtige zandgronden en dalen de
graanpercentages, terwijl degraslandoppervlakte vrijwel constant is.Opheteerstegezicht lijkt dit laatste vrij onwaarschijnlijk.
Bijdeafzonderlijke gebieden blijkt dit vooraltegelden voor het midden en inmindere matevoor hetzuiden; hier overheersen debehoeften van het bedrijf blijkbaar de
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bodemkundige verschillen. In de droogste klassezijn er echter veel kunstweiden bij.In
het noorden daarentegen isveelminder grasland op de droge gronden dan op de vochtige. Dit is hierdoor te verklaren, dat de bedrijven op de drogere gronden of meer
akkerbouwprodukten voor de markt produceren en minder vee houden, öf dat er laag
gelegen zandgronden of veengronden voor het grasland beschikbaar zijn.
Bij de granen neemt rogge af naarmate het land vochtiger is en haver neemt toe. In
het midden des lands isde akkerbouw in hoofdzaak beperkt tot de betere vochtklasse
en in verband hiermee is de tegenstelling tussen rogge en haver er minder duidelijk.
Bijdehakvruchten worden devoederbieten zeeroverwegend opdevochtige gronden
verbouwd, hoewel in het midden ook vrij veel voederbieten op droge gronden voorkomen. Bij deaardappelen blijkt per gebied geen duidelijke tendentie aanwezig te zijn.
Landelijk bezien blijkt het percentage op de vochtige gronden hoger tezijn. Dit wordt
echter voornamelijk veroorzaakt door het feit, dat in het noorden naar verhouding
meeraardappelen worden geteeld en hier naar verhouding meervochtige zandgronden
aanwezig zijn.
Als we dit overzien, dan valt het moeilijk te begroten welke veranderingen in het
bouwplan zullen optreden door watertoevoer. Motieven die samenhangen met bedrijfsstijl en traditie, spelen waarschijnlijk een grote rol naast bodemgeschiktheid. Een
toeneming van het grasland lijkt in het geheel niet zeker, toeneming van aardappelen
ook niet. Afnemen van de rogge is daarentegen waarschijnlijk, hoewel in het midden
van het land, waar de strohoeveelheid krap is,dit ook weer niet zeker lijkt. Toeneming
van voederbieten, haver en gerst lijkt wel waarschijnlijk.
OPBRENGSTEN DER GEWASSEN

In tabel46iseen overzicht gegevenvan degemiddelde opbrengsten der verschillende
gewassen in dejaren 1950, 1951,1952.
Uit de tabel blijkt, zowel voor de beschouwde akkerbouwgewassen, als voor het
blijvend grasland, dat er dikwijls significante verschillen in opbrengsten tussen de
vochtklassen zijn en dat deze verschillen onafhankelijk van de gebiedsverschillen optreden.
De opbrengsten worden enerzijds bepaald door het vochthoudende vermogen van
het bodemprofiel, anderzijds door het verschil tussen neerslag en verdamping. Het is
bekend, dat delaatstgenoemde grootheid in Zuid-Nederland kleiner isdan in Middenen Noord-Nederland. Hoewel men dus zou verwachten, dat de droogtegevoelige profielenin Midden- en Noord-Nederland minder zouden achterblijven bij de goed vochthoudende profielen dan in Zuid-Nederland, komt dit verschijnsel bij de bewerking der
P.N.O.-gegevens niet tot uiting. Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan
het feit, dat dergelijke nuances te geringzijn om bij de gevolgde methode te voorschijn
te komen. Dit heeft tot gevolg, dat de gebieden zonder meer met elkander kunnen
worden vergeleken.
Van de afzonderlijke gewassen is het volgende op te merken:
Rogge
De gemiddelde opbrengst neemt belangrijk toe met oplopende vochtklasse voor
Nederland, de verschillen tussen de klassen zijn significant. Significante verschillen
tussen de gebieden zijn er vrijwel niet, alleen de klasse IV midden schijnt een hogere
produktiviteit te bezitten dan noord en zuid.
Haver
Ook hiervan neemt de gemiddelde opbrengst met oplopende vochtklasse belangrijk
toe voor Nederland, de verschillen tussen de klassen zijn significant. Bij vergelijking
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Tabe 46. Gemiddelde opbrengsten vandeverschillende gewassen in kg/are over 1950, 1951,19521)
Tussen haakjes niet betrouwbare gemiddelden door geringe aantallenwaarnemingen
Zand Noord
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AARDAPPELEN

10,5
22,0
-

6
22
13
3

299
304
309
(430)

VOEDERBIETEN

2
7 . (719)
2
752
916

SUIKERBIETEN

_
-

_
341
386
-

BLIJVEND GRASLAND OUDER DAN 1 0 JAAR

II
III
IV
V

(21,0)
(25,2)
29,4
33,6

-

Netto opbrengsten inkgzetmeelwaarde
3 (18,1)
6 (16,4)
9
26,0
51
26,0
29
29,8
26
28,6
15 (30,1)
3
-

x

) Voor blijvend grasland ouder dan 10jaar isdegemiddelde netto opbrengst gegeven over 19461952inkgzetmeelwaarde. 1 kgdroge stof = 0,6 x 0,7= 0,42 kgnetto zetmeelwaarde.

van degebieden komt naar voren, dathetopbrengstniveau inhetzuiden significant
lagerisdaninhetmiddenennoorden.Deverschillentussendevochtklassenzijnechter
overalvan dezelfde orde van grootte.
Aardappelen
De gemiddelde opbrengst van aardappelen in Nederland neemt bij oplopende
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vochtklasse toe. Alleen de verschillen tussen de klassen II en Vzijn echter significant.
Tussen de gebieden komen geen betrouwbare verschillen voor.
Voederbieten
De gemiddelde opbrengst van voederbieten in Nederland neemt met oplopende
vochtklasse toe. Door de kleine aantallen zijn echter deze gemiddelden niet erg betrouwbaar. Het is daarom ook niet mogelijk betrouwbare verschillen tussen de gebieden aan te wijzen.
Suikerbieten
Hiervoor geldt hetzelfde als voor voederbieten.
Blijvendgrasland ouder dan 10jaar
Ook hierweerhetzelfde beeldvan toenemendegemiddeldeopbrengst met toenemende vochtklasse. Hetzelfde geldt voor de gebieden afzonderlijk. Tussen de gebieden zijn
geen betrouwbare verschillen aan te wijzen.
De zuidelijke zandgronden hebben over het algemeen lagere opbrengsten dan noord
en midden. Het lijkt waarschijnlijk, dat naast klimaatsverschillen ook verschillen in
bodemvruchtbaarheid en bedrijfsvoering hierbij een rol spelen. Zo kunnen hogere
haver- en roggeopbrengsten in midden misschien worden verklaard door de stalmestbemesting, die in dit gebied meer wordt toegepast dan elders.
Het verschil tussen de klassen isechter in deze gebieden vrijwel gelijk, zodat dus het
effect van een beregening hetzelfde zalzijn alsheteffect, dat hetvoor geheel Nederland
heeft.
MEEROPBRENGSTEN DOOR BEREGENING

Door beregening is het mogelijk ieder perceel zo van water te voorzien, dat het wat
betreft de beschikbare vochthoeveelheid gelijk staat met een perceel uitvochtklasse V.
Neemt men nu aan dat door beregening van de droogtegevoelige gronden hetzelfde
opbrengstniveau bereikt wordt als dat in klasse V, dan verkrijgt men een meeropbrengst. Deze meeropbrengst kan in geld worden uitgedrukt als de z.g. meerwaarde
M. Deze meerwaarde kan nu worden berekend op grond van een ongewijzigd bouwplan of op grond,van de veronderstelling dat het bouwplan overal gelijk wordt aan het
bouwplan in klasse V.
Uit het bovenstaande is wel gebleken, dat beide redeneringen reden van bestaan
hebben. Om deze redenen zijn de meeropbrengsten op beide manieren uitgerekend.
Waarschijnlijk isdeaanname dat bij beregening deopbrengsten van klasseVbereikt
worden aan de pessimistische kant, omdat in klasse V waarschijnlijk schade door
vochtovermaat en vochttekort incidenteel zal voorkomen, terwijl deze bij beregening
van droge gronden kan worden vermeden. Wanneer men met een modern bouwplan
komt, dat geheel aangepast is aan de mogelijkheden die de beregening biedt, gepaard
gaande aan een rationele bedrijfsvoering zou men een noghogere meerwaarde verkrijgen.
De berekening verloopt als volgt:
De waarde Wvan degemiddelde opbrengst van allegewassen ineenbepaalde klasse
is:de som van de produkten van de opbrengst 0 in kg/ha (tabel 46),de prijs P en het
bezettingspercentage B(tabel45)van deafzonderlijke gewassen. In formele geschreven
wordt dit:
W = E;(Oi X P; X B;) : 100
waarbij de gewassen aangegeven worden door de indices i. De waarden in de klassen
II t/m Vworden aangegeven door de waarden W„t/m W v . De meerwaarden M n t/m
M„ verkrijgt men door de waarden Wu t/m WIVaf te trekken van W v .
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Bij de berekeningen van de geldswaarde isvan de volgende prijzen uitgegaan:1)
Rogge. .
Haver
Aardappelen
Voederbieten
Zetmeelwaarde

f 21,—per 100kg
f 20,50 per 100kg
f 5,—per 100kg
f 2,— per 100kg
f 25,— per 100kg

Bij devoedergewassen isdewaardevermeerdering, dieplaatsvindt bij de omzetting
indierlijke prcduktendoorhetvee,buiten beschouwing gelaten.Vandegraslandproduktenisuitgegaanvaneenhooiprijs vanf80,—per1000kg, zodatdewaardevan100
kgzetmeelwaarde op f 25,— komt.
Deze berekening is beperkt tot de genoemde vijf gewassen, omdat van andere gewassen onvoldoende gegevensbeschikbaar waren.
Tabel 47. Berekening van de waarde in geld van de gewassen in vochtklasse II
A. Huidige toestand
Gewas

Haver
Aardappelen
Voederbieten2)
Gras

O
24,3
22,1
286
450
18,5

P
21,00
20,50
5,00
2,00
25,00

B

wIIA

0,29
0,13
0,11
0,01
0,40

f147,99
- 58,90
- 157,30
- 9,—
- 185 —
f558,19

B. Met beregening zonder wijziging van bouwplan
Gewas
Rogge

O
35,3
43,2
396
844
. 33,2

Voederbieten
Gras

P
21,00
20,50
5,00
2,00
25,00

wIIB

B
0,29
0,13
0,11
0,01
0,40

f214,98
-115,13
-217,80
- 16,88
- 332 —
f896,79

MIIB = WUB-Wn* = f 338,60
C. Met beregening en wijziging van het bouwplan
Gewas
Rogge

O
35,3
43,2
396
844
33,2

P
21,00
20,50
5,00
2,C0
25,00

B
0,16
0,15
0,16
0,08
0,44

WIIO '
f
-

118,61
132,84
316,80
135,04
365,20

f 1068,49

M„

W I I C - W n A = f510,30

') Voor rogge, haver en aardappelen werden de prijzen aangehouden, vermeld in het rapport van
de Commissie ter Bestudering van de Ruimtelijke Ordening in de Landbouw.
!
) Geschatte opbrengst.
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De oppervlakte suikerbieten is daarom bij de voederbieten opgeteld, evenals de
gerst, mengteelten tarwebijdehaverendekunstweiden engroenvoedergewassen bij
het blijvend grasland.
?
In tabel 47 is nu als voorbeeld de berekening uitgevoerd, wat de geldelijke opbrengstisvanklasseII bijdehuidigesituatie(A),bij beregeningmethetzelfde bouwplan (B)en bij beregeningmet het bouwplan zoals het nu in klasse Vis(C).
Intabel48zijn nuvoordeverschillendevochtklassendegeldelijkeopbrengstenvermeld, zoalsdeze bij berekeningvolgens bovengenoemdeformule ontstaan.
De beregeningskosten bedragen volgens BAARS(3)f 175,—tot f200,— perha.Uit
tabel 48volgt, dat bij beregening enwijziging van bouwplan het gemiddeld voor de
klassen I t/m IVlonend zouzijn omtegaan beregenen,alhoewelhet profijt inklasse
IVnieterggroot is. Hierbij isverwaarloosddeverhogingderarbeids-enanderekosten, die ontstaan als men overgaat van de graanverbouw naar deverbouw van hakvruchten. De opgegeven bedragen omvatten slechtsdekosten der beregeningzelf.
Tabel 48. Waarde en meerwaarde van de gemiddelde opbrengsten per ha van de verschillende gewassen in de onderscheiden vochtklassen op bouw- en grasland
Waardeinguldens

KlasseII
KlasseIII . . . .
KlasseIV. . . . .
KlasseV

Huidige toestand

Metberegening,zonder
wijziging van bouwplan

Metberegening,met
wijziging van bouwplan

f 558,19
- 737,11
- 833,71
- 1068,49

f896,79
-931,27
-960,28

f 1068,49
- 1068,49
- 1068,49

i.

Meerwaarde in guldens
Met beregening, zonder
wijziging van bouwplan

KlasseII
Klasse UI
Klasse IV . . . . . . . . . . . . .

f338,60
-194,16
-126,57

Met beregening, met
wijziging van bouwplan
f510,30
-331,28
-234,78

CONCLUSIE

In het bovenstaande werd een berekening uitgevoerd betreffende demeeropbrengsten, die door beregening op zandgrond zijn te verkrijgen. Als basis voor deze berekening zijn opbrengstgegevens over dejaren 1950tot en met 1952gebruikt. Door
vergelijking metde Verslagen overdeLandbouw overdejaren 1947tot en met 1954
blijkt, dat de gebruiktejaren niet sterk afwijken van het gemiddelde van dezelange
periode. Dit wijst erdus op,dat dezedriejaren alsbasisvoordeberekeningvoorde
toekomst kunnen dienen.
Daar demeeropbrengsten verkregendoorberegeningenaanpassingvandevruchtwisselingaandenieuwesituatieinklasseIV,niethoogzijn,kanmenomaandeveilige
kant teblijvendeconclusietrekken,dat hetvoordevochtklassen 1 t/m III goed rendabelisomteberegenen,mitsmendevruchtwisselingaanpastaandegrotere mogelijkheden diedoor beregeninggeschapen zijn, d.w.z. dat in Nederland 351.000ha zandgrondenzijn,waarvaninnoord49.350ha,inmidden 164.250haeninzuid 138.000ha,
dievoor beregeningin aanmerkingkomen.
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Anapproximation of the areas of Dutch sandy soils onwhich sprinkling willpay
Theinspection plotsonsandysoilsof theproductivity levelresearch in the Netherlandshave beenclassified asto humidity.The moistureclassesare:Ivery dry,II dry,
III susceptible to drought, IV somewhat susceptible to drought, Vsufficiently moist,
VI rather moist, VII alternately too wetand too dry, VIIIwet, IXverywet. Thesoils
ofclass Vare the best. Sprinkling the areas of the classes I-IV would increase yields
and allow the growing of the other crops. Calculations were made showing that
sprinkling will pay on 351.000hectares of sandy soils belonging to the classesI—III.
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DE VERDELING VAN HET KUNSTMESTVERBRUIK 1951/1952
with summary
C. POSTMA

In aansluiting op vroegere publikaties over de twee voorafgaande bemestingsjaren
(Verslagover 1952blz. 136,resp. 1954blz. 187)volgen hieronder deresultaten vande
overeenkomstigeberekeningen over 1951/52,welkezijnweergegevenintabel49. Bijde
berekeningen is evenals vroeger uitgegaan van gegevens, die het produktieniveauonderzoek leverdevoor dedesbetreffende periode. Voor de tuinbouw iswederomgebruik gemaakt van normen, waarmede de bemesting op het totale tuinbouwareaal groot 103.000ha - is geraamd.
Bijvergelijking metdeschattingenvanhetCentraalBureauvoordeStatistiek blijkt
er voor de stikstof- en kalibemesting een redelijke overeenstemming te zijn. Voor de
fosfaatmeststoffen iserechter een groot verschil.Hetverbruikscijfer van fosfaten volgens het C.B.S. is zeer laag vergeleken met het overeenkomstige cijfer in de voorafgaandejaren. Opgrond van de P.N.O.-uitkomsten blijkt van deze daling niets. Voor
de daling van het verbruik kan deprijsstijging van superfosfaat als oorzaak worden
aangewezen.1)Danzouden echterdeP.N.O.-uitkomsten hetwaarschijnlijk maken,dat
veleboeren uitvoorraden van vorigejaren hebben bemest. Erzijn inderdaad in 1950/
51aanzienlijke voorraden kunstmest aangehouden in verband met de internationale
omstandigheden (Korea). Vooral geldt dit voor stikstofmeststoffen.2)
Anderzijds bestaat demogelijkheid, dat de boeren, op wier land een proefplek van
hetP.N.O.ligt,aanhetdesbetreffende perceelenigeextrazorgzijngaan besteden; b.v.
door grotere kunstmestgiften. Gezien echter de bevredigende overeenstemming voor
stikstofenkali,isdezeverklaringvoordeverschillen nietwaarschijnlijk. Verderishet
nog mogelijk, dat voor vergelijking metde P.N.O.-cijfers van 1952niet moet worden
genomen het C.B.S.-cijfer van het bemestingsjaar 1951/52.Het kan namelijk zijn, dat
') Zie Verslag over de Landbouw in Nederland over 1952,blz. 36.
*) Zie Verslag over de Landbouw in Nederland over 1952,blz.328.
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1951/1952; schatting op grond van P.N.O.-gegevens
Tabel 49. Verbruik van kunstmeststoffen in
Consumption offertilizers in 1951/ 1952; estimationbasedonP.N.O.-results
Gemiddeld verbruik
Mean consumption
in kg/ha
1

*

3

4

N

PA

K20

Oud grasland . . .
Jong grasland . .

63,7
75,5

44,2
62,7

46,8
76,0

Blijvend grasland .
Kunstweiden . . .

65,7
79,5

49,1
68,1

52,1
105,9

Totaal grasland . .
Bouwland . . . .

69,0

60,3

96,3

Oppervl.
Area
in ha
5

Totaal verbruik
(berekend)
Total consumption
{computed)
in 1000 tons

-

6 J 7 J 8
N JPA

9

K20
Older grassland
Younger grassland

82,3
2,4

62,7
2,0

66,6
3,2

Permanent grassland
Leys

84,7
63,9

64,7
55,8

69,8
89,2 .

Total grassland
Arable land

Totaal landbouw .

926075 148,6

120,5

159,0

Total agriculture

Schatting C.B.S.
1951/52
Totaal tuinbouw .

156,0

96,8

160,0

Estimation C.B.S.

13,5

8,8

19,9

Total horticulture

Schatting bouw- en
grasland

103000 142,5

88,0

140,1

1276858
30023

Estimation agriculture

het door het C.B.S. berekende verbruik slechts gedeeltelijk voor het gewas van 1952
wordt aangewend. Is de daling, die het C.B.S.-cijfer doet zien, in hoofdzaak in de laatste maanden van het bemestingsjaar (maart-februari) ontstaan, dan kan de invloed in
de bemesting voor de meeste gewassen van 1952 niet meer tot uiting komen.
De procentuele verdeling van het totale verbruik naar bestemming geeft tabel 50
weer.
Tabel 50. Procentuele verdeling van het kunstmestverbruik 1951/1952.
Distribution offertilizer consumption in percentages in 1951/1952
Bestemming

Weidebouw
Akkerbouw
Tuinbouw
Totaal

N

PA

K20

Used for

52,3
39,4
8,3

50,0
43,2
6,8

39,0
49,9
11,1

Grassland
Arable land
Horticulture

100,0

100,0

100,0

Total

Hieruit blijkt, dat - evenals in de vorige jaren - ongeveer de helft van de stikstof- en
fosfaatbemesting naar het grasland gaat en ongeveer 40% naar het bouwland. Bij de
kalimeststof is deze verhoudingjuist andersom.
The distribution offertilizer consumption195111952
In the sameway asfor former years(Verslagvan het C.I.L.O. over 1952,p. 136-139;
over 1954,p. 187-189) the total consumption of fertilizers was estimated. The calculations were based on data from sampling inspection of the same agricultural fields.
About half of the N- and P-fertilizers consumed was applied to grassland in 1951/
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1952. HalfoftheK-fertilizerswasgiventoarableland.Ontheaverageabout9percent
of the artificial fertilizers was used in horticulture.
Generally the results differ less than 10per cent from the official figures. But for
phosphate fertilizers the difference is more than 10percent.This may be due to the
farmers' abnormally treating the sample plots or to the figures being for different
periods.The real cause isnot known.

DE VERDELING VAN HET KUNSTMESTVERBRUIK
GEDURENDE DE BEMESTINGSJAREN 1949/50 TOT EN MET 1951/52
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with summary
C. POSTMA

In het kader van het in dejaren 1950tot en met 1952gehouden produktieniveauonderzoek(P.N.O.) isvaneengrootaantalproefplekken - zowelopbouwlandalsop
grasland - degegeven bemesting opgenomen. Hieruit isvoor ieder bemestingsjaar afzonderlijk de verdeling over weidebouw, akkerbouw en tuinbouw van de totale verbruikte hoeveelheden kunstmest af te leiden. De resultaten van deze bewerkingen1)
voordeafzonderlijke jaren zijn reedsvroegergepubliceerd.2) Hierworden deuitkomsten over de driejaren naast elkaar geplaatst en samengevat.
Bij deberekeningen zijn iederjaar de gemiddelde kunstmestgiften per ha van ieder
gebiedvermenigvuldigd metdeoppervlakten grasland,respectievelijk bouwlandinhet
desbetreffende gebied. Door optelling van deze uitkomsten wordt een raming verkregen van het totale verbruik voor bouwland en grasland afzonderlijk. Door toevoeging van de, op grond van normen geschatte, hoeveelheid, die in de tuinbouw is
verbruikt, werd het totale verbruik benaderd. Omtrent dit totale verbruik zijn ook
cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. De mate van overeenstemming van de P.N.O.-uitkomsten met dievan het C.B.S.geeft een indruk van
de representativiteit van de steekproef uit de Nederlandse landbouw, die de proefplekken van het P.N.O. vormen. Omtrent de verdeling over akker-, weide- en tuinbouw zijn echter geen officiële cijfers bekend.
naar tak van La ndbot JW (S :hattit lg op

Tabel 51. Verbruikte hoeveelheden kunstmest, verdeeld
grond van P.N.O.-gegevens)
N-verbruik
in 1000ton
2

1

3

PiO»-verbruik
in 1000ton
4

5

6

7

K«0-verbruik
in 1000ton

Verbruik 1950
t/m 1952
in 1000ton ,

8 | 9

10

11

1952

N

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1950 | 1951
Blijvend grasland

. . . .

55.2
• 7,3
62,5
68,6
12,4

73,8
2.9

12

13

p>o. K.O

57,7 62,6 62.7 51,4 67,4 66.6 211,3 183,0
2,0 10.7 2.7 3.2 12.6 14,9
10,2 2,7
76,7 84.7 67.9 65,3 64,7 62,1 70,1 69,6 223,9 197,9
59,9 63,9 58,1 54,4 55,8 82.3 79.9 89,2 192,4 168,3
13,0 13.5 8.0
8.4 8.8 18,3 19,0 19,9 38,9 25,2
82,3
2,4

185,4
16,6
201,8
251,4
57.2

Totaal vlg. P.N.O

143.5 149.6 162,1 134,0 128.1 129.3 162.7 169.0 178.7 455.2 391.4 510,4
143.2 156,0 156,0 125.3 119,8 96.8 153,0 155,0 160,0 455,2 341.9 468,0

P.N.O. in %v.C.B.S. . . .

100

96

104

107

107

134

106

108

112

100

115

*) De voor debewerking benodigdetellingen zijn verricht op dehollcrithinstallatievan de Afdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organisatie voor T.N.O.
*) Verslag C.I.L.O. 1952blz. 136e.V., 1954blz. 187e.V.en 1955blz. 152.
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In tabel 51 wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten voor de afzonderlijke
jaren en het totale berekende verbruik gedurende de driejaren tezamen. Er blijkt voor
stikstofbemesting een volkomen overeenstemming tussen het berekende totale verbruik in de periode 1950 tot en met 1952 met het verbruik volgens het C.B.S. in de
corresponderende bemestingsjaren. (De bemesting voor het gewas van 1950 bij het
P.N.O. wordt hierbij vergeleken met de cijfers van het C.B.S. in het bemestingsjaar
1949/50,enz..) Voor het kaliverbruik bedraagt de afwijking over dedriejaren tezamen
minder dan 10%, maar voor het fosfaatverbruik wijken de hier beschouwde cijfers
sterk van elkaar af.
Deze laatstgenoemde discrepantie wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het feit, dat
de berekende cijfers volgens het P.N.O. de daling, die de C.B.S.-cijfers in 1952 doen
zien, niet volgen.
Ten aanzien van de verdeling moet worden opgemerkt, dat de gevonden hoeveelheden aangewend op kunstweiden vrij onnauwkeurig zijn. In de eerste plaats waren in
1950 onder de kunstweiden ook de klaverweiden begrepen en in verband daarmede
werden de oppervlakten in de diverse gebieden, die bij de berekening in aanmerking
kwamen, te groot en het resultaat te hoog. Daarnaast moest in de tweevolgendejaren
een aantal gebieden buiten beschouwing blijven, omdat daarin geen kunstweideproefplekken bij het P.N.O. voorkwamen. Hierdoor isde ramingvan detotale giften in deze
jaren te laag. Door de relatief geringe omvang van dit verbruik, verstoren deze onnauwkeurigheden het totale beeld slechts weinig; temeer daar de genoemde fouten
tegengestelde invloeden op de totale in de driejaren verbruikte hoeveelheden hebben.
Door de wijze van berekening zijn de jaarlijks aan de tuinbouw toegekende verbruikte hoeveelheden uiteraard evenredig met het tuinbouwareaal.
De totale hoeveelheden kunstmest, die op bouwland jaarlijks worden aangewend,
staan onder invloed van het totale areaal, maar ook speelt het gewassensortiment een
belangrijke rol door de verschillen in behoefte der gewassen, waarbij tevens tradities
dikwijls hun invloed doen gelden. Doordat bij grasland dezeinvloed der sortimenten
vrijwel wegvalt, blijven als belangrijke invloeden over veranderingen in areaal en bemestingsgewoonten. Aangezien gewoonten slechts langzaam veranderen, is het niet
waarschijnlijk, dat zulks reeds in een periode van drie jaar duidelijk tot uiting zou
komen.
Ten aanzien van de s t i k s t o f kunstmest blijkt er bij grasland indehier beschouwde
driejaren een voortdurende stijging van het totale verbruik, welke niet door een overeenkomstige verandering van het areaal wordt begeleid. Op bouwland blijkt het totale'
stikstofverbruik veel meer constant te zijn. De inzinking in 1951gaat gepaard met een
inkrimping van het totale bouwlandoppervlak, terwijl er relatief weinig graan en iets
minder knol- en wortelgewassen waren dan in 1950. In 1952 waren het totale bouwlandareaal en het graanareaal weer groter; dat van de hakvruchten echter nog iets
kleiner dan in 1951.
Bij de fosfaat bemesting is de overeenstemming met de uitkomsten van het C.B.S.
veel minder sterk. De P.N.O.-uitkomsten zijn voortdurend hoger; in het bijzonder in
1952,waarover reedseldersisgesproken (zieblz. 152vanditverslag).Detotale hoeveelheden op grasland blijken na de stijging van 1950 en 1951 verder constant. Op bouwland kan slechts van een schommeling worden gesproken, die min of meer parallel
loopt met de verandering in areaal.
De totale kalibemesting volgens het P.N.O. gedurende de driejaren tezamen wijkt
weer minder dan 10% af van de door het C.B.S. gepubliceerde verbruikscijfers. Ook
hier isde afwijking in 1952de hoogste. De kalibemesting op grasland stijgt in 1951 en
blijft dan in 1952 gelijk, terwijl bij bouwland een stijging optreedt in 1952.
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DE PROCENTUELE VERDELINGEN

Tabel 52geeft een overzicht in procenten van de onderlinge verhoudingen van de
verbruikte hoeveelheden, die bij de verschillende aanwendingsmogelijkheden zijn
verbruikt. Deze percentages zijn berekend op grond van de P.N.O.-uitkomsten.
Tabel 52. Procentuele verdeling van het kunstmestverbruik in
Landbouw

p s o.

N
1

2

3

1949/50 t/m 1951/52 naar tak van

4

5

6

7 | 8 | 9

K.O
10

11

12 | 13

1950 1951 1952 1950- 1950 1951 1952 1950- 1950 1951 1952 19501952
1952
1952
Blijvend grasland

. . . .

38.5 49,4
1,9
5,1
43,6 51,3
47,9 40,0
8,6
8,7

50,8 46,3 43,1 48,9 48,5 46,9 31.6 39,9 37.2 36.3
3.8 6.6
1.6
1.8 3.3
1.5 2.8
1,5
7.5 2,1
52,3 49,1 50,6 51,0 50,0 50,7 38,2 41,5 39,0 39.6
39,4 42,3 43,4 42,5 43,2 43,0 50,6 47,3 49,9 49.2
6.0 6,5
6,8
6.3 11,2 11,2 l l . l 11.2
8,3
8,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

Gedurende de drie beschouwdejaren blijkt bijna 50%van de stikstof op grasland
te worden gestrooid; 42% op bouwland en ruim 8% in detuinbouw teworden aangewend. In de loop derjaren stijgt het graslandaandeel, terwijl het bouwlandaandeel
iets daalt. De aanvankelijke stijging, respectievelijk daling is waarschijnlijk enigszins
overdreven door dereedsgenoemde,nietgeheeljuiste benaderingvan hetverbruik op
de kunstweiden.
Van de fosfaatbemesting, zoals deze volgens het P.N.O.werd gevonden, kwam de
helft op het grasland en43% op bouwland. Dezelfde verhoudingen werden in de afzonderlijkejaren gevonden.
De kalibemesting werd voor bijna 40% op grasland aangewend en bijna 50% op
bouwland. De percentages van de afzonderlijke jaren vertoonden slechts geringe
variaties.
De percentages van de berekende bemestingen in de tuinbouw zijn, door de wijze
waarop deze uitkomsten tot stand zijn gekomen, vrijwel constant.
DE GEMIDDELDE KUNSTMESTGIFTEN PER DISTRICT

In tabel 53zijndegemiddeldekunstmestgiften per havoordeafzonderlijke districten vermeld. Hierin zijn alleen diedistricten opgenomen, waarin minstens 50P.N.O.proefplekken op grasland of op bouwland voorkwamen.
Uiteraard weerspiegelen deze gemiddelde giften in de verschillende jaren min of
meerhetbeloopvan detotale giften, zoalsdezein het voorgaande zijn behandeld. Er
blijken echter opmerkelijke verschillen- zowel in omvangalsinbeloop- in de giften
tussendeverschillendedistricten.Ookzijnerverschillentussengrasland enbouwland.
Doordat hetgraslandhetgrootsteareaalbeslaat,hebbendevariatiesdaaropeensterke
invloed op het beloopvan detotaleverbruikte hoeveelheden. Hiertegenover staat dat
de gemiddelde giften op bouwland meestal zwaarder zijn.
De grootste variatie in gemiddelde stikstofbemesting op grasland werd gevondenin hetdistrict Friesewouden enZuidwesterkwartier, waarbij intotaal een stijging
van 35kgperhavoorkomt. InditdistrictwerdenopdeP.N.O.-proefplekken opgrasland iederjaar dehoogstegemiddeldestikstofgiften inkunstmestvorm gegeven. Dein
grootte hierop volgende stijging werd gevonden in het zandgebied van Overijssel en
de Graafschap. In het noordelijke kleiweidegebied bedroeg de stijging van 1950 tot
156

Tabel 53. Gemiddelde kunstmestgiften in kg per ha op gras- en bouwland per district gedurende
1950t/m 1952

1

PA

N

District

K20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1950

1951

1952

1950

1951

1952

1950

1951

1952

Westelijke bouwstreek. . . .
Rivierkleigebieden
Noordelijk kleiweidegebied .
Westelijk kleiweidegebied . .
Noordelijk veenweidegebied .
Westelijk veenweidegebied . .
Overijssel, weidegebied . . .
Friese wouden en Zuidwesterkwartier
Drente,zandgebied
Overijssel, zandgebied en
Graafschap
Veluwe en Utrecht, zandgebied
Zuidelijk zandgebied . . . .

61
33
46
39
35
22
47

68
39
59
49
50
29
58

73
55
69
52
54
36
69

Blijvend grasland
41
51
33
46
44
48
27
31
21
17
21
24
47
45
40
21
21
23
61
57
67

11
36
4
7
31
8
51

17
38
4
6
37
9
52

17
37
4
9
35
9
61

68
58

80
68

103
80

62
53

49
60

47
66

63
91

69
114

76
113

55

65

80

75

75

68

82

93

88

45
46

58
54

60
65

64
65

60
65

62
69

62
71

58
88

64
89

Totaal Nederland

47

57

66

49

49

49

44

53

52

56
36
57
40
81
76

50
3
65
75
175
125

56
2
64
82
173
140

82
2
72
88
163
145

Noordelijke bouwstreek . .
Noordoostpolder
Westelijke bouwstreek . .
Rivierkleigebieden . . . .
Veenkoloniën
Drente,zandgebied . . . .
Overijssel, Gelderland,
Utrecht,zandgebied . .
Zuidelijk zandgebied . . .
Totaal Nederland

74
63
88
46
113
77

55
53
78
45
105
87

72
50
80
47
107
93

42
16
61
51
77
70

Bouwland
46
43
60
48
76
76

43
52

57
56

58
57

51
73

57
72

55
69

73
102

95
105

88
116

73

66

69

62

60

60

88

88

96

1952in totaal 23kgper ha; echter op een lager niveau dan in de hiervoor genoemde
districten.Vandezelfde ordevangroottezijn destijgingen inhet Drentse zandgebied,
het Overijsselse weidegebiedenhetrivierkleigebied. Deniveausindezedrie districten
dalen in de hier gegeven volgorde. Een tussenpositie nemen degraslanden in dewestelijke bouwstreek in,waarvandestijgingveelgeringeris,maarhetniveaudatvanhet
Drentsezandgebied benadert. In deoverigedistrictenzijn destijgingen in gemiddelde
stikstofgift gering;dalingen komen echter opdegraslandproefplekken niet voor. Het
laagste niveau blijkt voor te komen in het westelijke veenweidegebied. Opvallend is,
dat in de westelijke weidegebieden gemiddeld minder stikstofkunstmest wordt gestrooid dan in de noordelijke; zowel op de veenweiden als op de kleiweiden.
De stikstof in kunstmest die op bouwland werd aangewend, bleek het hoogste
niveau tehebben indeVeenkoloniën, terwijl hetdaarop aansluitende zandgebied van
Drenteookhogegemiddeldegiften vertoonde.Gemiddeld evenhoogzijndezebemestingen indewestelijke kleibouwstreken. In denoordelijke bouwstreek geeft menweer
minder, evenals in de Noordoostpolder. In de zandgebieden van Midden- en ZuidNederland geeft mengemiddeldevenzwarestikstofgiften, terwijl dezeoprivierkleihet
laagste niveau hebben. De gemiddelde verschillen tussen dejaren bleken per district
geringer dan die opgraslanden. Er komen op bouwland zowelstijgingen alsdalingen
voor.
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Bij defosfaatbemesting in devorm van kunstmest komt bij g r a s l a n d het hoogste
niveau voor in het zandgebied van Overijssel en de Graafschap. Hierop volgen naar
dalende niveaus de overige zandgronden: de zuidelijke, die van Midden-Nederland,
het Overijsselse weidegebied, het Drentse zandgebied en de Friese wouden met het
Zuidwesterkwartier. De westelijke bouwstreek, de rivierklei en het noordelijke veenweidegebied vormen een volgende groep. In de overige districten komen slechts zeer
lage fosfaatbemestingen voor. Evenals bij de stikstof geeft men op de westelijke weidegebieden de kleinste hoeveelheden. De schommelingen vanjaar totjaar zijn ook in de
afzonderlijke districten gering. Er komen zowel dalingen als stijgingen voor.
Op b o u w l a n d isde fosfaatbemesting gemiddeld hoger dan op grasland. Het hoogste niveau komt voor in de Veenkoloniën en het daarbij aansluitende Drentse zandgebied. Ook in het zuidelijke zandgebied zijn de gemiddelde fosfaatgiften op bouwland
hoog. De laagste giften vinden wij in de Noordoostpolder; vooral in 1950.De stijging
daarna in dit gebied vindt mogelijk haar verklaring in de overgang van vele bedrijven
van staatsexploitatie naar die door particuliere landbouwers. In de overige districten
ontlopen de niveaus elkaar niet veel. Afgezien van de reeds genoemde stijging in de
Noordoostpolder zijndeveranderingen vanjaar opjaarnietgroot enerkomen evenals
bij grasland naast stijgingen ook dalingen voor.
De gemiddelde kali bemesting loopt in de verschillende districten sterk uiteen; van
vrijw e l 0 t o t l 7 5 k g p e r h a . O p g r a s l a n d worden de hoogste gemiddelde giften gegeven
in de zandgebieden. Hiervan ontvangen de Drentse de hoogste giften, gevolgd door
Overijssel met de Graafschap en het zuidelijke zanddistrict. Iets lager zijn de giften in
de Friese wouden, de Veluwe en Utrecht en het weidegebied van Overijssel. Aanmerkelijk lager zijn de giften in de rivierkleigebieden en op de noordelijke veenweiden en
nog weer lager op de graslanden van de westelijke kleibouwstreek. In de kleiweidegebieden wordt slechts in zeer geringe mate kalikunstmest op grasland gegeven, evenals
in het westelijke veenweidegebied.
De variatie tussen de verschillende jaren is niet groot, al zijn de sprongen in de gebieden met hoge giften (Drente 1950-1951) uiteraard groter dan in die met lage kalibemestingen. Bij vergelijking van 1950met 1952 blijkt er een stijgende tendentie te bestaan in de zandgebieden. Deze stijging, die vooral voorkomt van 1950 op 1951, kan
voor een deel worden toegeschreven aan de opheffing der rantsoenering van kalimeststoffen, dieop 15 februari 1950alslaatste der kunstmestrantsoeneringmaatregelen verdween. Het peil is in alle districten in 1951 en 1952 vrijwel constant.
Op b o u w l a n d komen dehoogste gemiddelde kaligiften voorin deveenkoloniën en
het daarop aansluitende Drentse zandgebied. Daarna volgen de zuidelijke zandgronden. De hoge kaligiften hangen ten nauwste samen met de uitgebreide verbouw van
aardappelen in de genoemde districten; vooral in de eerstgenoemde twee. Hierop volgen de zandgebieden van Overijssel en de Graafschap en het rivierkleigebied. De geringere kaligiften in de twee kleibouwstreken zullen samenhangen met de grotere kalirijkdom van de grond. Hetzelfde is het geval met het ontbreken van kalibemesting in
de Noordoostpolder.
Op bouwland zijn evenals op grasland de wijzigingen per district gedurende de drie
beschouwde jaren gering. In de meeste districten is een geleidelijke stijging waar te
nemen.
—•
De verschillen in kunstmestgiften tussen de onderscheiden districten zullen in de
eerste plaats worden beïnvloed door de behoeften van de gewassen en de mate waarin
de grond daarin kan voorzien. Verandering van gewassensortiment kan dus verandering van bemestingsbehoefte met zich brengen. Dit zal zich dikwijls voordoen op nog
niet lang geleden in cultuur gebrachte percelen. Wijzigingen uit hoofde van deze oorzaken kunnen zich voordoen in ontginningsgebieden en b.v. de Noordoostpolder,
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bij de overgang van grondverbeterende gewassen op de normale vruchtwisseling.
Dehoeveelheden kunstmest,diewordengegeven,staanooksterk onderinvloedvan
debeschikbare hoeveelheden stalmest. Deoverhetalgemeen hoge kunstmestgiften in
b.v.deVeenkoloniënvindeno.a.hunoorzaakingebrekaanstalmest.Inzuivereweidestreken iser stalmest beschikbaar, dus zijn in het algemeen kleinere kunstmestgiften
nodig.Degebieden metgemengdebedrijven blijken dikwijls tenaanzien vandekunstmestgiften een tussenpositie in te nemen.
The distribution offertilizer consumption inthe years1949/1950 through 1951/1952
Fromtheamountsofartificial fertilizers appliedtotheagriculturalfieldscontaining
sampling plots of the „productivity level research" the total consumption of each
district was calculated by multiplying the area by the average amount of fertilizer
applied. This was done separately for arable and grassland. The consumption in
horticulture was estimated on the ground of standards. By addition the total consumption was approximated.
The nitrogen consumption calculated for the three yearstogether equalsthe figure
of the Central Bureau of Statistics.Thefigurefor the potassium consumption differs
lessthan 10 percent, but that for thephosphate consumption differs more,asthere is
a great deviation for 1951/1952.
The annual amount of nitrogen applied to grassland increased. The total amounts
applied to arable land were about the same in the three years. As to phosphate the
amount applied topermanent grassland in 1950/1951washigher than that applied in
1949/1950;theamounts applied to arable land did not differ much inthe threeyears.
In percentages thefluctuationsof the total potassium consumption closely resemble
those of the total phosphate consumption.
In thethree years together 49percent of the artificial nitrogen wasgiven ongrassland, 42 percent on arable land and 9 percent on horticulture. For phosphate the
figures were 51,43and 6respectively and for potassium 40,49and 11percent.
The average amounts of fertilizer in kilograms per hectare applied in the different
districts differ much. In some districts the amounts increased, in others not. The
fluctuations for arable land sometimes differ remarkably from those for grassland in
the same district.
Thedifference intheamounts ofartificial fertilizer applied aredueto differences in
the needs of the crops and in the quantaties of organic manure available.

EEN GRAFISCH KENMERK VOOR VERTRAGING EN BENADERING
VAN DE VERTRAGINGSDUUR
with summary
C. POSTMA

Indien eengrootheid gverandert ten gevolge van wijzigingen in een andere grootheidf, dankomthetdikwijlsvoordatdezereactieenigetijd nadeveroorzakendeactie
optreedt. In eendergelijk gevalspreekt menvan eenvertragingvandereactie.De tijd
verlopende tussen de actie endereactie is de vertragingsduur (Eng.: lag,D.: Nacheilung), welke ook kortweg met vertraging wordt aangeduid. Dezelfde tijd loopt de
actie op de reactie vooruit (Eng.: lead, D.: Voreilung). In vele gevallen is het onmiddellijk duidelijk, welkeverandering alsactieenwelke alsreactie moet worden beschouwd. In deze gevallen is slechts de bepaling van de vertragingsduur van belang.
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Indien het causale verband niet à priori duidelijk is, moet, naast het bepalen van de
vertragingsduur, nogworden nagegaan welkverschijnsel dereactieenwelk deactieis.
Reactiesopprijsveranderingen gevenvandergelijke vertragingen dikwijls duidelijke
voorbeelden. In de Landbouw kunnen maatregelen immers meestal nietop eenwillekeurigogenblik worden genomen enmoetdusmetaanpassingworden gewachttotdat
in hetbedrijf kanworden gereageerd, bij voorbeeld door verminderde ofvergrote uitzaai. Maar ook bij reacties diewelop elk ogenblik mogelijk zijn, treden dikwijls vertragingen op. Bijvoorbeeld bij het reageren van deprijzen op een loonsverhoging.
Om het bestaan van een vertraging te constateren, beschikken wij over een eenvoudige grafische methode, welke aan onderstaand voorbeeld kan worden gedemonstreerd.
Tabel 54. Tijdreeksen
Time series
V

T

X .

V•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
1
8

3
3
6

4
5
4

3
7
2

1
5
4

3
1
8

5
5
4

4
9
0

2
7
2

1
3
6

Voordetijdstippen vandereeksTnemenxenyverschillendewaarden aan, waarbij
yeenvertragingvanééntijdseenheid t.o.v.xheeft, zoalsook infig.44istezien.Deze
tweereeksen,diepositiefzijn gecorreleerd (r = +0,29),zijn infig.45tegenelkaar uitgezet, zodat ieder tijdstip t een punt oplevert met de bijbehorende xt en yt als coördinaten. Wij verbinden nu deze punten in chronologische volgorde, door rechte lijnstukken. In het onderhavige geval, waarbij yvertraagd isten opzichte van x met een
positieve correlatie, blijkt degevonden gebroken lijn lussen te vormen met negatieve
draairichting, d.w.z. tegen de wijzers van de klok in (linksdraaiing). Dit is infig.45
eenvoudig na te gaan; b.v. het punt 4 ligt linksboven punt 3 omdat x4<x3, terwijl
y 4 >y 3ten gevolgevan destijging x 3 >x 2 .Zouxvertraagd zijn ten opzichtevany,dan
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Beloop van de tijdreeksen x, y en z
(T - tijd)
Development of üme-stries x, y and z
(T = time)
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FIG.45.

y vertraagd t.o.v. x; r = +0.29
y lagsbehind x; r = +0.29

wordt de figuur gespiegeld, hetgeen een omkering van de draairichting ten gevolge
heeft.
• Bijtweereeksen, dienegatief zijn gecorreleerd, isbij eenzelfde vertraging dedraairichting tegengesteld aan diebij positievecorrelatie. Dit wordt gedemonstreerd in fig.
46,waarin zisuitgezettegenx(r = -0,29).Wijhebben dushetvolgendeoverzichtvan
de draairichtingen:
Correlatie

y vertraagd t.o.v.x
x vertraagd t.o.v.y

links
rechts

rechts
links

Alsaan depraktijk ontleend voorbeeld wordtin onderstaandefig.47hètverband in
beeld gebracht tussen deprijs van blauwmaanzaad en het areaal, dat in het volgende
jaar door ditgewaswerdingenomen indeperiode 1930tot enmet 1940.Uitdedraairichtingvandelussenblijkt, dathetbeloopvandecijfers vanhetareaaleenvertraging
heeft ten opzichte van de prijs, die werd gemaakt voor de laatste oogst. Het areaal
reageert dus nietonmiddellijk opdelaatste prijs, maar op eenvroegereprijs.
BEPALING VAN DE DUUR DER VERTRAGING

Nadat opdehiervoorweergegeven ofanderewijzehetbestaanvaneenvertragingis
gebleken,kan devraag naar deduur hiervan worden gesteld.Voorhet beantwoorden
van deze vraag behandelen wij twee methoden.
a. Terbenadering van devertragingsduur bepalenwijachtereenvolgens decorrelatiecoëfficiënten tussen de reactie en respectievelijk de waarden van de actiegrootheid
op hetzelfde tijdstip, het voorafgaande tijdstip, het daaraan voorafgaande tijdstip,
enz.Dustussen ytenxt,y,en xt_!, yt en
xt_2, enz. Deze correlatiecoëfficiënten
worden uitgezet tegen de bijbehorende
tijdstippen t, t-1, t-2,enz.De door deze
punten,uitdehand ofopgrondvanberekeninggetrokken,vloeiende lijn heeft

100
prijsindex

FIG.47.

FIG.46.
z vertraagd t.o.v.x; r —-0.29
Z lags behindx;r~ -0.29

Areaal van blauwmaanzaad (1930 t/m 1939)
in ha en prijsindex van de voorafgaande oogst
(1924/25-1928,29 = 100).
Area sown withpoppy seed (1930till 1939)in
ha and price-index of the fore going harvest
(192425 - 192829 - 100).
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FIG. 48. Beloop der correlatiecoéfficiénten
Development cf thecorrelation coefficients

0.50-

een extreme waarde, waarbij de raaklijn aan de
krommehorizontaal loopt.Het bijbehorendetijdstip
bepaalt bij benadering de duur der vertraging. In
figuur48isdezemethode geïllustreerd door hetbovengenoemde voorbeeld van het blauwmaanzaad
areaal.
b. Indien isuitgemaakt, dat de grootheid greageert op dewaarde van een oorzaakf
opeentijdstiptussent;ent^, dan kandevertragingsduur ookdooreenberekening
worden benaderd. Wij berekenen daartoe een regressievergelijking (1) tussen de
reactie gendefactoren opdetijden t;en t;_i,diewijaanduiden doorfs enfM.
g' = af; + b fi., + c
(1)
Hierintredendecoëfficiënten aenbopalsgewichtenvandefactoren f. De tijdsduur
tussen t;ent;_iwordt nu verdeeld in deverhouding b :a. Alsbenadering van devertragingsduur vinden wij dan:
v = t-ti + J ^ (ti-ti-i)

(2)

De bovengenoemde vergelijking (I) kan ook worden geschreven in de vorm:
g' = (a + b) f, + b(f;_,- fl) + c(1') of
g ' = a ß - fi_,)+(a + b) fi-i + c(1"),
waaruit blijkt dat gnietalleenreageertop de oorzaakf; resp.fi_lt maar bovendien op
het verschiltussen fienfj_j, m.a.w.opdestijging of daling gedurendeeenzekere tijd.
Bij het hierboven genoemde verband van prijzen en areaal van blauwmaanzaad
vonden wij de vergelijking:
(3)
«+: = 60,0p t + 30,6 pt_, - 3111
De correlatie-index R = 0,84. De vertraging waarmede het areaal reageert op de
prijs zou dus ± 4maanden meer bedragen dan de tijdtussenhet bekendworden van
deprijs voordevorigeoogst endeuitzaai.Nemen wijaan,dat dezeprijs op 1 januari
bekend is,dan zoudeuitzaai reageren opdeprijs van 1 september. Opdat moment is
erechtergeenhandelinditzaad,dusookgeenprijs.Deconclusieindezevormisdus
niet reëel.In dit gevalgeven devergelijkingen vandevorm(1')of(1") betere interpretatiemogelijkheden. Deze luiden in dit geval:
a' t+I = 90,6p, + 30,6(pt_,- pt)- 3111(3') resp.
a' l+1 = 60,0(p,- Pl_,)- 29,4 pt_, -3111 (3")
Hieruit blijkt, dat naast deprijs vanvorige oogsten,medebepalend voor het areaal
isofdeprijzen vandevoorafgaande tweeoogsteneendalendeofeenstijgende tendentiedoen zien ende groottevan dezevariaties.Decoëfficiënten bepalen inwelke mate
deprijs pt en deprijsverandering pt_,- p t degrootte van het areaala t+1 beïnvloeden.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt, dat deze wijze van benadering van de vertrayngsduur nauwkeuriger is,naarmate decorrelatie-index hoger is.
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Agraphicalmethodfor determining a lag
Puttogether in onescatter twotime-seriesand draw thelinethrough the successive
time-points. The curling of this line indicates the existence of a lag. By means of a
multipleregressionthelagisestimated.Asapracticalexamplethereaction ofthearea
sown with poppy seed in the Netherlands to the price during the period 1930-1940
is given.
S T A N D R U I M T E - O N D E R Z O E K VAN CONSERVENDOPERWTEN
with summary
P . RlEPMA W Z N
INLEIDING

De verbouw van conservendoperwten neemt in de laatste jaren gaandeweg toe.
Daarmee gaat gepaard een grotere belangstelling voor onderzoekingen, die een verbetering van cultuurmethoden beogen. Hiertoe behoort in de eersteplaats het standruimtevraagstuk, omdat de gegevens over de samenhang tussen rijenafstand, standdichtheid endeopbrengstvanin doperwtstadium geoogsteerwten schaarszijn. Ditis
ook zeer begrijpelijk, daar dit soort onderzoek bij doperwten proeftechnisch, vooral
tijdens deoogst,nogalopmoeilijkheden stuit.Hetiseengelukkigeomstandigheid, dat
we in dit opzicht, zij het in beperkte mate, kunnen profiteren van de voor het doperwtenrassenonderzoek geconstrueerde proefvelddorsmachine, die thans op het
C.I.L.O. is gestationeerd.
Bij debeoordeling vandein dit verslagvermelde resultaten van het in 1955aangevatte standruimte-onderzoek bij conservendoperwten is het nodig zien te realiseren,
datdezeslechtsgeldenvoorvrijzware(rivier)klei en deweersomstandigheden vandat
jaar. Uit vroeger onderzoek, waarin de reactie op de standruimte van rijp geoogste
landbouwerwten werdbestudeerd, isb.v.gebleken,datvoor het bereiken vaneenoptimale opbrengst op zand met een lager plantgetal kan worden volstaan dan op klei
(1).
Destandruimteproef Cl 1876werdaangelegd opdeproefboerderij vanhet C.I.L.O.
„De Bouwing",te Randwijk indeBetuwe.Deinzaaivan hetzaad,dat perrijwas afgewogen, vond op 6april plaats.
Indezeproef warendevolgende3 erwtenrassen opgenomen:dezeervroegrijpende,
korte Gloire de Quimper; de middenvroege Celsior en de laatrijpende Lincoln. Er
werden 3 rijenafstanden beproefd, t.w.: 20, 33J en 50 cm, waarbij tevens per rijenafstand 3zaaizaadhoeveelheden werden getoetst, nl. 100,200en 300kgzaaizaad per
ha.
Bijdeoogstwerdinverbandmetdebeperktecapaciteit vandedorsmachineperdag
éénvandetweeparallellenvolledigafgewerkt. Erontstondhierdoorsomsweleenopbrengstverschil tussen de beide parallellen, maar de onderlinge verhouding tussen de
objecten, i.e. standruimte, bleef behouden.
Gloire de Quimper werd op 5en 6juli afgewerkt, Celsior op 15en 18juli, terwijl
Lincoln op 19en20juliwerd gedorst.
I. STANDRUIMTE EN OPBRENGST VAN DOPERWTEN

a. Rijenafstand,zaaizaadhoeveelheidenopbrengstvandoperwten(fig.49en 50,blz.164)
De invloed van de standruimte wordt grafisch weergegeven infig.49,waar deopbrengst tegenderijenafstand isuitgezeteninfig.50,diehet opbrengstverloop bij uiteenlopende zaaizaadhoeveelheden weergeeft.
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FIG. 49 en 50.
De invloed van de standruimte opde opbrengst van 3doperwtenrassen
Theinfluence ofspacingonthe yields of3
canningpea varieties

Celsior

60
50

Voor een vergelijking van de opbrengstbijuiteenlopendestandruimte
ishet nodig,dat in overeenkomstige
30 rijpheidsstadia wordt geoogst.Ditis
_
'
Gloire
dt
Çuimper
20
gecontroleerd metbehulpvandetendcrometer, een instrument waarmee
dehardheid vandoperwten,als maat
J
20
33 'A
50
100
200
300
voor derijpingsgraad,wordt gemeRijenafstand in cm
kg zaaizaad per ha
ten, welke alsTM-getal opeen cijHow widths in cm
Seed rates in kg/ha
ferschaal kan worden afgelezen.
DerondeerwtGloiredeQuimperwerdineenietslaterstadiumgeoogstdandebeide
kreukerwtenrassen. De standruimte heeft blijkbaar weinig invloed op het tempo van
afrijping. Alleen bijCelsioriserietsvantemerkenenwasdeafrijping hetverstgevorderd bijderuimsterijenafstand eneengeringplantgetal.Het iszeerwaarschijnlijk dat
daarom bij 50cm en 100kgzaaizaad het opbrengstniveau wat is geflatteerd.
Bezienwenufig.49,dan blijkt datde3onderzochteerwtentypenvrijwelopdezelfde
wijze op derijenafstandreageren. 50cmiste ruim. Het isniet waarschijnlijk, dat een
rijenafstand van 20cmvoordeliger isdan de indepraktijk meestvoorkomende rijenafstand van 33}cm. Dit lijkt, tegen deverwachting in,tevens tegelden voor het qua
groeihabitus afwijkende type Gloire de Quimper.
«O -

Tabel 55. Tm-getallen bijverschillende standruimte
Tenderometer valuesfor differentplant spacings (Tm)
Ras
Variety
GloiredeQuimper .
Celsior
Lincoln

Rijenafstand incm Rowwidth

Zaaizaac inkgha Seedrates

Gem.

20

33J

50

100

200

300

Tm-value

133
117
119

133
117
118

136
126
116

134
134
117

133
115
119

135
112
117

134
120
118

Verwachtwerddatditkorte,weinigstroleverende raspasbijeennauwe rijenafstand
volledig totzijn recht komt. Erwten stellen binnen zekere grenzen blijkbaar weinig
eisenaan devormvandeter beschikkinggestelde ruimte,want uitdeproef blijkt, dat
hetgeenverschilmaakt ofdezeruimteminofmeermeteenvierkant overeenkomt,zoals bij 20cmhet gevalis,dan weldevorm van eenlanggerekte rechthoek heeft.
Stellen wedegemiddeldedoperwtenopbrengst bij 20en33^ cmvoor elk ras op100
en vergelijken wedie met de opbrengst bij 50cmrijenafstand,dan blijkt dat de opbrengstderving voor GloiredeQuimper, CelsiorenLincoln resp. 12-13,4-5en7-8%
bedraagt. Bij zeer ruimerijenafstandwordt de opbrengst van Gloire de Quimper het
meest, die van Celsior het minst geschaad.
Fig.50,waarin desamenhang tussen destanddichtheid i.e.zaaizaadhoeveelheid en
de opbrengst aan doperwten wordt voorgesteld, toont aan dat Lincoln bij± 300kg
zaaizaad per ha een maximale opbrengst geeft, Celsior reeds bij 200kg,terwijl Gloire
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de Quimper bijdedichtste stand nog niet aan zijn maximum toe is.Het isechterde
vraag bijwelke standdichtheid dekosten vanmeer zaaizaad niet meer door deprijs
van demeeropbrengst gedekt worden,m.a.w.waarligthet economisch optimum. Dit
optimum is niet constant, omdat deprijzen vanhet zaaizaad enhet oogstprodukt
schommelen.
Opgrondvandein 1955 beschikbare gegevensbestaatdevoorlopigeindruk,dathet
economisch optimum voorLincoln bij250kgzaaizaad perha wordt bereikt en voor
Celsiorbij 175 kg.GloiredeQuimper komtwaarschijnlijk bij300kgzaaizaadnogniet
helemaal aanhetoptimumtoe.
In tabel 56zijn derelatieve korrelopbrengsten vermeld.
Tabel 56. Relatieve opbrengst van 3 rassen doperwten bij uiteenlopende zaaizaadhoeveelheden
Influence of seed rale ontheyield of 3 canning pea varieties (Relative figures)
Zaaizaad inkg'ha Seedrates

Ras
Variety
GloiredeQuimper
Celsior

100

200

300

Gem. opbrengst
Averageyield

68
98
85

104
107
106

128
95
109

34,9kg/are = 100
76,4kg/are = 100
91,3kg/are = 100

|

b. Plantgetalen opbrengst
Indepraktijk wordtinderegeldehoeveelheidzaaizaad perhaalsmaatstafvoorde
te verwachten standdichtheid gekozen. Aandeze methode, dieoverigens zeer eenvoudig is, kleven verschillende bezwaren, omdat de werkelijke standdichtheid gebonden isaan het1000-korrelgewichtendevitaliteit van hetzaad.Het1000-korrelgeOpbrengst
112i-WWd
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FIG. 51. Deopbrengst van3doperwtenrassen bijuiteenlopende plantgetallen
The yields of 3 canning pea varieties asdependent onthenumber of plants per sqm
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-wicht van het zaaizaad varieert b.v. binnen één ras vanjaar totjaar, terwijl ook de
plaats van herkomst in dit opzicht een grote invloed heeft. Devitaliteit van het zaad
kan,alnaargelangdeoogstomstandigheden,vooralbijkreukerwten,zeeruiteenlopen.
Bijeengeringerevitaliteitwordthetzaadgemakkelijker aangetastdoorschimmels.De
werkelijke opkomst te velde is dan ook moeilijk met zekerheid te voorspellen. Het
risicovaneenslechteopkomst isindelaatstejaren doortoepassingvan modernezaaizaadbeschermingsmiddelen aanzienlijk verkleind.
Voor het verkrijgen van een nauwkeuriger vaststelling van de optimale zaaizaadhoeveelheid bijpeulvruchten isallereerstnodig,datwehetoptimumplantgetalkennen.
De benodigde hoeveelheid zaaizaad kunnen wedan aan dehand van degegevensbetreffende plantgetal, 1000-korrelgewichten kiemkracht bij benadering vaststellen. De
kiemkracht isindezeberekeningeenzwakkeschakel,omdatwenogonvoldoende zijn
ingelicht omtrent desamenhangtussendeophetlaboratorium bepaaldekiemkrachtscijfers en de opkomst tevelde.
Over de relatie tussen het plantgetal per m2en de opbrengst van de 3 onderzochte
erwtentypen licht fig. 51ons nader in.
Het optimum plantgetal per m2 ligt voor de 3typen op zeer uiteenlopend niveau.
Hetbedraagt voorCelsior,dieeendichtestand slechtverdraagt,55-70plantenperm2,
voor Lincoln 90-100envoor Gloire de Quimper 105of meerplanten per m2. Bijeen
rijenafstand van 33| cmzouden voor Celsior, Lincoln enGloiredeQuimper resp.20,
30en 35planten per strekkende meter voor een optimale opbrengst reedsvoldoende
zijn. Dit komt dan neer opeenafstand van dekiemplanten inderij van resp.5,3Jen
21-3cm.
Vooreenindruk overdesamenhangtussen plantgetal, korrelgrootteende behoefte
aan zaaizaad per ha verschaft tabel 57enige illustratieve gegevens.
Tabel 57. Zaaizaadhoeveelheden in kg/ha van het ras Celsior bij uiteenlopend 1000-korrelgewichten
plantgetal, als 75% van het aantal uitgezaaide zaden opkomt
Seedralesinkgperhaof the varietyCelsiorat differentseedweights andnumbers ofplants
per square meterfor anenergence rateof 75%
Werkelijk plantgetal per m 2
Number of plants per sq.m.

lOOO-korrelgewicht(g)
1000-kernelweight (grs)
50

55

60

65

70

128
147
165
183
202

140
160
180
200
220

152
173
195
217
238

163
187
210
233
257 •

•
175
200 . .
225 . . .
250
275

.

117
' 133
150
167
183

Deze tabel illustreert duidelijk het belang van het standruimte-onderzoek; tevens
treedt aan het licht dat een op het 1000-korrelgewicht afgestemde zaaizaadbehoefte
speelruimte voor besparing biedt.
II. ENIGE RESULTATEN VAN HET OOGSTANALYT1SCH ONDERZOEK

Voor hetverkrijgen van meerinzichtindereactievanheterwtengewasopdestandruimte werd een z.g. morfologische gewasanalyse verricht. Hiertoe werden per veldje
15planten afzonderlijk geoogst ennadroginggeanalyseerd. Deanalysen hebbeno.m.
betrekkingopdeuitstoeling,depeulzettingendevullingvandepeulen.Hieruit kanbij
eenbekend plantgetalhetaantalpeulenenzadenperm2worden berekend.Hetkorrelgewicht werd niet bepaald. Uit vrees voor vogelschade werden de voor analyse be166

stemde planten namelijk vroegtijdig, d.w.z. vóór het tijdstip van rijpheid, geoogst. Een
reactie van de afzonderlijke oogstcomponenten op de rijenafstand was niet duidelijk
merkbaar. In dit hoofdstuk wordt daarom alleen de samenhang tussen standdichtheid
en het gedrag van de belangrijkste oogstcomponenten besproken.
a. Zaaizaadhoeveelheid en uitstoeling
De vorming van fertiele, d.w.z. zaadleverende, zijstengels bleef onder de proefomstandigheden van 1955 achterwege of was zeer miniem. Dit geldt niet alleen voor
Gloire de Quimper, die van nature een gering uitstoelingsvermogen heeft, maar ook
voor Celsior en Lincoln. Deze rassen reageren in de regel sterk op een ruimere stand
door vorming van zijstengels aan de basis. In 1954werden op dezelfde proefboerderij
bij een plantverband van 35 X 50 cm, dus onder omstandigheden, waarbij een maximale uitstoeling mag worden verwacht, voor Gloire de Quimper, Celsior en Lincoln
resp. 1,5en4-5zijstengels per plant genoteerd, hoewel de opbrengst niet hoger lag dan
in 1955. Bij het standruimte-onderzoek in 1955 werd van de in dit opzicht bestaande
verhouding tussen de rassen slechts een zwakke aanduiding verkregen. Bij Gloire de
Quimper werd nl.per 90planten slechts 1met 1 zijstengel aangetroffen, terwijl Celsior
en Lincoln niet hoger kwamen dan 4 resp. 5uitgestoelde planten.
Naast erfelijke aanleg en standruimte hebben blijkbaar de weersomstandigheden in
de groeiperiode en de toestand van de grond een grote invloed op de basale uitstoeling
van erwten. Dit is echter onvoldoende onderzocht.
b. Zaaizaadhoeveelheid en peulzetting
.De peulzetting wordt, zoals iste verwachten, bij dichtere stand minder. De grootste
afname treedt op tussen 100en 200kgzaaizaad per ha. In het interval 200-300kgisde
daling van het peulgetal per plant relatief geringer.
Tabel 58. Zaaizaadhoeveelheid en aantal gevulde peulen per plant
Seed ratesand the numberof seedcontaining podsperplant
Ras
Variety
Celsior

Zaaizaad inkg ha Seedrates
100

200

300

Gemiddeld
Mean

5,70
11,40
5,21

4,20
8,15
3,84

3,52
6,15
3,52

4,47
8,75
4,19

c. Zaaizaadhoeveelheid en vulling vande peulen
De vulling van de peulen wordt door een dichte stand ongunstig beïnvloed. Dit is
vooral het geval bij Celsior en Lincoln en inveelgeringere mate bij Gloire de Quimper.
Tabel 59. Zaaizaadhoeveelheid en aantal zaden per gevulde peul
Seed ratesandthe number of seedsper seedcontainingpod
Ras
Variety

Zaaizaad inkg ha Seedrates
100

200

300

Gemiddeld
Mean

4,64
4,09
6,69

4,49
3,38
6,15

4,38
3,29
5,54

450
3,59
6,13

d. Vergelijking vande resultaten vanhet oogstanalytisch onderzoek met die vande opbrengst
Met behulp van het plantgetal en de in de tabellen 58 en 59 vermelde gegevens kan
door berekeninghetaantal peulen enzaden perm2worden vastgesteld. Nemen weaan,
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dat het korrelgewicht van de in doperwstadium geoogste erwten bij alle onderzochte
plantverbanden gelijk is,dan moeteennauwe samenhang tussen het korrelaantalper
m2 en de opbrengst kunnen worden aangetoond. Hiertoe kiezen we als voorbeeld
Lincoln, waarvan alle objecten in een overeenkomstig rijpheidsstadium werden geoogst (tabel 55).
Vooreenoverzichtelijker vergelijking stellen wevoordit rasdegemiddeldewaarden
vandeafzonderlijke opbrengstbepalende componenten,t.w.standdichtheid, peulgetal
e.d. op 100.Dan ontstaat tabel60.
Tabel 60. Zaaizaadhoeveelheid en oogstcompositie van het ras Lincoln. Het gemiddelde van iedere
oogstcomponent is op 100 gesteld
Influenceof seedrate on componentsof theyield of the varietyLincoln (Relative figures)
Zaaizaatfin kg ha
Seed rates

Oogstcomponent
Component of yield

300

100

200

51

99

150

124

92

84

4,19 peulen per plant

109

100

91

6,13zaden per peul

68

97

135

319

peulen per m 2

75

100

125

1910

zaden per m 2

85

106

109

Planten per m s
Plants per sq.m
Pods per plant
Zaden per peul
.
Seeds per pod
Peulen per m 2
Podsper sq.m
Zaden per m 2
Seeds per sq.m
Doperwtenopbrengst in kg/are .
Yield of canning peas inkg,'0,0/ ha

Algemeen gemiddelde( = 100)
Average^ 100)

81,5 planten per m 2

91,3 kg per are

Erwten hebben blijkbaar eenenorm compensatievermogen. Een tekort aan planten
wordt voor een groot deel opgevangen door een betere zettingenvulling van depeulen,terwijl tevens,wat uit detabelvalt afteleiden,bij eenhol gewasdekorrel grover
isdanbijeendichtestand.Immers,dedoperwtenopbrengst valtbij 100kgzaaizaaden
vergeleken methetberekendeaantalzaden perm2relatief tehoog,dievandedichtste
stand(300kgzaaizaad)telaaguit.Omditminofmeerteverifiëren kunnenwegebruik
maken van de door Mej. A. VEENBAASverrichte analyse van de gedorste doperwten.
Hiertoe ishet gewichtspercentage van verschillende zeeffracties bepaald.
Tabel 61. Zaaizaadhoeveelheid en hetgewichtspercentage van diverse zeeffracties bij het ras Lincoln
Seedrateandweightpercentageofdifferentsievefradionsof thevarietyLincoln
Zaaizaad
in kg/ha
Seed
rate

+
12

+
+
11 10.5

Zeefmaat Sievesize {diameterinmm)

100
200
300

0
0
0

4.0 19,0 26,4 26.2 75,6
1.9 14.0 26.3 32.2 74.4
1.4 12.2 25.5 33,8 72,9

+
10

+ Totaal
9.5 Total

+
9

+
8.5

+
8

11.7 6.0 2.7
14.0 6,5 2,2
16,0 6.1 2.2

+
7.5

+ Totaal + < Totaal
7 Total 6.75 6.75 Total

1.9 1.0 23.3
1.0 0,7 24,4
1.0 0.5 25.8

0.3 0,8
0.2 0,9
0.3 1,0

Tm-get.
Tenderometer
value

1.1
1,1
1.3

Bij dichtere stand treedt ereen verschuiving tussen defracties op. Het aandeel van
defracties 11en 10,5wordt dan geringer,dat van 9,5en9groter,wateenzekereverbetering van de kwaliteit betekent. Over de samenhang tussen deze fractionele verschuivingenhetgemiddeldekorrelgewicht,i.e.opbrengst,tastenweinhetduister.We
beschikken nl.nietovergegevensvanhetkorrelgewicht vandoperwten bijverschillendezeefmaten. Hetisdan ook nietmogelijk ommetbehulpvandeintabel61vermelde
resultaten eendoorcijfers gesteundeverklaringtegevenvoorhetfeitdatdeopbrengst,
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117
119
117

gerekend naar het korrelaantal per m2,bij een holle stand relatief te hoog,die bijeen
dichte stand te laag uitvalt. De invloed van een verandering van de fractionele verdelingophetgemiddeldekorrelgewicht,i.e.opbrengst,kanechtergemakkelijk worden
onderschat. Immers, de inhoud van een rond zaad en daarmee in zekere zin het gewicht, is recht evenredig met de derde macht van de straal.
III. STANDRUIMTE EN LOOFOPBRENGST

Hetdoperwtenloof wordtveelalgesileerdenalsveevoedergebruikt.Het isinditopzichtvanbelangtebeschikken overenigegegevensbetreffende produktieenchemische
samenstelling.
De invloed van de standdichtheid op deloofopbrengst isin het traject 100-200kg
zaaizaad per ha duidelijk merkbaar; daarna blijft deopbrengst ophetzelfde niveau of
daalt.
Tabel 62. Zaaizaadhoeveelheid en loofopbrengst in kg/are
Seed rates and the yield of green leaves and stems in kgjOßl ha
Zaaizaad in kg ha

Ras
Variety

100

Seed

rates

200

300

Gemiddeld
Mean

Gloire de Quimper

107
153
190

232
307
337

231
289
305

190
250
111

Gemiddeld Average

150

292

275

239

Bij deteelt van conservendoperwten mag de omvang en de waarde van het nevenprodukt - hetloof - zoals uit tabel 62blijkt, niet worden onderschat. Onder gunstige
omstandigheden kan van de meeste rassen 25-30 ton groenvoeder per ha wordengeoogst. Een indruk over devoederwaarde geeft tabel 63, waarin dechemische samenstellingvan de3getoetste erwtentypen met dievan rode klaver wordt vergeleken.
Tabel 63. Chemische samenstelling en voederwaarde (berekend) van het loof van 3 doperwtenrassen
en rode klaver
Chemical composition and feeding value (computed) of the leaves and stems of 3 canning pea
varieties and red clover
Gehalte van dezandvrije droge stof in %
Chemical composition in % of thedry matter
Ras
Variety

Drogestofgeh.
Dry
matter

Ruw eiwit
Crude protein

/o
0'

Vert, coëff.
(pepsine)
Digestibility

Ruwe
celstof
Crude
fibre

Zetmeel
+ vet
Starch
+ fat

Verteerb.
ruw eiwit
(rund)
Digestible
As crude protein
Ash
(cattle)

Zetmeelwaarde
Starch
equivalent

(%)

Gloire de
Ouimper
Celsior
Lincoln

16,0
13,6
12,9

14.3
16,1
15.8

82
79
76

20,2
30,1
28,0

55,7
44,0
46,1

9,7
9.9
10.1

10,6
12,0
10.8

65
51
55

Rode klaver>)
Redclover

13,3

20.5

74

24.8

44,0

11,0

15.6

55

') Zie Landbouwvoorlichtingsdienst, Mededeling nr. 53, 1947.

Vergeleken met de beide overige erwtenrassen is het eiwitgehalte van het loof van
Gloire deQuimper watlaag. Dit geldt in nogsterkere mate voor ruwecelstof, terwijl
hetgehalteaanzetmeelachtige stofenvetbijditrasaanzienlijk hogeris.Dechemische
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samenstelling van Celsior en Lincoln ontloopt elkaar weinig en komt in verschillende
opzichten met die van rode klaver overeen. Het eiwitgehalte van rode klaver is echter
hoger, het ruwe-celstofpercentage lager dan van erwtenloof.
De conclusie is,dat loof van indoperwtstadium geoogste erwten een goed voer isen
in verschillende gebieden met gemengd bedrijf een waardevolle bijdrage kan leveren
voor verbetering van het veelal te eiwitarme voederrantsoen. In dit licht is bijzondere
zorg bij het inkuilen van groot belang. Er bestaat het vermoeden dat hieraan echter
nog wel wat hapert.
Spacing research in canningpeas
On heavy river clay, seed rates influenced the yield of canning peas more than rowspacings did. Only at 50cm distance between the rows theyielddecreased significantly
(fig. 49 and 50).The economic optimum of yields of the varieties Gloire de Quimper,
Celsior and Lincoln were obtained with circa 105,with 55-70 and with 90-100 plants
respectively per square meter (fig. 51). Increasing seed rates caused a remarkable
decrease of the number of pods per plant and of seeds per pod (table 58 end 59).
The number of plants per square meter influenced the distribution of sieve sizes
(table 61).
The yield of green straw isabout 25-30 thousand kg per ha. The chemical composition was compared with that of red clover (table 62and 63).
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EEN P R O E F MET VERSCHILLENDE OOGSTTIJDEN VAN SNIJMAÏS (PROJECT 337)
with summary
W . R. B E C K E R en G . H . D E H A A N

INLEIDING

Reeds MEIJERS c.s. (1) vroegen zich in 1939 af, of een oogsttijdenproef met maïs wel
zin zou hebben, na dé vele studies over maïs, die in de Verenigde Staten reeds waren
gepubliceerd. Het feit dat de omstandigheden van klimaat, grond en bedrijf en de aard
van de gebruikte rassen ginds en hier te lande zeer sterk verschillen, was echter voldoende om tot het uitvoeren van een dergelijk onderzoek te besluiten.
Thans, nu de belangstelling voor snijmaïs als gewas voor silage herleeft, zijn de verschillen met andere landen, en zeker metdeVerenigde Staten, nog steedsgroot. Tevens
zijn er inmiddels in cns land verschillen ontstaan in de rassenkeuze en in de opvattingen over de teelt en oogsttijd van snijmaïs, vergeleken met de tijd waarin het onderzoek van MEIJERS c.s. (1) werd verricht.
Reeds MEIJERS (2) nam waar, dat het gebruik van een extreem laat rijpend ras als de
Vivo maïs minder aantrekkelijk zou kunnen zijn dan van een ras, dat tenminste het
melkrijpe stadium kan bereiken. Hij prijst de geringere groene massa, welke toch een
ongeveer gelijkwaardige opbrengst aan zetmeelwaarde levert, die dus in een voedzamere en beter hanteerbare vorm beschikbaar komt.
Tegenwoordig wordt bij de teelt van snijmaïs nog veel meer dan vroeger de nadruk
gelegd op een goede kolfontwikkeling. Daarom wordt naar een minder dichte stand en
voldoende rijping gestreefd. De moderne hybriderassen lenen zich hiervoor zeer goed.
Zij wijken sterk af van de vroeger gebruikte rassen o.a. door een grotere korrelopbrengst en latere strorijping (3).
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ONDERZOEK

Aanleidingtothetopnieuw beginnenvaneenoogsttijdenonderzoek washetbestaan
van verschillende meningen over hetjuiste oogststadium In verband hiermeewerden
de volgende oogstdata gekozen.
2 en 10augustus als data, die het verbouwen van een gewas stoppelknollen na de
snijmaïs mogelijk maken Hetgewaswasopbeidedata volopinbloeienhadtevensde
grootstelengte bereikt.
2en 8september, om tijd voor snijroggezaai beschikbaar tehouden. Opde2eseptember wasde korrel reeds melk- tot zachtdeegrijp, op de 8evolledig zacht-deegrijp.
Derijpingverliep iets sneller dan werd verwacht, waarschijnlijk door het droge weer
vanjuli en augustus.
1 oktober,waaropdekorrelhard-deegrijpwas,eendoorvelenideaalgeacht rijpingsstadium Het gewas was nog geheel groen.
22oktober, hetwasdebedoeling,dat hetgewaseenvolledig rijpe korrel, maar nog
groen strozouhebben,zoalsdatbijhybriderassen zeerwelmogelijk is. Waarschijnlijk
door nawerking van dedroogte waren debladeren en bovenste stengeldelen echter al
aan het verdorren.
Bijdebemonsteringwerddeplantgesplitstinblad,stengelminusdeonderste 50cm
( = bovenstestengel),deonderste50cmstengel(= stengelvoet)enkolf.Voordelaatste werden om praktische redenen de kolven met de schutbladeren genomen. Het is
echterjuisterdeschutbladeren bij hetbladterekenen.Hetdoelvandezewijzevanbemonsteringisommeerinzichttekrijgen indeveranderingen,dietijdensderijpinginde
verschillendedelenvandeplant optreden, speciaalwatbetreft hetgehalteaan verteerbaar ruw eiwit en ruwecelstof.
AlsraswerdC.I.V.6(Foliant)gekozen,eenmidden-laatrijp rasmeteenforsegroeiwijze en grote korrels.
Het proefveld (Cl 1947)wasgelegen op een zandgrond nabij Wageningen.
RESULTATEN

Groene massa endroge stof
Uit tabel64blijkt, dat op 10augustus,dusnogindevollebloei,degrootste groene
massa reeds was bereikt. Na het stadium van de zachte-deegrijpheid neemt de opbrengstaangroenemassaaften gevolgevanvochtverliesendoordatdeopbrengst aan
droge stof na heteindevan demelkrijpheid nietzoveel meer toeneemt.
Isop2augustusreeds83%vandegrootstegroeneopbrengst bereikt,aandrogestof
vindenwedannogslechtsdehelft vanhetmaximumenop 10augustusongeveertweederde.
De stijging van het droge-stofgehalte in het blad gaat slechts van de eerste tot de
tweede oogst gepaard met toeneming van de opbrengst in kg/are, daarna blijft deze
min ofmeerophetzelfde niveau.Desterke uitdroging bij hetverdorren gaatzelfsnog
niet met een verlies aan droge-stofopbrengst van het blad gepaard.
Een ander beeld vertonen deveranderingen bij de bovenste stengeldelen.Tegengesteld aandestijging vanhetgehalte,dat inseptember trouwensvrijwel constant blijft,
daalt deopbrengst aan droge stof na de tweede oogst gestadig tot ruim de helft van
het maximum.
Destengelvoetvormtvoortdurend hetsappigstedeelvandeplant Deafneming van
de droge-stofopbrengst begint hierbij veellater dan bij de rest van de stengel en gaat
relatief ookveelminder ver.
De kolf, die bij de tweeeerste oogsten nog niet afzonderlijk oogstbaar was,neemt
vandemelk- tot deharde- deegrijpheid nogvoortdurend toeindroge-stofgehalte en
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Tabel 64. Opbrengst aan groene massa, gehalten en opbrengsten aan droge stof van de gehele plant,
blad, bovenste stengel, stengelvoet en kolf bij verschillende oogstdata van snijmaïs
Yieldofgreenmatter,percentages andyieldsof dry matterof thetotalplantandof leaves,
upperstalks, SO cm stalk basesandearsat differentdatesof harvestof green maize
2Aug.
Groene massa, kg/are D 0 , 0 1 = 8 0 .
Greenmatter,q,ha
D0,05 = 59

lOAug.

2Sept.

8Sept.

lOkt.

22Okt.

611

734

694

675

540

408

11,6
70,7

12,7
93,2

19,5
135,2

20,3
137,0

26,4
142,6

35,7
145,7

15,2
24,8

16,8
30,1

22,7
32,3

22,7
29,0

29,8
29,5

58,1
33,7

11,8
31,2

12,2
43,7

20,4
37,2

20,3
34,6

20,9
27,6

26,5
23,4

8,0
14,6

9,8
19,4

14,7
23,4

15,3
23,7

14,9
18,6

18,1
19,0

-

-

20,8
42,3

23,1
49,8

36,6
66,9

43,8
69,5

Drogestof,drymatter:
geheleplant,
kg'are D0.01 = 18,4
totalplant
qha
D0,05=13,5
blad,leaves%
blad,
kg'are D0,01 =4,1
leaves
qha D0,05 = 3,0
bovenstestengel,upperstalks % • • •
bovenstestengel,kg/are D0.01 = 6 , 3
upperstalks
qjha D0,05= 4,6
stengelvoet,stalkbases(50cm)% . .
stengelvoet,
kg/are D0,01 = 3,2
stalkbases
qiha D0,05 = 2,4
kolf + vliezen,ears+ husks% . . . .
kolf + vliezen, kg/are D0,05 = 18,8
ears+ husks qjha

'

-opbrengst. Ditisongetwijfeld inhoofdzaak eengevolgvandekorrelvulling,welkena
deharde-deegrijpheid weinigmeertebetekenen heeft Uitdrogingisdanhetmeestopvallende rijpingsverschijnsel.
Verteerbaar ruw eiwit(tabel65)
Het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (pepsine-zoutzuurmethode) in de droge stof
van degeheleplant neemt indiemate af, dat slechtstot heteindvan de melkrijpheid,
ten gevolge van de grote droge-stofproduktie nog enige stijging in de eiwitopbrengst
Tabel 65. Verteerbaar ruw eiwit: gehalte in de zandvrije droge stof en eiwitopbrengst van de gehele
plant, blad, bovenste stengel, stengelvoet en kolf bij verschillende oogstdata van snijmaïs
Digestablecrudeprotein: percentage in the soilfree dry matter and protein yield of the
totalplant, leaves,upperstalks, stalk basesandearsat different datesof harvestofgreen
maize

Verteerbaar ruweiwitin:
Digestable crude protein in:
geheleplant,totalplant%
geheleplant,kg/are,totalplantqjha .
blad,leaves%
blad,kg/are,leaves,q\ha
bovenstestengel,upperstalks% . .
bovenstestengel,kg/are
upperstalks,q\ha
stengelvoet,stalkbases(50cm)% .
stengelvoet, kg/are,stalkbases,qjha
kolf + vliezen,ears+ husks% . . .
kolf + vliezen,kg/are
ears + husks,qjha
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2Aug.

10Aug.

2Sept.

8Spet.

lOkt.

22Okt.

11,2
7,94
14,9
3,70
9,2
2,87

9,3
8,66
13,7
4,12
7,1
3,10

7,3
9,81
10,0
3,23
4,1
1,52

7,0
9,56
9,4
2,73
4,0
1,38

6,6
9,47
7,0
2,06
3,7
1,02

5,8
8,50
5,0
1,68
2,8
0,66

9,4
1,37

7,4
1,44

"

-

7,2
1,68
8,0
3,38

7,2
1,717,5
3,74

8,1
1,51
7,3
4,88

6,4 '
1,22
7,1
4,94

plaatsheeft. Deze blijft tot en met de harde-deegrijpheid op hetzelfde peil om ten slotte
bij het voltooien van de rijping iets af te nemen.
Het eiwitgehalte, zowel als de eiwitopbrengst, van het blad neemt na de bloei sterk
af. In dezelfde mate heeft deze vermindering plaats bij de bovenste stengeldelen. Veel
geringerzijn deveranderingen bij destengelvoet, dieaanvankelijk een even hoog eiwitgehalte heeft alsde rest van de stengel, maar veel minder verliest aan gehalte zowel als
aan opbrengst. Het eiwitgehalte van de kolf verandert na de melkrijpheid blijkbaar
weinig meer. De eiwitopbrengst ervan neemt dan ook tot de harde-deegrijpheid nog
flink toe.
Ruwe celstof (tabel 66)
Na de bloei neemt het ruwe-celstofgehalte af tot, bijdeharde-deegrijpheid, ongeveer
viervijfde van het oorspronkelijke gehalte wordt gevonden. Zoals te verwachten is
houdt dan ook detoenemingvanderuwe-celstofopbrengst op,zodra deperiodevan de
sterke droge-stoftoeneming wordt beëindigd, d.w.z. na de melkrijpheid tot zachtedeegrijpheid.
Tabel 66. Ruwe celstof: gehalte in de zandvrije droge stof en celstofopbrengst van de gehele plant,
blad, bovenste stengel, stengelvoet en kolf bij verschillende oogstdata van snijmaïs
Crudefibre:percentage in the soilfree dry matter andfibreyield of thetotalplant,leaves,
upper stalks, stalk bases andears at differentdatesof harvest ofgreen maize

Ruwecelstof in:Crudefibrein:
geheleplant,totalplant%
geheleplant,kg/are,totalplant,qha
blad,leaves%
blad,kg/are,leaves, qiha
bovenstestengel,upperstalks % . .
bovenstestengel,kg/are
upperstalks,qiha
stengelvoet,stalkbases(50cm) % .
stengelvoet, kg/are,stalkbasesqiha .
kolf + vliezen,ears+ husks% . . .
kolf + vliezen,kg are
ears+ husks,qjha

2Aug.

10Aug.

2Sept.

8Sept.

lOkt.

22Okt.

30,3
21,41
28,4
7,04
30,1
9,39

30,0
27,94

26,1
35,28
30,1
9,72
28,8
10,72

25,9
35,51
29,8
8,64
32,5
11,24

23,8
33,89

25,9
37,74
39,4
13,28
40,2
9,41

34,1
4,98

32,9
6,38

31,8
7,44
17,5
7,40

30,4
7,21

32,8
6,10
14,1
9,43

28,2
8,49
29,9
13,07

16,9
8,42

31,2

9,20
33,2
9,16

33,1

6,29
12,6
8,76

Noch in het blad noch in de stengeldelen vindt dan ook een stijging van betekenis
van het ruwe-celstofgehalte plaats tot na de harde-deegrijpheid. Dan pas neemt het gehalte in blad en bovenste stengel toe, maar alleen in het blad neemt dan ook de ruwecelstofopbrengst toe.In de stengelvoeten treden na de bloeiweinigveranderingen in de
ruwe celstof op: het gehalte blijft vrijwel gelijk tot na de volledige korrelrijping, de
hoeveelheid neemt ten slotte af evenalsde hoeveelheid droge stof in dit gedeeltevan de
plant.In de kolf neemt het gehalte afdoordat dehoeveelheid weinigvarieert, terwijl de
zetmeelvorming voortgaat.
Het asgehalte in de droge stof (tabel 67)
Het asgehalte van de hele plant neemt gestadig af naarmate later wordt geoogst. In
de bovenste stengel is het gehalte lager dan in de bladeren en stengelvoeten, waarvan
het asgehalte weinig verschilt. Vooral de kolf heeft een laag asgehalte, dat tijdens de
rijping blijft dalen.
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Tabel 67. Asgehalte in de zandvrije droge stof van de gehele plant, van blad, bovenste stengeldeel»
stengelvoet en kolf bij verschillende oogstdata van snijmaïs
Anorganicmatter:percentage in the soilfree dry matter of the totalplant, of leaves, upper
stalks, 50 cm stalk basesandearsat different datesof harvestof greenmaize

geheleplant,as%
totalplant,anorganicmatter%
blad,leaves
bovenstestengel,upperstalk .
stengelvoet,stalkbases,50cm
kolf + vliezen,ears+ husks .

2Aug.

10Aug.

2Sept.

8Sept.

1Okt.

22Okt.

10,1

8,2

6,5

5,6

5,6

4,7

10,3
8,0
12,4

9,7
6,7
9,2

-

-

10,0
5,1
8,7
3,9

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

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

7,1
5,8
8,5
2,1

Deoverige koolhydraten + vet,dezetmeelwaarde (tabel 68)
Zoals te verwachten isbij een eiwitarm produkt als snijmaïs, neemt het gehalteen
vooraldeopbrengstvandeoverigekoolhydraten + vettijdensderijpingvanhetgewas
toe.Indeplant alsgeheelisdegrootstestijging bijheteindvandemelkrijpheid echter
afgelopen.
Tabel 68. Overigekoolhydraten + vet:gehalte in dezandvrije droge stof en opbrengst van degehele
plant, blad, bovenste stengel, stengelvoet en kolf; zetmeelwaarde en zetmeelwaarde-opbrengst van snijmaïs bij verschillende oogstdata
Carbohydrates+ fat: percentagein the soilfree dry matter andyield of the total plant,
leaves,upperstalks, stalk basesand ears; starchequivalentandyield of starch equivalent
ofgreenmaizeatdifferentdatesofharvest
2Aug.

10Aug.

2Sept.

8Sept.

lOkt.

-22Okt.

45,3
32,0
41,7
10,3
49,8
15,5

50,1
46,7
44,1
13,2
54,8
23,9

58,0
78,4
46,0
14,9
60,6
22,5

59,6
81,6
47,3
13,7
57,6
19,9

62,1
88,6
49,8
14,7
55,6
15,3

60,8
88,5
44,0
14,8
48,9
11,4

42,7
6,2

49,1
9,5

51,0
11,9
68,7
29,1

53,6
12,7
70,8
35,3

48,4
9,0
74,1
49,6

50,1
9,5
76,0
52,8

57
40,3

59
55,0

62
83,8

60
82,2

61
87,0

58
84,5

Overigekoolhydraten + vet in:
Carbohydrates + fat in:
geheleplant, kg/are,totalplants,qlha .
blad,leaves%
bovenstestengel,upperstalks % • • •
bovenstestengel,kg/are
upperstalks,qlha
stengelvoet,stalkbases%
stengelvoet, kg/are,stalkbases,qjha. .
kolf + vliezen,ears+ husks% . . .
ears+ husksqlha
zetmeelwaarde,starchequivalent . . .
zetmeelwaarde-opbrengst kg/are . . .
yieldofstarchequivalentqjha

Inhetbladzijn deveranderingen betrekkelijk gering.Indebovenstestengeldaarentegen wordt bij het einde van de bloei reeds de top bereikt met een hoeveelheid die
anderhalfmaalzogrootisalsachtdageneerder.Nademelkrijpheiddaaltdeopbrengst
aan koolhydraten in de bovenste stengel sterk, tot nauwelijks de helft van het maximum. Deze daling is de voornaamste oorzaak van de sterke vermindering van de
droge-stofopbrengst van dit deelvan de plant.
Destengelvoetisookinditopzichteenweinigveranderlijkdeelvandemaïsplant.In
dekolfneemtdaarentegen totdeharde-deegrijpheid deopbrengstaankoolhydraten +
vet zeer sterk toe.
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Dezetmeelwaarde, berekend volgens een formule, ontleend aan de Futterwert Tabellen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (4), is weinig variabel en vrij veel
hogerdandievolgensvroegere,inhoofdzaak aan Kellnerontleende,berekeningen.De
stijging van dezetmeelwaarde-opbrengst isdan ook ongeveer parallel aan de stijging
van de droge-stofopbrengst.
CONCLUSIES

1. Bij heteindvan devollebloeihad hetgebruikte gewassnijmaïs reedsdemaximum
opbrengst aan groene massa bereikt,echternogslechtsongeveertweederde vande
maximum droge-stofopbrengst en amper tweederde van de zetmeelwaarde-opbrengst.Ongeveer 90% van demaximum eiwitopbrengst en80% van deruwecelstofwaren reedsgevormd,echterslechtsruim50%vandekoolhydraten -f vet.Bij
de overgang van de melk- naar de zachte-deegrijpheid is waarschijnlijk pas het
maximum in alleopzichten met uitzondering van koolhydraten -\-vet bereikt.
2. Bijhetvoortschrijden vanderijpingtotdeharde-deegrijpheid verloorhetgewasals
geheelgeenwaardevolle bestanddelen, integendeel deopbrengst aan koolhydraten
+ vet nam nog met 13%toe.
3. Toeneming van enige betekenis van het ruwe-celstofgehalte trad tijdens derijping
tot de harde-deegrijpheid in geen enkel onderdeel van de plant op. Ook de totale
opbrengst ervan neemt niet toe. Daardoor èn door dedaling van dit gehalte in de
kolf daalt het gehalte van deplant in zijn geheelvan debloei tot het eindevan de
„silagerijping". De stengelvoeten zijn niet celstofrijker dan de overige vegetatieve
delen en blijven het langste in deze toestand.
4. Tijdens derijpingstaan devegetatievedelenvooralkoolhydraten eneiwitafaan de
kolf.Debladeren verliezenhunkoolhydraten blijkbaar zosnel,datnadebloeihoegenaamd geen veranderingen in koolhydraatgehalte werden geconstateerd. Vooral
debovenste stengeldelen verminderen sterk in koolhydratengehalte en -opbrengst.
Aangenomen kanworden,datdezeverplaatsingen vooraldekorrelvullingtengoede komen.
5. Het oogsten van snijmaïs vóór de melkrijpheid gaat stellig met verliezen gepaard,
omdat de produktie van het gewas ontijdig wordt afgebroken. Het langer laten
rijpen tot de harde-deegrijpheid draagt niet bijzonder veel aan de produktie bij,
maar het is stellig niet schadelijk voor de kwaliteit, integendeel wellicht gunstig
door de betere korrelvulling.
6. Na hetstadiumvanharde-deegrijpheid gaatdekwaliteit alssilagegewaswelachteruit.Hetdroge-stofgehaltewordttehoogenhetruwe-celstofgehalte vanvooralblad
en bovenste stengeldelen wordt eveneens te hoog. De stengelvoeten verminderen
ook dan aanvankelijk nogweinigin kwaliteit. Dekwaliteitsverbetering vandekolf
heeft weinig meer te betekenen.
Het besterijpingsstadium voordeoogstvan snijmaïs isdusdezachte-tothardedeegrijpheid.
An experiment withdifferent datesofharvestinggreen maize
On an experimental field a Dutch hybrid variety of flintdent maize, Foliant, was
grown on sandy soil.Thisvarietyisrathertallgrowing and has bigkernels.The crop
was harvested on six dates, chosing some agriculturally important moments, for the
farmswheregreen maizepresentlygetsmost interest,anddifferent stagesof maturity.
August 2and 10 werechosen becauseof thepossibility to grow turnips afterwards.
The crop wasboth times in fullflowering.September 2and 8have the advantage of
beingearlyenoughtogrowryeasagreenfodder cropafterwards. Itwasexpected that
at September 2the kernelsshould bein the milky stage,but the soft dough stagewas
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nearly there.Therefore the fourth harvest had tobemadeatthe 8thofSeptemberin
the complete soft dough stage. Onthefirst ofOctober the kernels wereinthehard
dough stageand onthe22ndthey werecompletely mature.Onlyonthis last datethe
crop hadalready begun towither.
From each harvest samples were taken separately from leaves, stalks minusthe
lower 50cm(= upperstalks),thelower 50cmofstalks( = stalkbases)andears,without removingthehusks.Dry matter,digestablecrudeprotein,determined with pepsin
and HCl, crudefibreandanorganic matter were determined. Carbohydrates plusfat
wereasatotalcomputed by subtraction.
CONCLUSIONS

1. Attheendof full flowering themaximum weight ofgreen matter, butonlytwo
thirdsofthemaximum yieldofdrymatter wasproduced. Hardly twothirdsofthe
total yield ofstarch equivalent, 90% ofthe protein, 80%ofthefibreand 50% of
thecarbohydrates plusfatwereproducedatthat time.Attheendofthe milkystage
alltheseyieldsreached theirmaximum exceptthecarbohydrates plusfat.
2. Nolossesofvaluable substancesoccurred whenreachingtheharddoughstage,the
yield ofcarbohydrates and fateven improved with13%.
3. No increase of importance in the percentage or yield of crude fibre during the
ripening tothe hard dough stage wasfound inany part oftheplant. The decrease
ofthismatterintheearscaused somedecreaseintheaverageofthe totalplant.The
stalk baseshavenohighercrudefibrecontentsthan otherpartsanddidnot gainin
this respect,when leavesand upper stalksdid,atfull maturity.
4. During the ripening procesofthe kernels vegetative parts lose carbohydratesand
protein.Theleaves,however,after floweringhadthesameamountofcarbohydrates
everytime,the upper stalksespecially lostagreat dealofthis substance.Itissupposed that these losses favour thefillingofthe kernels.
5. Harvestinggreen maizebefore themilky stageofmaturity seemstocauselosses as
compared with thepossible maximum yield. Ripening till thehard dough stage
causesnolossesand probably improvesthequality ofthe croptoacertain extent.
6. Harvesting later than thehard dough stage spoils part ofthe quality asacropfor
silagebyincreasingthefibrecontentsinleavesand upper stalksand increasingthe
dry matter contents toatoohigh figure.
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HET E F F E C T VAN S C H O F F E L E N OP D E OPBRENGST
VAN G R A N E N OP KLE1GROND
with summary
P . RlEPMA KZN
INLEIDING

Het aantal proeven, dat betrekking heeft ophet effect van schoffelen opde opopbrengst van granen opkleigrond, bleekin 1953maarzeer geringtezijn (VAN DOBBENen LUGT), terwijljuist opzandgrond het aantal van dezeproeven zeer grootwas.
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Op grond van de toen beschikbare gegevens concludeerden genoemde auteurs, dat
schoffelen inderdaad nuttig isop kleigrond, niet alleen uit eenoogpunt van onkruidbestrijding, maar ook van een betere doorluchting van de grond. Deze proeven hadden
betrekking op wintertarwe (Carsten's V) en haver (Marne). Beide proeven gaven een
opbrengstverhoging te zien ten gevolge van schoffelen in het voorjaar.
Sindsdien echter zijn aanvullende proeven genomen om na te gaan of het schoffeleffect op kleigrond inderdaad steeds zo gunstig werkt. De straks te vermelden resultaten wijzen erop, dat dit geenszins het geval is.
METHODE VAN ONDERZOEK

De proefvelden werden zodanig aangelegd, dat zowel de afzonderlijke factoren als
ook de interacties tussen deze konden worden bestudeerd. De volgende factoren werden in het onderzoek betrokken:
a. vroeg schoffelen
b. laat schoffelen
c. DNC
d. wieden
Laatstgenoemd facet ontbreekt echter in het merendeel der proeven, omdat, vooral
bij interacties b.v. met DNC, het wieden op de verschillende veldjes zeer sterk kan
variëren, in tegenstelling met een mechanische gewasverzorging, zoals schoffelen.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De resultaten van het onderzoek zijn voor elke factor en groep van factoren neergelegd in tabel 69, zowel voor haver als voor wintertarwe. Het onderzoek bleef niet tot
een enkel ras beperkt. De gebruikte rassen waren voor wintertarwe: Carsten's V (Cl
.597) en Heine's VII (CI 1606 en CI 1841) en voor haver: Marne (CI 1145, CI 1685),
Major (CI 1505) en Abed Minor (CI 1884).
Uit de wiskundige bewerking blijkt, dat schoffelen somseen opbrengstverhoging ten
Tabel 69. Het effect van verschillende bewerkingen op de opbrengst van granen in kg/ha
The influence of different methods of weed-control on the yield of oats
Wintertarwe
Behandeling
Treatment

a.
b.
c.
d.

.
.
.
.

Cl 597
(1948)

Cl 1606
(1954)

Cl 1841
(1955)

33,1
35,0

56,1
56,5
58,5
53,7

59,6
63,1
61,5
61,0

57,8
54,0

60,3
60,6

53,7

59,3

33,9

a+
a+
a+
b+
b+

36,60

+ c. . .
+d . .
+d . .
+d . .
+ c+d
o = onbehandeld
untreated

53,9

a = vroeg schoffelen
early hoeing

Haver

Winterwheat
Cl 1145
(1951)

60,7

b = laat schoffelen
late hoeing

32,9
37,5
37,4
31,7
30,7
38,6
33,2
36,6
37,0
39,1
32,3
33,8
38,5
35,9
30,1
34,2

Oats

C l 1505
(1953)

CL1685
(1954)

Cl 1884
(1955)

42,8
44,3
43,2
39,5
45,7
42,9
41,1
45,5
40,2
• 42,9
42,4
42,3
44,6
39,4
38,4
38,6

53,2
54,1
54,1
53,4

54,6
55,1
55,8
55,8

-

53,6
52,9

-

53,0

-

53,3

56,5
55,2
54,3
57,0

-

c = DNC-bespuiting
spraying with DNC

d = wieden
weeding
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gevolge heeft (CI 597,CI 1145en CI 1884).Somswerd geen betrouwbaar effect geconstateerd (Cl 1606, Cl 1841 en Cl 1685) en soms ook een negatieve invloed (Cl 1505).
Dit laatste was vooral het geval bij de combinatie van laat schoffelen en een DNCbespuiting.
In alle gevallen gaf 3en 4kg/ha DNC in haver en 5kg/ha DNC in tarwe een opbrengstderving of althans geen significant hogere opbrengsten. De opbrengstderving
ten gevolge van een DNC-bespuiting in haver wasvooral groot, wanneer dit middel
werd toegepast over gewied land, dat tevens vroeg geschoffeld is(Cl 1145en Cl 1505).
Bleefechter het vroege schoffelen achterwege dan was de opbrengstderving ten gevolge van een DNC-bespuiting gering.
Merkwaardig is,dat het DNC-effect inwintertarwe indevermelde proefvelden bijna
geheel ontbreekt. Dit is in tegenstelling met hetgeen in vroegere publikaties is meegedeeld (RIEPMA, 1953). Speciaal geldt dit t.a.v. Cl 1606. De opbrengstderving ten gevolge van een DNC-bespuiting op dit proefveld moet wellicht worden toegeschreven
aan een te ver voortgeschreden fysiologische ontwikkeling van de wintertarwe op het
moment van spuiten ten gevolge van het warme najaar van 1953.Immers ook in ditzelfde jaar kon evenmin een opbrengstverhoging in winterrogge worden aangetoond
door dezelfde oorzaak.
Voor het gedrag van het gewasop de proefvelden Cl 597en Cl 1841t.a.v. de DNCbespuiting isgeenverklaring tegeven.Gezien echterdestatistischeconstatering van het
opbrengstverhogend effect van DNC in wintertarwe, is niet te verwachten dat het
effect steeds 10% zal zijn, maar dat het zal schommelen om dit percentage.
The influence of hoeing on the yield of grain crops on clay soils
The effect of hoeing and spraying of DNC on the yield of winterwheat and oats,
grown on a heavy clay soil is described. Hoeing on these soils does not always stimu-,
late production. Sometimes the effect is very small or negative. In oats spraying of
DNC sometimes caused a reduction ofyield. The reduction of yield caused by DNC in
winterwheat should be ascribed to an abnormal early physiological development in
the autumn of 1953.In this year no stimulation of production was found in winterrye
for the same reason.
LITERATUUR
DOBBEN, W. H. VAN en C. L U G T : Het opbrengstverhogend effect van schoffelen in granen. LandbTijdschr. 65 (1953) p. 397-401.
RIEPMA K Z N , P.: De reactie van granen op herbiciden in afhankelijkheid van het groeistadium. Gest.
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O N D E R Z O E K N A A R H E T E F F E C T VAN E N K E L E HERBICIDEN
O P D E OPBRENGST VAN G R A N E N
with summary
P. RIEPMA K Z N
INLEIDING

Dit onderzoek naar het effect van enkele herbiciden op de opbrengst van granen
werd gemotiveerd door tweeërlei belangstelling:
1. De mogelijkheid van een stimulerend effect op winterrogge door een ander middel
dan het NH 4 -zout van DNC. Verscheidene middelen, b.v. dichlorophenol, werden
reeds in deze zin onderzocht met een negatief resultaat. Het spreekt vanzelf, dat
hierbij tevens aandacht werd besteed aan de formulering van de produkten.
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De reactie van diverse graansoorten op de toepassing van 2,4,5-T-verbindingen, als
deze dient voor de bestrijding van hoefblad.
Het onderzoek vond plaats in de vorm van veldproeven.
HETOPBRENGSTSTIMULERENDEFFECT

Sinds 1950heeft onsde vraag beziggehouden: waaraan ishet opbrengststimulerend
effect van DNC te danken? Daarbij werd aanvankelijk gedacht aan de I kg/ha N, die
per ha wordt toegediend in de vorm van 5 kg/ha NH 4 -DNC, op een ogenblik, dat de
plant daaraan het meest behoefte zou hebben, dus tijdens het begin van de uitstoeling.
Deze gedachte is echter onjuist gebleken (RIEPMA 1954). Veeleer zou moeten worden
gedacht aan een of andere werking van het phenol-molecule. Daarbij bleek dat 2,4dichloorphenol niet de werking van DNC bezat. Het lag daarom voor de hand middelenteproberen,diealleen inzoverrevan DNCverschillen,dat zeeenlangere alkylketen
aan het 2e C-atoom in de ring bezitten. Derhalve werd als middel gekozen het DNBP,
dat alshandelsprodukt inerwten toegepast, indat gewasook een opbrengststimulering
bewerkstelligt. Gezien de verkregen resultaten, iswaarschijnlijk het 2,4-dinitrophenolmolecule alszodanig voor de opbrengststimulering verantwoordelijk. De lengtevan de
alkylketen bepaalt dan blijkbaar de optimale concentratie, welke moet worden toegepast om eenzelfde effect als met DNC te bereiken. Van andere phenolen, waarbij
chloor in de ring van het phenol op de plaats van een nitrogroep is gekomen, zouden
waarschijnlijk veel grotere hoeveelheden nodig zijn. De gegevens in tabel 70wijzen er
immers op, dat de opbrengststimulering samenhangt met de toxische werking der verbindingen. Hoe sterker deze is,met des te geringere hoeveelheid kan worden volstaan
om een opbrengstverhoging te veroorzaken.
Uit de toegepaste entomologie en zoölogie is wel bekend, dat, wanneer 2 nitrogroepen in de phenolkern worden gesubstitueerd, de meest toxische verbindingen binnen
de groep der phenolderivaten ontstaan (RIEPMA 1954).
Het isdan ook geen wonder, dat tot nu toe geen resultaten zijn bereikt met chloorphenolen.
Uitdeintabel 70vermelde gegevensblijkt duidelijk, dat AAtox,een handelsprodukt
dat ± 13%DNBP bevat, een opbrengstverhoging kan bewerkstelligen, al isdeze niet
zohoog alsdievan 5kg/haNH 4 -DNC. De oorzaak hiervan kan schuilen in een onjuiste dosering, maar eveneens in de formulering van het produkt. Bovendien blijkt, dat
Tabel 70. Het effect van dinitrophenolen, toegepast in verschillende concentraties, op de.opbrengst
van winterrogge in 1955
Theeffect of dinitrophenols, appliedindifferentconcentrations, on theyield of winter rye
Middel Herbicide
Onbehandeld Untreated . . .
AAtox ( ± 13% DNBP) . . .
„
( ± 1 3 % DNBP) . . .
„
( ± 13%DNBP) . . .
„
( ± 1 3 % DNBP) . . .
NH4-DNC
AAdinol supra ( ± 50%DNC).
„ ( ± 50% DNC).
„ (±5010 DNC).
„ (±50Vo DNC).
„ (±50;oDNC).

Opbrengst winterrogge
Yieldofwinterrye
in kg/are

Hoeveelheid
Amount perha

!
61ha
121ha
181 ha

241 ha
5 kg ha
3kg ha
6 kg ha
9 kg hà
12kgha
15kgha

|
1
!

j
i
|
j
•
!

.

40,35
41,7
42,5
42,6
42,6
44,2
42,4
42,9
42,9
43,9
41,7
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AAdinol supra, een handelsprodukt, dat het vrije zuur van DNC bevat, ook deopbrengstverhogingkanbewerkstelligen.Dat vanditprodukt eengroteredosisnodigis,
is gedeeltelijk een gevolg van het feit, dat het handelsprodukt maar ± 50% actieve
stof bevat. Vulstoffen kunnen hierbij ook nogeen zekere invloed hebben.
HET EFFECT VAN GROEISTOFFEN OP HAVER EN TARWE

Het effect van groeistoffen op de opbrengst van genoemde gewassen mag bekend
worden verondersteld (RIEPMA, 1953).Er deden zich evenwel omstandigheden voor,
die het wenselijk maakten een onderzoek in te stellen naar de gevoeligheid, speciaal
van haver, t.o.v.enkele nieuweremiddelen inverband metdemogelijkheden van onkruidbestrijdingindatgewas.Daarbijwasvooralhetooggerichtopdebestrijdingvan
hoefblad. De proeven zijn echter uitgevoerd in een onkruidvrij gewas om hetjuiste
effect vandemiddelen opdeopbrengst dergranen tekunnen aangeven.Het resultaat
van dezeproeven isvermeld in tabel71.
Tabel 71. Het effect van enkele typen groeistoffen op de opbrengst van haver en wintertarwe in 1954
Theinfluence of somegrowthsubstances ontheyield of oatsandwinter wheatin 1954
Middel Herbicide

Onbehandeld Untreated
2,4,5-T-isopropylester
2,4,5-T-butylester
2,4-D-butylester
2,4-D-amine
2,4-D-Na-zout + 0,05% Lubrol MO .
2,4,5-T-isopropylester
2,4,5-T-butylester
2,4-D-butylester
2,4-D-amine
2,4-D-Na-zout + 0,05% Lubrol MO .
D0,05 middel herbicide
D0,01middel herbicide
D0,05m x h = herb, x cone. . . .

Act.stof
Act. substance
kg/ha

Opbrengst Yield inkg/are
Haver
Oats

Wintertarwe
Winterwheat

53,0
51,3
52,7

57,0
55,7
53,8
57,9

41,2
49,3

40,9
52,0
50,8
33,6

57,1

46,6
40,1

57,3
54,0
52,0
51,6
55,1
55,7

1,8
2,4
3,5
4,8

2,6
2,7
3,7

1,9

Uit deze tabel blijkt, dat het merendeel der middelen een opbrengstdepressie ten
gevolgeheeft gehad. Ophet tijdstip vantoepassingwasdewintertarwe reedsverontwikkeld, terwijl de haver nog maar ± 5à 6bladeren bezat met tweezijscheuten. De
haverwerd dusin eenvrij gevoeligeperiode getroffen.
Ondanksdat bleekdehavervrij resistent tegen de2,4,5-T-esters,zoweltegen 1 als
2kg/haactievestof.Degrootsteschadewerdveroorzaaktdoorde2,4-D-butylesteren
de oplossingvan Na-2,4-D,waaraan 0,05% uitvloeierwastoegevoegd.
In wintertarwe echter veroorzaakten bij een dosering van 1kg/ha actieve stof de
2,4,5-T-estersdegrootsteschade,terwijlbijgebruikvaneenhogeredoseringhetbeeld
meerconform aan dat van haverwas.
Wanneerwederesultatenvandezeproevenoverzien,danmogenwevoorlopigconcluderen dat een toepassing van 2,4,5-T-esters in haver ter bestrijding van hoefblad
mogelijk lijkt.

180

CONCLUSIES

1. AanDNCverwantedinitrophenolenschijnen bij eenjuistekeuzevandeconcentratie
ook een opbrengstverhoging in winterrogge te veroorzaken.
2. Dete kiezenconcentratie zalafhankelijk zijn van deformulering van het produkt.
3. Detoepassing van 2,4,5-T-esters in haver ter bestrijding van hoefblad lijkt, gezien
degeringe opbrengstdervingen in dit gewasveroorzaakt, beproevenswaardig.
Investigations concerning the influence of someherbicides on theyield of grain crops
Field experimentsconcerning the effect of DNC and related dinirtophenols on the
yieldofwinterryeindicate,thattheyieldstimulatingeffect isduetothe dinitrophenol
molecule.Theoptimumconcentration togetthe max. yield stimulating effect depends
on the length of the alkyl sidechain and the formulation ofthe commercial product.
Field experiments with somegrowth regulators showed, that Avena sativa is fairly
resistent to sprays of 2,4,5-T-esters. Therefore these compounds seem promising for
thecontrol of Tussilago farfara in thiscrop.
LITERATUUR
1. RIEPMA K Z N , P. : De reactie van granen op herbiciden in afhankelijkheid van het grœistadium.
Gest. Meded. C.I.L.O. 11 (1953).
2. RIEPMA K Z N , P . : De opbrengstverhogende werking van D N C op winterrogge. Landbouwvoorlichting Il (1954) p. 180-182.
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AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM 1 )
DE BEPALING VAN D E VERTEERBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN
MET BEHULP VAN PLANTAARDIGE G E K L E U R D E VERBINDINGEN,
DIE IN HET VOER VOORKOMEN
V. VOEDERPROEVEN MET VERS G R A S OP STAL 2)
with summary

W. B. DEUS en Mej. M. S. M. BOSMAN
I. INLEIDING

Deonderzoekingen overdetechniek endebruikbaarheid van dezgn.chromogeenmethode bij de bepaling van de verteerbaarheid van het ruw eiwit van het voer, dat
door runderen wordt opgenomen, werden voortgezet. Eevenals in voorgaande publikaties (1,2) werd tevens nagegaan in hoeverrevolgensdeze methode een inzicht kan
worden verkregen indeabsorptiedoor runderen van sporenelementen, dieinhetvoer
voorkomen. In 1955werd een proef genomen, waarbij ossen op stal werden gevoerd
met vers gras, dat van een bepaald perceel afkomstig was. In de eerste plaats werd
daarbij nagegaan, in hoeverre de dageüjkse fluctuaties van de samenstelling van het
grasgevolgdwerdendoorwijzigingen indesamenstellingvandemest.Voortszijnverteringscoëfficiënten berekend op grond van verschillende methoden voor de bepaling
van dechromogeengehalten (2,3).
II. DE OPZET VAN DE PROEF

Op de proefboerderij Droevendaal werden op 30 mei 19554 ossen opgestald. De
dieren werden gevoederd met gras,dat van één bepaald perceel zoveelmogelijk dage') Zie ook: W. B. DEYS, S. BOSCH en J. W I N D : De minerale samenstelling van weidegras in verband met kopergebrek bij rundvee, (p. 88)
2
) I en II: Verslag van het C.I.L.O. over 1953: 155-166.
III en IV: Verslag van het C.I.L.O. over 1954: 219-228.
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lijkswerdgemaaid.Van 1juni afwerddagelijkseengoedgemiddeld monstergenomen
van het gras, waarmede de dieren werden gevoederd. Van 2juni af werd tenminste
eenmaalperdag,meestaltweemaal,een monster mest van dedieren opgevangen. Uit
de4mestmonsters werd een mengmonster samengesteld door van eik dier gelijkegewichtsdelenversemesttemengen. Hetlaatste monster graswerdgenomen op 14juni,
het laatste mestmonster op 16 juni. Voor de verteringsproef gebruikten wij de grasmonstersvan 5 t/m 14juni endemestmonsters van 7t/m 16juni.
De chromogeengehalten van het gras en de mest werden bepaald volgens 5 verschillende methoden:
^
a. Hetmateriaal(versgrasofmest)werdgeëxtraheerd metaceton (85%). Deoptische
dichtheid werd gemeten bij 422,5m^j.. (Dit is de golflengte, waarbij de absorptiespectra van gelijke moleculaire concentraties aan chlorophyl en phaeophytine elkaar snijden (2,3).)
b. Geëxtraheerd werd met aceton (85%) bevattend oxaalzuur (0,03m). De optische
dichtheid werd eveneensgemeten bij 422,5my..
c. Van het sub bverkregen extract werd de optische dichtheid gemeten bij het maximum (411-412 mfi.).
d. Volgens eerdere publikaties (2,3) werd het sub b verkregen extract overgebracht
in benzeen. De optische dichtheid werd gemeten bij het maximum (416mu,).
e. Uit desub dverkregen oplossing in benzeen werden langschromatografische weg
degelefracties (carotenen, xanthophyl) verwijderd (zie(2)en(3)).Vanderesterende oplossing werd de optische dichtheid bepaald bij het maximum (416m^).
In afwijking met een eerder gepubliceerde werkwijze (1,3) pasten wij een snellere
methode voor de extractie toe. Het verse materiaal (ca. 5g) werd met het extractiemiddel, nl. aceton (85%) of aceton (85%) waaraan oxaalzuur was toegevoegd, gedurende 3 minuten geëxtraheerd in een homogenisator (ca. 30.000 toeren). Het extract werd met het extractiemiddel aangevuld tot 250ml, enige malen geschud en na
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FIG. 52. Defluctuaties van degehalten aan ruweiwit vangrasenvan mest
Thefluctuations of thecrudeproteincontentsofgrassandfeces
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een half uur gefiltreerd. Deoptische dichtheden van deextracten kwamen goed overeen met de waaiden, die volgens de vroeger toegepaste extractiemethode konden
worden verkregen.
III. DE DAGELIJKSE FLUCTUATIES IN DE SAMENSTELLING VAN HET GRAS EN DE MEST

In de eerste plaats gingen wij bij deze proef na in hoeverre de wijzigingen in de
samenstelling van het gras gevolgd werden door soortgelijke veranderingen in de
samenstellingvandemest.Ditwerd nagegaan voordegehalten aan ruweiwit(6,25X
stikstofgehalte), chromogenen enzand. Uitfig.52volgt,dat demaximaendeminima
in de gehalten aan ruw eiwitvan dedroge stof van demest met eenzekere regelmaat
volgen op de maxima en de minima, die voor het gras werden gevonden. Hetzelfde
geldtvoordechromogeengehalten van grasenmest(fig. 53).Hetmaximum,dat bijA
voorhetgehaltevandemestwerdgevonden,werdbijhetgrasnietaangetoond.MogeGehalten aan chromog»n«n
2.81
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FIG. 53. De fluctuaties van de gehalten aan chromogenen (zonder carotenen en xanthophyl) van
gras en van mest. De gehalten zijn uitgedrukt als optische dichtheid per gram zandvrije
drogestof perliter oplosmiddel
Thefluctuations of the contentsof chromogins(exceptfor the carotenes andxanthophyll)of
grassandfeces. Thecontentsaregiveninopticaldensitiesperg of sand-free dry matterperI
ofsolvent

lijk isdaarvoor het gras niet vaak genoeg bemonsterd. Veel onregelmatiger verloopt
hetzandgehaltevandemestt.o.v.hetzandgehaltevanhetgras(fig.54).Hetmaximum
in het zandgehalte van de mest, dat op 4juni werd gevonden (B),moet veroorzaakt
zijn door hetvóór 1 juni doordedieren opgenomen zand,dusvoordat zij werdenopgestald.Vanhethogerezandgehalte,datomstreeks9juni inhetgraswerd aangetoond
(C),vindenwijietsterugindemestop 11 juni(D),maardegrootstehoeveelheidzand
kwam pasomstreeks 15juni (E)indemest voor.
Het isduidelijk, dat de homogeen in het voer verdeelde componenten (ruw eiwit,
chromogenen)veelregelmatiger hetlichaamverlaten dan minderhomogeen verdeelde
stoffen, zoalszand,dietijdensdespijsvertering gemakkelijk plaatselijk geconcentreerd
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FIG. 54. De fluctuaties van dezandgehalten van grasen mest
Thefluctuationsof thecontentsofsandofgrassandfeces

kunnen worden. Hetgeen hier voor zand geldt kan ook gelden voor indicatoren, die
welgebruiktworden bijverteringsproeven, b.v.Cr 2 0 3enBaS04.Dezestoffen zijn dan
evenmin homogeen inhetvoerverdeeldenkunnen plaatselijk worden opgehoopt,zodat vaak een tijdelijke retentie wordt waargenomen.
Tabel 72. De gemiddelde duur van de spijsvertering, berekend op grond van de tijdstippen, waarop
de maxima en de minima van enige gehalten in het gras en in de mest optreden
The average durationof the digestion,calculatedfrom the moments at whichmaxima and
minimawerefound inthecontentsofsomeconstituents ofgrassandfeces
Bestanddeel Constituent
Ruweiwit Crudeprotein
Chromogenen,volgensmethodea
Chromogensinacetone(85%); determinedat422,5my.
Chromogenen,volgensmethoded . .
Chromogensinbenzene + oxalicacid(0,03m);determinedat416m\x
Chromogenen, volgensmethodee
.
Chromogens in benzene + oxalic acid (0,03 m); yellow fractions
(carotene,xanthophyll) excluded;determinedat 416 my..
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Gemiddelde duurvande
spijsvertering inuren
Averagedurationofthe
digestioninhours
36
40
38
39

Uithettijdsverloop tussenhetoptredenvandemaxima(resp.minima)indesamenstellingvanhetgrasenvandemest maakten wijeenschattingvandegemiddeldeduur
van despijsvertering. Deresultaten zijn vermeld intabel72.
Uit degegevensvantabel 72trekken wijdeconclusie, datbij onze proeven de gemiddelde duur vandespijsvertering kanworden geschat op36 tot40 uren.
IV. DEVERTEERBAARHEIDVANHETRUWEIWIT

Op dezelfde wijze alswijin eerdere publikaties (1, 2,3)beschreven, werd deverteringscoëfficiënt vanhetruw eiwitvan hetgrasberekend met behulpvandegehalten
aanchromogenenenruweiwitopdezandvrije droge stofvanhetgrasenvandemest.
Dechromogeengehalten werden bepaald volgensdesubIIgenoemdemethoden a t/m
e.Deresultaten zijn samengevat intabel73.
Tabel 73. D e verteringscoëfficiënten van het ruw eiwit in gras, gevonden volgens verschillende
methoden (a,b,c,d ene)voor debepaling vanchromogenen
Coefficients of digestibility of crude protein in grass found according to different methods
(a, b, c, dande)for the determination of chromogens
Data monstersgras
Samples of grass
juni June 1955

Data monstersmest
Samples of feces
juni june 1955

Uren tussen gras-en
mestmonsters
Hours between samples
of grass and feces

Vert,coëflf. v.h.ruweiwit
Dig, coeff. of crude protein
a

b

c

d

e

5 , 6 , 7 , 8,9
11,12,13,14

7,8,9,10,11
12,13,14,15,16

47

65,0

66,9

67,7

65,0

65,2

6,7,8,9,10
11,12,13,14

7,8,9,10,11
12,13,14,15,16

34

64,6

66,5

67,2

64,8

64,9

64,8

66,7

67,4

64,9

65,0

Gemiddeld

Average

Deverteringscoëfficiënten, bepaald volgensdenogal uiteenlopende methoden voor
de bepaling vandegehalten aanchromogenen, verschillen onderling niet zeer sterk.
Verder onderzoek zalnodigzijn omuittemaken welkedebeste methode is.De methoden a, benczijn verreweg heteenvoudigst, demethode ebiedt daarentegen het
voordeel, datdaarbij niet deenigszins verteerbare carotenen enxanthophyllen inde
uiteindelijke oplossing voorkomen (2, 3).
Hetgrasbevattegemiddeld 13,8%ruweiwitopdezandvrije drogestof.Volgensde
formule van DIJKSTRA (4)voorvoorjaarsgras zou deverteringscoëfficiënt vanhetruw
eiwit69,6bedragen. Bijvorenstaande proeven werd gemiddeld eenwatlagerewaarde
gevonden, nl. 65,8.Hierbij moet worden opgemerkt, dathetbijdeze proeven aan de
dieren verstrekte gras ineenvergevorderd groeistadium verkeerde. Dedoor ons gevonden verteringscoëfficiënten komen beterovereen metdie,berekend volgensdeformulevan DIJKSTRA voor herfstgras (65,6).
V. DE ABSORPTIE VAN KOPER EN MANGAAN DOOR DEDIEREN

Vandemonstersgrasenmestwerden tevensdegehaltenaankoperenmangaanbepaald. Dezegehalten werden berekend opdezandvrije drogestof,waarbij eencorrectie werd toegepast voor de hoeveelheden koper en mangaan, die voorkomen inde
zandverontreiniging. Hiervoorwerden genomendegehalten aankoperenmangaanin
dezode-laagvandegrond(0-5cm).Evenalsinvorigepublikaties(I,2,3)berekenden
wijmet behulpvandechromogeengehalten ingrasenmesthetpercentage van deper
os opgenomen sporenelementen, datdoor hetlichaam wordt geabsorbeerd. Opdeze
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wijze werden de schijnbare „verteringsccëfficiënten" voor koper en mangaan gevonden, die in tabel 74zijn opgenomen.
Tabel 74. De „verteringscoëfficiënten" van koper en mangaan
„Coefficients of digestibility" of copper and manganese
Methode voordechromogeenbcpaling
Methodfor thedeterminationofchromogens
Verteringscoëfficiënt vanCu . '.
Digestibilitycoeff ofCu

a

b

c

d

e

Gemiddeld
Average

21,0 25,2 27,1 21,7 21,2

23,2

21,0 25,2 27,1 21,7 21,2

23,2

Dig.coeff.ofMn

Het is opmerkelijk, dat in het geheel geen verschil werd gevonden voor de verteringscoëfficiënten van koper en mangaan (de verhoudingen van de koper- en mangaangehalten in grasen mest bleken indeze proef precies gelijk tezijn). Het grasbebevatte 8,0 mg koper en 275 mg mangaan per kgzandvrije droge stof. Bij een „verteringscoëfficiënt" van 23,2zou dus per kgzandvrije droge stof van het voer 1,86 mg
koper en 64 mg mangaan door de dieren worden geabsorbeerd. Zoals vroeger reeds
werd aangetoond, kunnen aan deze getallen vrij grote fouten kleven (2,3). De gevonden cijfers voor de geabsorbeerde hoeveelheden koper en mangaan komen ons
wat hoog voor. Zonder te-veel af te gaan op de absolute waarde van deze cijfers
menen wij op grond van deze onderzoekingen welte mogen aannemen, dat koper en
mangaan duidelijk door het dier worden geabsorbeerd.
In verband met een elders in dit Verslag opgenomen artikel over de minerale
samenstelling van het gras in verband met de koperhuishouding der dieren (p. 88)
werden van hetgrastevensdegehalten aan Mo,Ca,PenSbepaald. Gevonden werd:
0,8 mg Mo per kg, 0,99% CaO, 0,89% P 2 0 5 en 0,73% S0 4 (op de zandvrije droge
stof). De waarde voor Cu-1/5 Mo isdus 7,8 mg/kg ds,terwijl Ca^S-P = -175.Het
punt, dat door deze twee grootheden wordt bepaald, ligt duidelijk boven de overlappingsband infig.22 (p. 93). De gevonden positieve absorptie van koper door de
dieren ishiermedein overeenstemming.
The use of naturaloccurring plant pigments as indicators for the determination of
digestibility offeed(V, Barn-feeding ofoxenwithfresh grass)
In experiments, carried out at one of our experimental farms inJune 1955,4oxen
werefed withfresh grass; 5different methodshavebeenused for theevaluation ofthe
concentration of chromogens in grass and in feces. The components, which are
homogeneously distributed in the grass (crude proteins, chromogens), are more
regularly excreted by the animal than the less homogeneously distributed sand (fig.
52, 53, .54). Table 72 shows that in these experiments the average duration of the
digestion can be estimated at 36-40 hours. The results concerning the digestibility
ofcrudeprotein aresummarizedintable 73. In theseexperimentscopper and manganese proved to be absorbed by the animals to the same extent (table 74). The absorption of copper was in agreement with the values of Cu-1/5 Mo and Ca-P-S in
thegrass(seep.88ofthis Report).
1.
2.
3.
4.

LITERATUUR
DEUS, W. B., M. S. M. BOSMAN: Verslag van het CJ.L.O. over 1953: 155-166.
DEUS, W. B., M. S. M. BOSMAN: Verslag van het CJ.L.O. over 1954: 219-228.
DEUS, W. B., M. S. M. BOSMAN: Ree. trav. chim. 74 (1955): 1207-1216.
DIJKSTRA, N. D . : De veevoeding in nieuwe banen, Landbouw 13 (1951): 23.

186

DE OPNEEMBAARHEID DER KATIONEN UIT OPLOSSINGEN
BIJ ENGELS RAAIGRAS EN KROPAAR
with summary
W. DIJKSHOORN
INLEIDING

In een vorige mededeling (1) isde opneembaarheid van een bemestingsbestanddeel
aangegeven als de toename in de opname, welke gevonden wordt, wanneer de toevoeging aan de bodem met één eenheid wordt vergroot (1).
"Na het vaststellen van deze opneembaarheid voor enige bemestingsbestanddelen
kan men het resultaat weergeven in een reeks, waarin de onderzochte bemestingsbestanddelen gerangschikt zijn naar kleiner wordende opneembaarheid. Voor chloride
en sulfaat werd gevonden: Cl > S0 4 (1), en deze reeks bleek zowel bij de opname uit
oplossingen als uit een toevoeging aan de gebruikte grond van toepassing te zijn.
Het is echter denkbaar, dat een bestanddeel met een grote opneembaarheid uit
oplossingen, bij een toevoeging aan de bodem de opname nauwelijks beïnvloedt.
In dit geval is dat bestanddeel op de een of andere wijze vastgelegd, en is dus in
hoofdzaak niet als vrij ion voor de plant beschikbaar. In de opneembaarheidsreeks
voor de opname uit de grond komt dit element dus verder naar rechts te staan, en de
reeks komt niet overeen met die, welke wordt gevonden voor de opname uit oplossingen.
Men zou dus op grond van deze overwegingen de waarde van de bestudering van
de opneembaarheid uit oplossingen voor de interpretatie van bemestingsinvloeden,
in discussie kunnen brengen.
Daar echter de verdere bestudering van de opname uit de grond het gewenst maakt
over een eenvoudig uitgangspunt te beschikken, zou het onjuist zijn de mogelijkheid
van de bestudering van de opname uit vloeistoffen onbenut te laten. Juist in deze gevallen komt de specifieke relatie tussen plant en ion vaak meer tot haar recht en de
kennis daarvan mogen we als een onmisbaar hulpmiddel beschouwen voor een meer
omvattende interpretatie van waarnemingen, verricht aan de opname uit de bodem.
In deze mededeling zijn enige resultaten samengevat, welke betrekking hebben op
de opneembaarheid van kalium, natrium, magnesium en calcium uit oplossingen.
De gevolgde werkwijze komt in hoofdzaak overeen met hetgeen daarover werd
vermeld bij de opneembaarheid van chloride en sulfaat. Ook hier werd gebruik gemaakt van vervangingsreeksen, waarin bij gelijkblijvende ionensterkte een der kationen trapsgewijze equivalent werd vervangen door een ander kation van dezelfde
valentie. Daarnaast werd de opneembaarheid der kationen onderling vergeleken door
de planten te plaatsen op oplossingen, welke ieder één of twee der kationen in eenzelfde concentratie bevatten.
Bijzonderheden over de opbrengst en de samenstelling van het gewas, de samenstelling der voedingsvloeistoffen, het verloop van de pH en het geleidingsvermogen
tijdens de proef zijn niet opgenomen. Van de resultaten is alleen de berekende opneembaarheid vermeld, waarmee voor het hier gestelde doel kan worden volstaan.
DE OPNEEMBAARHEID DER KATIONEN

De opneembaarheid der kationen kalium, natrium, magnesium en calcium werd
nagegaan bij Engels raaigras en kropaar, gebruik makende van volledige voedingsvloeistoffen, samengesteld in reeksen van wisselende kalium-natriumverhoudingen
en reeksen van wisselende magnesium-calciumverhoudingen. Uit de gegevens van de
eerste reeks werd de opneembaarheid van kalium en van natrum afgeleid, door de
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regressievan de opname in m.eq.per bak ten opzichtevan deconcentratie inm.eq./
liter voedingsvloeistof te berekenen. De gegevens van de tweede reeks werden op
dezelfde wijze gebruikt voor de berekening van de opneembaarheid van magnesium
encalcium.
De uitkomsten zijn samengevat in tabel 75.
Tabel 75. Opneembaarheid der kationen uit volledige voedingsvloeistoffen van gelijke ionensterkte
en wisselende kalium- en natriumgehalten (A) of magnesium- en calciumgehalten (B),
voor beide grassoorten
Recordof dataontheeaseof uptakeof cationsfrom nutrientsolutions by twograss species.
Seriesofsolutionsofequalionicstrengthandvaryingratioof KandNa(A)orof MgandCa
(B). Resultsgivenasthe coefficients of regression of uptake(m.eq.)on initial concentration
(m.eq.jlofsolution)
Ion

Lolium perenne

Dactylisglomerata

A

K
Na

4,38 ± 0,00
2,76 ± 0,22

2,99 ± 0,30
1,56 ±0,16

B

Mg
Ca

0,78 ±0,17
0,20 ± 0,21

0,53 ± 0,06
0,37 ± 0,08

Reeks Series

Devoor beidegrassoorten verkregen resultaten kunnen worden weergegeven door
devolgende reeks van de opneembaarheid der kationen:
K > Na > Mg > Ca
De opneembaarheid van ieder der kationen voor de twee grassoorten mag hier
onderling niet vergeleken worden, daar de proefomstandigheden teveelverschilden.
Een beter criterium is mogelijk deverhouding in deopneembaarheid van debeide
ionenvaneenreeks.BijEngelsraaigrasverhoudenzichkaliumennatriumals 1,59:1
en bij kropaar als 1,92:1.
Dit zou kunnen berusten op een grotere opneembaarheid van het kalium of een
kleinereopneembaarheidvan het natrium bij kropaar.
DEOPNAMEVANKALIUM ENVANNATRIUM DOOR BEIDEGRASSOORTEN UITGEMEENSCHAPPELIJKE VOEDINGSVLOEISTOFFEN

De opname van een ion zal, bij gegeven proefomstandigheden, worden bepaald
door de opneembaarheid en door de beschikbare hoeveelheid.
Brengen we twee plantensoorten X en Y gezamenlijk op een oplossing van de
ionen aenb,vandezelfde concentratie,danisdebeschikbaarheidvoorbeidesoorten
aanvankelijk gelijk.
Isdeopneembaarheidsreeksvoor soort X:(a > b)x envoor soort Y:(b > a)Y,en
is ax > ay en b y > bx, dan zal dus in de aanvang ion a preferent door soort X en
ion bpreferent door soortY worden opgenomen.Hebben we,zoalsinonzeproeven
met niet ververste vloeistoffen te maken dan zal de ten gevolge van de opname afnemendebeschikbarehoeveelheid,dusdeuitputtingvandevloeistof deopnamevan
bdoorXendievanadoorY,welkedoorhunopneembaarheid alineenongunstiger
positie verkeren, nog meer kunnen verminderen. In principe stelt dus een dergelijke
mengcultuur een differentiaalmethode voor, welke gevoeliger is dan die,waarbij een
verschil in de opneembaarheid van de ionen bij de grassoorten afzonderlijk wordt
vastgesteld.
Gezien de heterogeniteit in de minerale samenstelling van grassoorten, gekweekt
op dezelfde gronden en metdezelfde bemesting,zoalsdeze b.v.door VANITALLIE(2)
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en door ECKSTEIN (3) zijn beschreven, lijkt het aannemelijk, dat de opneembaarheid
van een ion bij de grassoorten onderling verschillen kan. Verschillen in de minerale
samenstellingzouden dan een gevolgkunnen zijn van eenverschilinde opneembaarheid van een of meer bodembestanddelen, welke voor de soorten in gelijke mate beschikbaar zijn.
Beideonderzoekers vermelden eenrelatief hoognatriumgehalte bij Engelsraaigras,
delaatstevond een lager natriumgehalte bijkropaar. Daar hethogere natriumgehalte
van Engels raaigras als het meest typische verschil kan worden opgemerkt, hebben
wede opneembaarheid van het natrium bij Engels raaigras en bij kropaar in een af2onderlijk experiment met een kalium-natrium vervangingsreeks nog eens nagegaan.
Omhet teverwachten verschil in het resultaat meer naar voren tebrengen, werden
de soorten in mengculturen geplaatst op gemeenschappelijke voedingsoplossingen.
Deze werden samengesteld, door de helft van de hardboardplaten van de bakken
(zie 1) te beplanten met Engels raaigras, deandere helft met kropaar. Na afknippen
van deplanten werden dezegeplaatst opeenreeksvolledige voedingsvloeistoffen van
gelijke ionensterkte met wisselende kalium- en natriumverhoudingen. Het na vier
weken geproduceerde gras werd voor beide soorten afzonderlijk geoogst; de droge
stof werd gewogen en onderzocht op kationengehalten. Beide soorten gaven een opbrengst van ongeveer 10gdroge stof per bak, terwijl de opbrengsten voor debakken
van verschillende kalium-natriumverhoudingen onderling weinig verschilden.
De gevonden opneembaarheid van beide ionen is voor beide soorten aangegeven
in tabel 76, als de regressiecoëfficiënten van opname in m.eq. per bak ten opzichte
van het aanvangsgehalte in m.eq. per liter vloeistof van het desbetreffende ion.
Tabel 76. De opneembaarheid van kalium en van natrium uit een vervangingsreeks bij Engels
raaigras en bij kropaar, geplaatst op gemeenschappelijke oplossingen
Record of data on the ease of uptake of K and Na by the two grass species, grown in mixed
cultures. Series of solutions of equal ionic strength and varying ratons of K and Na

K
Na

Lolium perenne

Dactylis glomerata

1,93 ±0,34
1,21 ±0,11

2,02 ± 0,41
0,38 ±0,16

Voor beide grassoorten werd dus eenzelfde opneembaarheid van het kalium gevonden, terwijl de opneembaarheid van het natrium voor Engels raaigras veel groter
bleek tezijn. Voorzien wedesymbolen van dekationen met eenindex Lvoor Engels
raaigrasen meteenindex Dvoor kropaar, dan kunnen wedegevonden opneembaarheidsreeks voorstellen door:
KL = KD > NaL > NaD
Gaan we voor beide soorten de verhouding van de opneembaarheid voor deze
kationen na, dan vinden wehier voor Engels raaigras K/Na = 1,60 envoor kropaar
K/Na = 5,3.Deverhouding komt bij Engelsraaigras praktisch overeen metdeinde
éénsoortige beplanting voor deze soort gevonden verhouding. Bij kropaar isde verhouding hier veel hoger, omdat het Engels raaigras de onttrekking van het natrium
aan de gemeenschappelijke vloeistoffen preferent heeft verricht.
DE OPNEEMBAARHEID DER KATIONEN ZONDER GELIJKTIJDIGESTIKSTOFOPNAME

De hergroei van afgesneden grasplanten gaat aanvankelijk met een ten opzichte
van de groei relatief grote stikstofopname gepaard, terwijl bij de verdere groei de
produktie van koolhydraatachtige bestanddelen geleidelijk meer op de voorgrond
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komt. In verband hiermede vermindert het stikstofgehalte bij het ouder worden van
het gras(2,4).
In de volgende proef hebben we nagegaan, welke opneembaarheidsreeks voor de
dag komt, wanneer de sterke hergroei wordt vermeden en er tijdens de kationenopnamedoor de snede geen of relatief weinigstikstof wordt opgenomen.
Deplanten werdenhiervoorhoogafgeknipt (ongeveer 12 cmboven destengclbasis)
en daarna gedurende negendagen gehouden op een oplossing van ammoniumnitraat
5 m.eq./l.
Daar er geen vorming van nieuwe spruiten in dezeproeven plaatsheeft, is de hergroei en de stikstofopname van op deze wijze voorbereide planten, ook bij het beschikbaar stellenvan nitraat, geringtenopzichtevandereedsindeplanten aanwezige
droge stof en stikstof.
Vier groepen werden daarna overgebracht op nitraatoplossingen, welke ieder één
der nitraten van kalium, natrium, magnesium ofcalcium bevattenin een concentratie
van 5 m.eq./l. Een vijfde groep werd overgebracht op gedestilleerd water. Negen
dagen na het overbrengen werden deplanten opdegebruikelijke wijze opeen hoogte
van 6cm boven destengelbasis afgeknipt en deverkregen droge stof op kationen-en
stikstofgehalte onderzocht. Uit de opbrengst en het gehalte werd het aantal milliequivalenten van de elementen, aanwezig in de snede, berekend. Het resultaat geeft
tabel77.
Tabel 77. Hoeveelheid der kationen en vanstikstof, aanwezig indesnedevan Engels raaigrasplanten
van de proef met hoog afgeknipte planten en voorafgaande voeding met ammoniumnitraat
Amountofcationspresentincutsof Loliumperenne.Theplantsusedwerecutatahigh level,
put on ammonium nitrate and thereafter transferred to the nitrate solutions, to prevent
strongregrowth durungthe uptake of the cationsfrom the nitrate solutions supplied
Oplossing Solutionsupplied
5m.eq./l of:

Hoeveelheid inm.eq. Amountinm.eq.
N

Na

Mg

Ca

KNO,
NaNO,
Mg(NO,)ä . . . .
Ca(N0 3 ) a . . . .
Aq.dest

25,6
14,9
14,2
12,8
15,1

1,92
11,3
1,85
1,81
1,88

2,65
2,80
4,18
2,83
2,49

6,07
6,14
5,40
6,80
6,15

63,6
66.0
50,2
53,6
55,0

Gemiddeld ( + ) .
Mean
(-) . .

25,6
14,2

11,3
1,87

4,18
2,69

6,80
5,94

58,4
55,0

Opname Uptake

11,4

9,4

1,49

0,86

3,4

N

De waarden voor het in het nitraat voorkomende kation zijn vet gedrukt. Deze
zijn hoger dan de waarden voor de kationen, welke afwezig waren in de nitraatoplossing, terwijl deze laatste onderling geen grote verschillen vertonen. De hoeveelheid der reeds in de planten aanwezige kationen kan waarschijnlijk het best weergegeven worden door het gemiddelde van de niet vet gedrukte waarden, in de tabel
aangeduid met (-). Het verschil van deze gemiddelden met de vet gedrukte waarden
geeft de opname aan, welke uit de nitraatoplossingen heeft plaatsgehad.
De opneembaarheidsreeks voor de kationen kan dus ook voor dit geval worden
weergegeven door: K > Na > Mg > Ca.
De hoeveelheid stikstof isvoor de op de nitraatoplossingen overgebrachte planten
eveneens gemiddeld en de stikstofopname voorgesteld door het verschil daarvan met
de waarde, aangetroffen op gedestilleerd water. De op deze wijze afgeleide stikstof190

opname geeft, voor kalium- en natriumnitraat afzonderlijk beschouwd, veel hoger
waarden (8,6en 11,0).Dithoudt verband metdegrotere hoeveelheid droge stof.Van
deze planten werd 30gdroge stof verkregen envandeoverige objecten 25g;ditverschil inopbrengst ismogelijk eengevolg vaneenonvoldoende gelijkmatigheid inde
beplantingvandebakken, welkemoeilijk reproduceerbaar iseninhetalgemeen aanleidingkangeven toteenfout van 10 procent. Daar demeeropbrengst vandekaliumen natriumoplossingen 20 procent bedroeg van die der overige objecten, blijft de
mogelijkheid echter bestaan,dathetbeschikbaar stellenvankalium ennatrium enige
extra groei heeft veroorzaakt. Opzichzelf isditniet uitgesloten,daar degehaltenvan
dekationen,welkeniet indevloeistof werden aangeboden, indeverkregen drogestof
laag waren. Zou men een voor deze groei vereiste algemene kationenbehoefte veronderstellen, waarvoor argumenten aanwezig zijn, dan zouden kalium en natrium
hierin gemakkelijker kunnen voorzien, omdat deopneembaarheid groteris.
Het verschil indeopname vankalium ennatrium wasindeze proef niet groot,en
naderde deproeffout. Degrote opneembaarheid vanhetnatrium werd veroorzaakt
door het feit, dat in de vloeistof uitsluitend natrium werd aangeboden. Zoals inde
volgende paragraaf zal blijken, wordt de natriumopname bijzonder sterk beïnvloed
door deopneembaarheid vaneengelijktijdig aangeboden tweede kation.
DEINVLOED VANDEAANWEZIGHEID VANEEN TWEEDE KATION

Op dezelfde wijze hoog afgeknipte envantevoren metammoniumnitraat gevoede
planten van Engels raaigras werden overgebracht op oplossingen, welke ieder twee
chloriden bevatten, elkineenconcentratie van5 m.eq.perliter. Negen dagen nahet
overbrengen opdechlorideoplossingen werden deplanten weer opde gebruikelijke
wijze laagafgeknipt enwerd uitdedroge-stofopbrengst enhetgehaltedehoeveelheid
der kationen, aanwezig indedroge stof, berekend.
Het resultaat geeft tabel 78.In deeerste kolom zijn dein de chlorideoplossingen
aangeboden kationen aangegeven. Devetgedrukte waarden hebben weerbetrekking
op de hoeveelheid, aangetroffen in de plantin, welke het desbetreffende ion inde
vloeistof ter beschikking hadden. Dezezijn hogerdande niet vet gedrukte waarden.
Er heeft duseenopname uitdevloeistoffen plaatsgehad.
Tabel 78. Hoeveelheid derkationen, aanwezig in de snede van Engels raaigrasplanten, welke hoog
waren afgeknipt, voorgevoed metammoniumnitraat en daarna overgebracht opchlorideoplossingen vantwee kationen
Amount of calions,present in cuts of Loliumperenne, from plants initially cutat a high
level, kept on ammonium nitrate andsubsequentlytransferredto cHoridesolutions,containing thetwocations indicatedinthefirstcolumn, eachinaconcentration of 5 m.eqjl
Hoeveelheid inm.eq. Amountinm.eq.
Oplossing Solution

K + Na .
K 4- Mg,
K + Ca ,
Na + Ca .
Mg + Ca ,

24,9
26,0
25,3
13,3
11,0

Na

Mg

Ca

Som
Sum

4,98
2,60
2,25
15,2
2,92

2,02
7,55
2,18
2,67
8,75

4,60
6,15
8,32
9,14
10,5

36,5
42,3
38,1
40,3
33,2

|

Dedroge-stofopbrengsten waren onderling gelijk, metéénafwijking, welkekleiner
wasdan 10procent vanhetgemiddelde. Devetgedrukte waarden van ieder kation
blijken onderlingmeerdan 10 procentteverschillen,metuitzonderingvanhetkalium,
dat alsgelijk beschouwd moet worden.
191

De grootste hoeveelheid calcium werd aangetroffen in de planten, welke naast
calcium magnesium ontvingen. Dan volgde natrium en vervolgens kalium, dat de
opneembaarheid van het calcium het meest deed afnemen. De hoeveelheid magnesium
was geringer, wanneer het tweede ion kalium was,dan wanneer dit alscalcium aangeboden werd, en eenzelfde volgorde voor het begeleidende kation kwam bijzonder
sterk naar voren in het geval van het natrium.
Het resultaat van deze proef wijst er dus op,dat de opneembaarheid van een kation
door een gelijktijdige aanwezigheid van een tweede kation meer wordt verkleind,
naarmate het tweede kation beter opneembaar is. Voor de mate, waarin een aangeboden kation de opname van een ander beschikbaar kation remt, geldt hier dus
een reeks: K. > Na > Mg > Ca, welke overeenkomt met de opneembaarheidsreeks
der kationen.
De opneembaarheid der kationen kan als eindresultaat uit de waarden van tabel 78
weer worden afgeleid uit het verschil van de gemiddelden der vet gedrukte en der
niet vet gedrukte waarden. De gevonden volgorde naar kleiner wordende opneembaarheid stemt dan overeen met die der vorige proeven. Men kan verwachten, dat het
natrium hierbij aan de lage kant blijft, omdat de voor natrium gunstige combinatie:
natrium -f- magnesium in de vloeistoffenreeks ontbrak. Stelt men deze gelijk aan de
combinatie natrium + calcium, dan zou de gemiddelde natriumopname 9,6 worden
in plaats van 7,5,terwijl er in de overige gemiddelden weinigzou veranderen. Voor de
gemiddelde omstandigheden van deze proef is de gevonden opneembaarheidsreeks
dus eveneens van toepassing.
BESPREKING DER RESULTATEN

De verkregen uitkomsten wijzen erop,dat zowelvoor Engels raaigras alsvoor kropaar de kationen in de volgorde kalium, natrium, magnesium, calcium een relatief
kleiner wordende opneembaarheid vertonen. De proef, verricht met de mengcultures
van beide grassoorten, geeft een duidelijke aanwijzing, dat de opneembaarheid van
het natrium bij Engels raaigras groter is dan bij kropaar.
De opneembaarheidsreeks der kationen wordt in eenzelfde volgorde teruggevonden, wanneer een sterke hergroei en een relatief grote stikstofopname tijdens de
kationenopname vermeden wordt, door de planten bij het begin van de proef hoger
af te knippen en daarna enige tijd op ammoniumnitraat te laten staan.
Worden twee kationen in equivalente hoeveelheden gelijktijdig aangeboden, dan
blijkt de opname van het eerste kation meer te worden geremd door het tweede
kation, naarmate dit laatste beter opneembaar is. Voor de remmende werking van
een kation op de opname van een ander kation geldt dezelfde reeks, als voor de op- .
neembaarheid gevonden wordt: K > Na > Mg > Ca.
De gevonden volgorde van opneembaarheid der kationen stemt overeen met hetgeen VAN ITALLIE (5) hieromtrent vermeldt. Deze wijst reeds op het feit, dat kalium
uit voedingsvloeistoffen veel gemakkelijker opgenomen wordt dan calcium, terwijl
magnesium en natrium hierbij een middenpositie innemen. Verder geeft VAN ITALLIE
enige verhoudingscijfers, welke voor de opneembaarheid bij een aantal gewassen
zouden gelden. Betrokken op de opgeloste en uitwisselbare ionen in de grond, zou
deze worden: Ca :Mg :Na : K = 1:4:10: 50. Voor de proef met beide grassoorten
op de vervangingsreeksen (tabel 75) vinden we, wanneer we de geringe opname van
calcium buiten beschouwing laten, de verhouding van de opneembaarheid als:
Mg :Na : K = 4:13 :23,als gemiddeld resultaat voor beide soorten. In onze proeven
komt dus het kalium in ieder geval minder op de voorgrond dan in de door VAN
ITALLIE genoemde verhoudingen.
Nu is reeds eerder opgemerkt, dat bij het gebruik van vloeistoffen, waaraan tijdens
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de proef geen andere toevoeging dan het verdampte water plaatsheeft, de verschillende
mate van uitputting der ionen van verschillende opneembaarheid de gevonden verhoudingen beïnvloedt. Als voorbeeld geven we de proef met Engels raaigras van
tabel 75, voor de kalium-natrium-vervangingsreeks. Uitgaande van een kaliumconcentratie nul, geeft iedere toename in de kaliumtoevoeging met 1m.eq. per liter, hetgeen voor de aanwezige 6liter een extra aanbod van 6m.eq. betekent, een toename in
de kaliumopname van de snede van 4,4 m.eq. Voor eenzelfde aanbod van natrium,eveneens uitgaande van een natriumconcentratie nul, dus aan de andere kant van de
mengreeks, waar alle natrium door kalium vervangen is, wordt de natriumopname
verhoogd met 2,8 m.eq. De door de snede tijdens de proef opgenomen mineralen zijn
uiteraard deels - of geheel, in het geval de vloeistof het ion niet bevat - afkomstig
uit de in de afgesneden planten aanwezige reserve. De vergroting in de opname gaat
echter ten koste van het in de vloeistof aangeboden ion, en de gegeven getallen laten
zien, dat de opname van het kalium reeds een belangrijker fractie van de aangeboden
hoeveelheid vertegenwoordigt dan die van het natrium.
De invloed van de uitputting zal dus relatief de opneembaarheid van het kalium
het meest verkleinen en de gevonden verhouding in de opneembaarheid van twee
bestanddelen kleiner doen worden.
De vervangingsreeks vertoont nog een tweede kenmerk, dat deze verhouding in
dezelfde zin beïnvloeden zal. Dit houdt verband met de in de laatste proef besproken
invloed van twee kationen onderling op de opname van ieder kation. Nemen we als
voorbeeld de kalium-natriumreeks. Een toenemend kaliumaanbod gaat hier gepaard
met een equivalent daarmee afnemend natriumaanbod. De kaliumopname neemt dus
in deze richting toe en de natriumopname af, hetgeen als een normaal concentratieeffect kan worden gezien. Het toenemend kaliumaanbod isop zichzelf echter reedseen
omstandigheid, welke bij gelijkblijvend natriumaanbod de opname daarvan vermindert (tabel 78).Bij het concentratie-effect van het natrium voegt zich dus nog een antagonistisch effect van het kalium.
Omgekeerd is de invloed van het natrium op de kaliumopname afwezig (tabel 78)
of, maar onze indruk, hoogstens geringer, omdat het kalium zo bijzonder goed opneembaar is.
Het antagonistisch effect van het kalium op de natriumopname zal tot gevolg
hebben, dat het concentratie-effect van het natrium wordt vergroot, de opneembaarheid daarvan dus groter gevonden wordt, dan wanneer men deze zou afleiden uit
proeven met stijgende natriumtoevoegingen bij een voldoende groot en constant
kaliumniveau.
Verwacht kan echter worden,dat dein het resultaatvandeproefmetdevervangingsreeks gevonden volgorde van opneembaarheid dezelfde zal blijven, onafhankelijk van
het meer of minder overwegen van uitputting en antagonisme. De mate van uitputting
heeft men grotendeels in de hand, door het aanbod in een geschikte verhouding te
kiezen ten opzichte van de te verwachten opname.
De verwachte opbrengst is namelijk uit de in de proef gebrachte hoeveelheid afgesneden planten, na enige ervaring ongeveer te voorspellen. Veronderstelt men, dat de
gevormde droge stof het kalium geheel uit de vloeistof moet betrekken, dan is reeds
aan te geven, hoeveel kalium hierin aanwezig moet zijn, om het geproduceerde gras
een gemiddeld gehalte te verschaffen. Deze hoeveelheid moet tenminste voorkomen
in de vloeistoffenreeks, om een duidelijk verschil in de kaliumopname tot stand te
brengen tussen de objecten onderling. Rekening houdende met het feit, dat het aangeboden kalium slechts ten dele wordt opgenomen, wordt de reeks naar boven toe
voortgezet. Hierbij worden te hoge concentraties vermeden, om te voorkomen dat de
planten een te hoog gehalte krijgen, en de opname bij verdere verhogingen van het
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aanbod niet meer toeneemt, omdat men in het verzadigingsgebied van de plant terecht
komt.
Door een geschikte keuze van het concentratietraject der gebruikte vloeistoffen
gelukt het, zoals in deze proeven het geval was,een resultaat te krijgen, waarbij de opname praktisch lineair afhankelijk is van de aanvangsconcentratie in de vloeistof.
De gehalten in de planten, afkomstig van de vloeistoffen waarin een der kationen
ontbrak (de beide uitersten van de vervangingsreeks), gaven geen aanleiding tot gebrekssymptomen of remmingen van de groei. De in de afgesneden planten aanwezige
reserve was voldoende, om voor één snede een normale groei toe te laten.
De hier afgeleide opneembaarheidsreeks heeft dus betrekking op de opname van
de kationen door planten, die geen tekorten daarvan hebben, maar in gehalte variëren
ten gevolge van een kationenaanbod van wisselende samenstelling.
Dat eenzelfde reeks van de kationen geldt voor de mate, waarin de opname van een
tweedeaanwezig kation wordt belemmerd, zou opdevolgende wijzeverklaard kunnen
worden.
De groei van normale planten, welke van ieder kation voldoende hebben om specifieke tekorten te voorkomen, verlangt een totale kationenopname, waarvan de
samenstelling er minder toe doet. Deze moet voldoende zijn, om een totaal kationengehalte in de gevormde droge stof te kunnen realiseren, dat een bepaalde constante
waarde heeft. Duiden wede kationenopname aan met U c en de groei met Y, dan zouden kationenopname en groei samenhangen volgens: dU c /dY = constant.
De totale kationenopname U c = UK + UNa -f- UMg -f U ca , zijnde de som van de
opnamen van de vier kationen. De mate, waarin ieder der kationen aan de opname
deelneemt, wordt bepaald door de beschikbare hoeveelheid en door de opneembaarheid E, waarvan we weten:EK > ENa > EMg > E ca .
Wanneer nu de vier kationen in gelijke mate beschikbaar zijn, wordt in de kationenbehoefte in de eerste plaats voorzien door de kationen van grote opneembaarheid.
Laat men het kation van de grootste opneembaarheid (K) uit de voeding weg, dan
komt het daarna meest opneembare ion (Na bij Engels raaigras) bijzonder naar
voren in de opname. Ontbreken kalium en natrium, dan wordt de opname van magnesium en calcium verhoogd, om het tekort aan te vullen.
Op deze wijze kan worden verklaard, waarom de opname van een kation door de
gelijktijdige opname van een tweede kation meer wordt belemmerd, naarmate er
van het tweede kation meer opgenomen wordt. Is het aanbod daarvan steeds gelijk,
dan betekent dit een betere opneembaarheid.
Daar de opbrengsten van de verschillende objecten van de proef, besproken in
paragraaf 5, onderling gelijk waren, zou de totale kationenopname in alle gevallen
dezelfde moeten zijn. Zoals blijkt uit tabel 78, is dit slechts bij ruwe benadering het
geval.
De afzonderlijke waarden verschillen tot 12procent van het gemiddelde, zodat we
hierbij rekening moeten houden met de proeffout. Het resultaat weerspreekt dus de
veronderstelling van een constante kationensom niet, maar de proeffout iste groot om
dit te kunnen vaststellen.
The ease of uptake of cationsfrom solutions in Lolium perenne
and in Dactylis glomerata
The roots of the plants, previously grown in soil, were cleaned from adhearing soil
with tap water. The leaves were cut at a distance of 6cm from the roots base and the
plants transferred to series of nutrient solutions of equal ionic strength and varying
ratios of potassium and sodium, or magnesium and calcium. After four weeks the
plant material produced was collected by cutting at the initial height. The uptake
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from the lowerparts and the nutrient solutions wascalculated and theeaseof uptake
represented by the coefficient of regression of uptake (m.eq.) on the initial concentration (m.eq./l) of the solutions.
In bothspeciesthesequenceofdiminishingeaseofuptakeappeared tobe:K > Na
> Mg > Ca (cf. table 75), which is in agreement with the sequence, represented
earlier by VANITALLIE (5). Using mixedcultures of the two grass species,the amount
of cation taken up from the solution by each species will depend on the magnitude
of the ease of uptake in each species. The cation will be absorbed more readily by
the species with the greater ease of uptake, resulting in a lower availability in the
solution for the species with the smaller ease of uptake. Therefore the mixed culture
method may be considered as a differential method, more sensitive towards any
difference in the ease of uptake of acation bythe two species concerned.
An experiment with mixed cultures, on solutions of varying ratios of potassium
and sodium, revealed the following sequence: KL = KD > NaL > NaD,in which the
indexLrefers to LoliumandD to Dactylis(cf.table76).
The greater ease of uptake of sodium is in agreement with the higher sodium content in Loliumperenne,generally observed(3).
The details of the method used, with regard to the mutual influence of the simultaneous change in concentration of two cations of different ease of uptake and of
different amount of withdrawal from the solutions used, were discussed. It was
established, that the order of diminishing ease of uptake should be considered as
independent of these conditions. Therefore, the sequence found reflects the specific
ability of the different cations, to migrate from solutions via the roots and lower
parts oftheshoot intotheleaves ofthe plant.
Plants grown previously on ammonium nitrate as the sole nutrient, showed the
same cationic sequence on nitrate solutions (table 77) and on chloride solutions
(table 78). The sequence K > Na > Mg > Ca appeared to be independent of the
strong regrowth after cutting, and of the presence or absence of a simultaneous uptake of nitrogen from the solutions. The presence of a second cation in the solution
appeared to inhibit the uptake of the cation studied (table 78) and the sequence of
diminishing inhibition ability appeared to correspond to that of diminishing easeof
uptake. This is explained by the assumption, that a certain cation requirement is
covered, the composition of which is ruled by the amount present and the ease of
uptake of eachcation in the solution.
In these experiments, conditions of deficiency were intentionally avoided. The
conditions found refer to the fluctuations in the cationic composition of healthy
plants,which may occur under conditions of different nutritional supply.
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AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
CAPACITEIT EN WARMTE-ECONOMIE VAN ENKELE TYPEN
GROENVOEDERDROGERS
with summary
J. KREYGER
INLEIDING

De in gebruik zijnde typen groenvoederdrogers behoren alle tot de z.g. convectiedrogers,d.w.z. dat ze hun taak (het verdampen van het te veelaan vocht door warmtetoevoer en het afvoeren van de ontstane waterdamp) vervullen met behulp van lucht
als warmtetoevoerend- en waterdampafvoerend medium.
Aan de éne zijde van het droogsysteem treedt een hoeveelheid verwarmde lucht
binnen; aan de andere zijde verlaat deze lucht, vermengd met ontstane waterdamp,
het systeem. Deze lucht kan men verversingslucht noemen.
De warmtebalans is in grote trekken als volgt:
Invoer:
1. warmte, reeds aanwezig in aangezogen (verversings)lucht;
2. warmte, aan deze lucht toegevoegd door verbranding van b.v. olie;
3. warmte in het te drogen groenvoeder.
Uitvoer:
a. warmte in de afgewerkte lucht;
b. uitstralingsverliezen;
c. warmte in het afgewerkte produkt.
•
Deze warmtehoeveelheden kan men b.v. betrekken t.o.v. 0°C. Praktisch maakt
men geen fout van betekenis als men deze balans vereenvoudigt tot een vorm:
A = B + C,
waarin:
A = warmte, aan de verversingslucht toegevoerd (sub 2);
B = warmte in de afgewerkte lucht verminderd met de warmte in de aangezogen
verversingslucht (sub a - sub 1);
C = uitstralingsverliezen (sub b).
Opgemerkt dient te worden, dat de warmtehoeveelheden, genoemd sub A en C,
goeddeels z.g. „voelbare" warmte betreffen, in tegenstelling tot de warmte, genoemd
sub B, die niet in voelbare vorm doch in latente toestand aanwezig is in de ontstane
waterdamp.
In depraktijk kan men door het produkt vóór en na het drogen te wegen en door de
olie te meten, een idee krijgen omtrent capaciteit en warmteverbruik. Om de indruk
omtrent de prestatie te verdiepen, zijn technische metingen en berekeningen nodig.
Door middel van technische metingen ishet mogelijk warmtebalansen vast te stellen
van drogers, zoals deze in de praktijk werken. In dit artikel zullen de resultaten van
een aantal metingen worden vermeld en wel in verwerkte vorm. Deze resultaten geven
tevens een idee aangaande de behaalde capaciteit. Een goed vergelijkingscijfer betreffende de capaciteit is het aantal kg of tonnen waterverdamping per kg of ton gebruikte verversingslucht (deze als droge lucht gerekend).
Tot goed begrip van de onderlinge waarde van de verkregen resultaten is het nodig
eerst nader uiteen te zetten hoe de droging kan verlopen in een geïdealiseerd geval.
Dit zal gedaan worden voor een z.g. „hoge-temperatuurdroger" en een z.g. „Iagetemperatuurdroger".
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Daarna zaleenbesprekingvolgenomtrentdeverwerktemeetresultaten,waarbij het
trekken van verschillende conclusies mogelijk zal zijn.
ENKELE VOORBEELDEN VAN GEÏDEALISEERDE CONVECTIEDROG1NGEN

In de droogtechniek is het gebruikelijk omterekenenmetz.g.mengverhoudingen.
Bij drooglucht geschiedt dit b.v. door waterdamp en warmte te betrekken op 1kg
drogelucht.Mendoetdit,omdatdatdeelvandedrooglucht,datalsdroogbeschouwd
kanworden,onveranderd door hetdroogsysteemgaat.Perkgdrogelucht veranderen
de daaraan gekoppelde hoeveelheden waterdamp en warmte.
In een droger wordt een bepaalde hoeveelheid lucht per uur met het te drogen
produkt in contact gebracht. De aangezogen lucht bevat per ton droge lucht slechts
weinig waterdamp (b.v. 10kg);de afgewerkte lucht bevat per ton droge lucht extra
waterdamp, t.w. de totale waterverdamping per xiur plus b.v. de waterdamp, ontstaan uit de brandstof in kg gedeeld door het aantal tonnen droge per uur aangezogen verversingslucht.
De grootte van deze extra hoeveelheid waterdamp in de afgewerkte lucht hangt
o.a. af van de mate, waarin deze is verwarmd. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken.
We onderscheiden twee droogsystemen; een z.g. „hoge-temperatuurdroger"
(trommel-, trog-, pneumatische drogers) en een z.g. „lage-temperatuurdroger"
(banddroger). De principes zijn aangegeven in figuur 55.
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We beschouwen de lucht, die het systeem intreedt en weer verlaat (de z.g. verversingslucht).
- Bij de „hoge-temperatuurdroger" wordt deze lucht verwarmd tot b.v. 600°C, b.v.
door vermenging met hete verbrandingsgassen. Dergelijke lucht kan bij het drogen
waterdamp opnemen en wel maximaal tot de verzadigingstoestand. De lucht van
600°C zal per ton droge lucht ± 200 kg waterdamp op kunnen nemen, als er geen
warmte verloren zou gaan door uitstraling etc. Voor een droger met een gewenste
waterverdamping van b.v. 1500kgper uur zou deluchtdoorvoer dusin een dergelijk
ideaal geval -—— = 7,5 ton per uur dienen te zijn (beschouwd als droge lucht).
200
Voor de verwarming van deze 7,5 ton droge lucht zijn nodig ± 1070000 kcal per
uur, waarbij de warmte-uitstraling e.d. buiten beschouwing wordt gelaten.
Per kg verdampt water zijn dus
= 710 kcal nodig in dit geïdealiseerde
150
geval.
°
Bij een „lage-temperatuurdroger" past men recirculatie van de lucht toe. Hierbij
wordtdeafgewerkte luchtvooreendeelvermengd metovenlucht,waarbij hetmengsel
door het tedrogen produkt strijkt (ziefiguur55).
De aangezogen buitenlucht wordt b.v. verwarmd tot 250°C. Deze verwarmde
lucht wordt vermengd met een portie afgewerkte lucht tot een mengsel van b.v.
150°C. Dit mengsel kan bij de gekozen omstandigheden in het ideale geval 43 kg
water per ton droge lucht opnemen. Per 1kg droge aangezogen lucht moet bij de
gekozen omstandigheden 0,65 kg droge afgewerkte lucht gevoegd worden, zodat
1,65 kg droge lucht met het materiaal in contact is. De wateropname, betrokken op
1 ton aangezogen droge lucht wordt dan 1,65 .43 = 71kg.
Voor een droger met een waterverdamping van 1500kgper uur zou dus per uur
moeten worden aangezogen —— = 21 ton droge lucht, terwijl de circulerende hoeveelheid 1,65 .21= 35tonperuurzoumoetenzijn(eveneensals„droog"beschouwd).
Het voordeel van delage temperatuur moet dusgekocht worden ten kostevaneen
veel grotere hoeveelheid lucht (in het algemeen grotere afmetingen van dedroger).
Dewaterverdamping wasbij het bovengenoemde geïdealiseerde voorbeeld vaneen
„hoge-temperatuurdroger" - ^ = 0,20 ton per ton droge drooglucht en bij de „lage15 7 ' 5
temperatuurdroger" -£- —0,071 ton per ton droge verversingslucht, respectievelijk
21
15
^z = 0,043ton per ton droge drooglucht.
Voor de verwarming van de 21ton droge verversingslucht zijn nodig ± 1200000
kcal,waarbij dewarmte-uitstraling etc.buiten beschouwingzijn gelaten.
Per kgverdampt waterzijn dus•

= ± 800kcalnodig.
150U
Men ziet, dat bij de „lage-temperatuurdroger" meer warmte nodigisvoor het verdampen van 1kgwater dan bij de „hoge-temperatuurdroger". Dit hangt samen met
het feit, dat delaatstgenoemde minder lucht nodig heeft voor dezelfde waterverdamping. Men drukt het warmterendement wel uit in de formule:
[t = ~ ~ 100,waarin
ji = warmterendement in %
ta = temp. verwarmde inlaatlucht
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*,, = temp. afgewerkte lucht
tc = temp. aangezogen lucht
In bovengenoemde voorbeelden zouden de rendementen b.v. respectievelijk zijn:
600-65
100 = 92 % voor de „hoge"en
600- 18
250- 48
100 = 87%voorde „lage-temperatuurdroger" in de genoemde gePi
250-18
idealiseerde voorbeelden
In de praktijk zal de lucht niet tot de 100% verzadigde toestand gebracht worden.
Daardoor zalde waterverdamping per ton droge drooglucht lager zijn, waardoor de
warmtebehoefte per kgverdampt water stijgt. Verder zijn er dan nog de uitstralingsverliezen etc, waardoor de warmtebehoefte verder oploopt. Degenoemde rendementen moeten daarom bijdegeschetsteomstandigheden alsdetheoretisch maximaalbereikbareworden beschouwd.Datzebeneden de 100%liggen,wordtveroorzaakt door
het feit, dat zeop convectiedrogers betrekking hebben. Detheoretisch maximaal bereikbare rendementen hangen samen met de inlaattemperatuur van de lucht. Ze zijn
hoger,naarmate dezetemperaturen hoger zijn.
BIJ METINGEN VERKREGEN RESULTATEN

Wij gaan niet in opdewijze, waarop de metingen zijn ingericht, doch gevenalleen
bepaalde resultaten, tendeleverwerkt en samengevat.
Inlaattemperatuur en lekluclit
De temperatuur van de ovenlucht wordt in de praktijk aangegeven door een thermometer. Bij vele drogers (trommel-, trog- en pneumatische drogers en ook wel
Ducrobra-drogers) treedt,vooral bij de groenvoederinvoer, een aanzienlijke hoeveelheid leklucht naar binnen, waardoor de eigenlijke inlaattemperatuur lager ligt dan
die van de ovenlucht.
Het komt erop neer, dat de door de ventilator aangezogen lucht slechts ten dele
door de oven gaat, waardoor de toegevoerde warmte slechts in een deelstroom van
de aangezogen lucht terecht komt. Hierdoor is de ovenluchttemperatuur hoger dan
nodigis,waardoorhetoptreden vanuitstralingsverliezenbevorderdwordt.Ove- _. |?„"c
rjgens treden er ook bij de droger zelf
E. •
• t *nogstralingsverliezen op.
De gecorrigeerde inlaattemperatuur
kan worden opgevat als een fictieve
temperatuur,diedeinlaatluchtzouheb»•23
ben gehad op grond van de in de ina. a

F I G . 56.
Verband leklucht en correctie temperatuur inlaatlucht t.o.v. temperatuur ovenlucht (bij „hoge temp. drogers")

Relation of the values of % inleaking false air
and the temperature correction for inlet air
(„high temperature dryers")
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„Hog* temp*rotuur drogers"
„High temperature dryers"

FIG.57.
Verband waterverdampingscapacitcit en gecorrigeerde inlaattemperatuur

„logt ttmptrotuur drogtrs"
„tow fempsrafur* dryers"
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Relation between waterevaporation
capacityandcorrigatedairinlettemperature
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derd metdewarmteindeaangezogen lucht.
In figuur 56 ziet men het verband tussen het percentage geconstateerde leklucht
(leklucht in %van de verversingslucht, allesalsdroge lucht gerekend) en het verschil
tussen ovenluchttemperatuur en gecorrigeerde inlaattemperatuur voor z.g. „hogetemperatuurdrogers".
Men ziet, dat zowel de temperatuurverschillen als de hoeveelheden leklucht tot
grote waarden kunnen oplopen. Het overzicht betreft 17 metingen. Er is een vrij
goed lineair verband te zien. Hoe meer leklucht hoe meer de gecorrigeerde inlaattemperatuur lager ligt dan de ovenluchttemperatuur.
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Capaciteit en leklucht
Wat ditvoor decapaciteit betekent, istezien infiguur57,waarin dewaterverdamping in tonnen per ton droge verversingslucht is uitgezet tegen de gecorrigeerde inlaattemperatuur.
Men ziet een goed lineair verband; hoe hoger de gecorrigeerde inlaattemperatuur,
des te groter de verdampingscapaciteit.
Het rechtstreekse verband tussen hoeveelheid leklucht en de waterverdampingscapaciteit ziet men infiguur58.Ondanks de spreiding door verschillen in ovenluchttemperatuur ziet men toch duidelijk de invloed van de leklucht op de capaciteit, geconstateerd bij 17„hoge-temperatuurdrogers".
Het warmterendement
In depraktijk wordt de hoogtevan het warmterendement zeerpraktisch tot uiting
gebracht in het verhoudingscijfer: kg verdampt water per kg verstookte olie (oliçcijfer).
In deinleidingwerd deformule A = B+ Cgegeven;deingevoerde warmte (A)is.
ingrotetrekken gelijk aan de door de
drooglucht opgenomen warmte, vermeerderd met deuitstralingsverliezen.
Deindedroogluchtopgenomenwarmte is er als „voelbare" warmte ingef » * « 0,10

S»?s
Fio.58.
Verband leklucht en waterverdampingscapaciteit bij „hoge temp. drogers"
Relation between waterevaporation capacity
and the valueof % inleakingfalse air(„high
temperature dryers")
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FIG. 59.
Verband tussen saldo warmte inverversingslucht en „oliecijfer"
Relation between heat increase in drying air
andso called„oil-figure"

„Hoge temperatuur drogers"
„High temperature dryers"
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25
• X

• !

bracht door verbranding van olie; bij
o«
het drogen wordt deze warmte voor
Sï 5
eendeel(B)gebruikt voor de verdamping. Dit deel blijft inlatentevorm in
8
9
10
11
12kg/kg
de ontstane waterdamp en dus inde
kg verdampt water per kg olieLoUecijfer")
afgewerkte lucht.Derest(C)gaat verArg evaporated water per kg oit („oil-figure")
loren.
De metingen gaven een inzicht omtrent de grootte van beide gedeelten. Ten einde
decijfers voordepraktijk telaten spreken, isinfiguur59hetverband gegeven tussen
het „oliecijfer" en het saldo warmte per kg verdampt water in de afgewerkte lucht.
In de inleiding werden hiervoor enkele waarden als voorbeeld berekend; voor een
z.g. „hoge-temperatuurdroger" werd bij eeninlaattemperatuur van 600°Calstheoretisch maximum een waarde van 710 kcal per kg waterverdamping berekend. Figuur
59 geeft een idee van de spreiding van dit cijfer in de praktijk (820-1030 kcal/kg).
Deinvloedvandewaardeervanophetoliecijfer isnietergsprekend;eenzwakketendens is waarneembaar, dat de lage waarden samenhangen met hoge (gunstige) oliecijfers. Het blijkt evenwel,dat het aandeelBgeen groteinvloed heeft ophet oliecijfer.
De invloed van het deel C (de uitstralingsverliezen) op het oliecijfer isveel duidelijker. Dit blijkt uitfiguur60.Uit dezefiguuriszeer duidelijk teconcluderen, dat het
vooral deze verliezen zijn, die het oliecijfer beïnvloeden.
Warmte-uitstralingsverliezen en ovenluchttemperaturen
Dezeverliezen blijken volgens de metingen zeer uiteen te lopen en somszeer hoog
tezijn. Men kanzichafvragen ofzeindeeersteplaats samenhangen metdetemperatuur van de ovenlucht (die bij grote
_Hoge temperatuur drogers"
hoeveelheden leklucht hoog kan op„High temperature dryers"
lopen). In figuur 61 is het verband
»Lage temperatuur drogers"
getekend tussen de uitstralingsverlie„Low temperature dryers"
zen(warmte,verlorendooruitstraling,
uitgedrukt als percentage van de ingevoerde warmte) en de ovenluchtï i ? ! «o
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Verband warmte-uitstralingsverliezen en
„oliecijfer"
Relation between heat losses and so called
„oil-figure"
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FIG.61.

Verband oventemperatuuren uitstralingsverliezen bij „hoge
temperatuur drogers"
Relation between temperature of heated air out of furnace
and heat radiation losses(„hightemperaturedryers")
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temperatuur. Er is een grote spreiding te zien, bij
eenzelfde op enluchttemperatuur komen zeer uiteenlopende percentages uitstralingsverliezen voor.
Toch iser een tendens waar te nemen, dat er bij
hogeovenluchttemperaturen grotere kans op hoge
uitstralingsverliezen is.

SLOTCONCLUSIES

Op grond van technische metingen aan groenvoederdrogers is het volgende te
concluderen:
1. De mate van verzadiging van de drooglucht hangt voornamelijk af van de hoogte
van de gecorrigeerde inlaattemperatuur. Dit is eenfictievetemperatuur, die ontstaat als men de invloed van uitstralingsverliezen en leklucht in rekening brengt.
Men kan concluderen, dat de werking van de drogers, voor zover betrekking
hebbend op het contact tussen lucht en materiaal, niet veel verschilt voor de verschillendedrogers envrij normaal iste noemen.
2. De voornaamste gebreken van de drogers vloeien voort uit het optreden van uitstralingsverliezen en intredende leklucht bij de materiaalinvoer. De uitstralingsverliezen bepalen grotendeels hoe het oliecijfer uit zal vallen. Het optreden van
leklucht heeft voornamelijk invloed op de verdampingscapaciteit, en in mindere
mate(indirect) op het oliecijfer.
De uitstralingsverliezen varieerden bij de metingen van 5-30%, het percentage
leklucht van ± 10-65%.
Bij daling van het lekluchtpercentage van b.v. 60% op 20% stijgt de waterverdampingscapaciteit van ± 0,10 ton per ton droge lucht tot ± 0,16 ton per ton
droge lucht. In het eerste geval ligt de gecorrigeerde inlaattemperatuur ± 450°C
lager dan de ovenluchttemperatuur; in het tweede geval is dit verschil ± 150°C.
Deindruk wordt verkregen, dat zowel fabrikanten als gebruikers zich het bezwaar
van hetoptreden van leklucht niet voldoende realiseren. Deventilator zuigt lucht aan
en trekt zich er niets van aan of het ovenlucht of leklucht is. De z.g. gecorrigeerde
inlaattemperatuur, die bepalend is,kan niet worden gemeten.
Het vermijden van onnodige uitstralingsverliezen (somsook luchtlekverliezen, b.v.
bij Templewood-drogers, waarbij warme lucht bij de materiaaluitvoer ongebruikt
het systeem kan verlaten) is zeer aan te bevelen. Een goede methode is om de lucht
om de oven en de droger als verbrandingslucht te bestemmen. Ruwweg is gebleken,
dat uitstralingsverliezen van 7% en lager samenhangen met een oliecijfer van 11
kg/kg; voor elke 10% meer uitstralingsverliezen daalt het oliecijfer met 1,5 kg/kg.
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Capacity andheateconomy ofsometypesofgreenfodder dryers
According to tests,done in practice,following conclusions can be made:
1. The rate of saturation of the drying ak depends in the first place on the level of
thecorrigated inletair temperature.Thistemperature can befound ifthe influence
ofheat radiation lossesandofinleakingfalseairareeliminated. The performances
of thetested dryers are rather alikeas far asthecontact between gasand material
isconcerned. The higher the above mentioned corrigated temperature, the higher
the capacity.
2. Performances are very different with respect to heat radiation losses etc., and to
inleaking false air. The heat losses vary from 5-30%, the amount.of inleaking
false air from ±10-65%of thetotal in-and outgoing air.
A decrease of the inleaking air from f.i. 60% to 20% gives an increase of waterevaporation capacity from ±0,10 ton water per ton dry air to 0,16 ton/ton.
An increase of thefigureof heat radiation losses by f.i. 10% gives a decrease of
1,5 kg/kg of the oilfigure(kgwater evaporated per kgoil).

BEPROEVING VAN ELEKTRISCHE VOCHTMETERS
with summary
G . R. VAN BASTELAERE

De behoefte aan een snel en betrouwbaar vochtbepalingsapparaat heeft er enkele
jaren geleden toe geleid, dat de z.g. elektrische vochtmeters vrij veel afzet vonden.
Deervaringheeft inmiddelsgeleerd,datdezevochtmeters niet alle even betrouwbaar
zijn en dat er fouten mee kunnen worden gemaakt. Alsgevolgdaarvan isde belangstelling sterk verminderd en men krijgt de indruk, dat de elektrische vochtmeters
zelfs min ofmeer in discrediet zijn geraakt.
De techniek staat echter niet stil, en ook op dit terrein zijn inmiddels vorderingen
gemaakt. Bestaande toestellen werden verbeterd en nieuwe fabrikaten zijn aan de
markt gekomen. Van beide categorieën werd o.m. een exemplaar op het DroogtechnischLaboratorium beproefd. Deresultatenwarenzodanig,datzijo.i.nietonvermeld
mogen blijven.
I. DEMARCONI MOISTUREMETER

Dit apparaat is reeds enigejaren in de handel verkrijgbaar. De werking berust op
het meten van deelektrische weerstand van granen en zaden. De daartoe benodigde
stroom wordt geleverd door droge batterijen. Het toestel kan dus ook in het veld
worden gebruikt. De constructie is intussen nog verbeterd en behalve een ijkschaal
voor granen, zijn nu ook ijktabellen voor
tal van land- en tuinbouwzaden samengesteld (voor een uitvoerige beschrijving zie
menhetbetreffende beproevingsrapportdat
l h—
op aanvraag bij het Droogt. Lab.verkrijgl. t
baar is).
<ff•
FIG. 62.
De Marconi vochtmeter
TheMarconimoisture meter
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Vergelijkende vochtbepalingen
Met het verschijnen der elektrische vochtmeters (meestal van buitenlands fabrikaat)
ishetgebrek aan eenheid indevochtbepalingsmethodiekwelzeer hinderlijk geworden.
Verschil in methode leidt nl. tot vrij groot verschil in resultaat. Dit blijkt o.m. uit
tabel 79.Deze tabel geeft de resultaten van een aantal vochtmetingen met de Marconi
Moisture Meter (kolom 6), in vergelijking met die vandrieverschillende droogstoofmethoden (de kolommen 3, 4 en 5).
• Op het Rijksproefstation voor Zaadcontrole wordt (behoudens bijzondere gevallen), de 1uur 130°-methode toegepast. Aan de bij de Marconi behorende ijktabellen
ligt echter de 105°-methode ten grondslag. Als gevolg daarvan zullen de vochtcijfers
vlg. de Marconi, in een aantal gevallen (afhankelijk van de droogeigenschappen der
betreffende zaadsoorten) lager zijn dan die vlg. de 130°-methode. In die gevallen zal
onvermijdelijk een correctiefactor moeten worden toegepast. Blijkens de uitkomsten
vlg. de 105°-methode zal deze correctie + 0,8% moeten bedragen.
De resultaten der goede vochtmeters (principe: weerstandsmeting) zijn meestal
nauwkeurig tot ± 0,5% vocht. Mede door het verschil inijk- of vergelijkingsmethode
in de verschillende landen, kan (zoals hiervóór gesignaleerd) een extra afwijking van
-0,8% optreden. De totale fout kan dus groter zijn dan 1%, hetgeen volgens de gangbare nauwkeurigheidseisen niet toelaatbaar is. Het behoeft geen betoog, dat de praktische bruikbaarheid der elektrische vochtmeters van dit type, en dat zijn er vele, hierdoor zeer verminderd wordt.
Alleen eeninternationaal geldende regelinginzake de voorland- en tuinbouwprodukten
toe tepassen vochtbepalings(ijk-)methoden, kan hier afdoende verbetering in brengen.
De correctiefactor ad + 0,8% is ia tabel 79 (kolom 8) zeer voorzichtig toegepast.
Het is niet uitgesloten, dat voor meerdere in de tabel genoemde zaadsoorten, eveneens
een correctie gewenst is. Om daaromtrent zekerheid te verkrijgen, zou een zeer uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden, en dan niet voor één, maar voor alle gangbare elektrische vochtmeters van dit principe. Het is duidelijk dat dit in de gegeven
omstandigheden weinig zin heeft en dat eerst en vooral orde moet worden geschapen
in de vochtbepalingsmethodiek.
II. DE HYB 11 (EEN ELEKTRISCHE VOCHTMETER VOOR GRANEN')

Deze meter (Frans fabrikaat) is van een heel ander type als de Marconi. Met dit
apparaat wordt de dielektrische constante gemeten van een bepaalde hoeveelheid
graan (rogge, tarwe of gerst). In tegenstelling tot de meeste andere elektrische vochtmeters, wordt het meetresultaat (in % vocht) geregistreerd. Dit geschiedt in duplo op twee boven elkaar aangebrachte papierstroken. Dit is een belangrijke stap
vooruit. Bovendien ishettoestelbinnen ruime grenzen regelbaar, waardoor b.v.op een
bepaaldeijkmethode kan worden ingesteld (b.v.
op de 105 of op de 130°-droogstoofmethode).
De prijs ligt echter vrij hoog en de toepassingsmogelijkheden zijn beperkt. Het apparaat
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Fio. 63.
De HYB 11 (een elektrische vochtmeter voor granen)
The HYB II (an electrical moisture meter suitable for
grains)

Tabel 79. De resultaten van een aantal vochtmetingen met de Marconi vochtmeter (kolom 6) in
vergelijking met die van drie verschillende droogstoofmethoden (de kolommen 3, 4 en 5).
Kolom 7 geeft het verschil met kolom 3. Kolom 9geeft het verschil na eventuele toepassing
van de correctiefactor (kolom 8).
Results of a number of operations with the Marconi moisture meter (column 6) compared
with three oven methods (columns 3, 4 and 5). Column 7 shows the difference with column 3.
Column 9 the same after correction
Vochtp«rcentage vlg. : Sioiolurc content according to:
Droogstof

Zaadsoort

KJektr. vochtmeter
Electr. moisture meter
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Beemdgras (ruw-)
. . . .
Rough stalked meadow grass
Beemdgras (veld-) . . . .
Smooth stalked meadow grass
Beémdlangbloem
Meadow fescue
Bietenzaad
Beet
Bonen (Waalse)
Broad beans
Erwten (groene)
Green peas
Fiorin
Creeping bent
Herfstknolzaad
Turnip
Hopperupsklaver
Black medic; yellow trefoil
Kamgras
Crested dogstail
Klaver (rode)
Red clover
Klaver (witte)
White clover
Koolzaad
Swede-like rape
Kropaar
Cocksfoot
Lupine (zoete)
Sweet lupin
Raaigras (Engels)
. . . .
Perennial rye grass
Raaigras (Italiaans) . . . .
Italian rye grass
Raaigras (Westerwolds) . .
Westerwoldian ryegrass
Serradella
Serradella
Spurrie . . . . *
Spurry
Timothee
Timothy
Wikke (Negro)
Vetch
Zwenkgras (rood-) . . . .
Redfescue

11,8

11,0

11,3

-0,5

+0,8

+0,3

10,8

9,9

10,3

-0,5

+0,8

+0,3

11,8

11,2

11,9

+0,1

13,2

+ 0,1

13,2

12,6

11,7

11,7

-0,9

+0,1

-0,1

12,7

12,0

11,5

-1,2

+0,1

-0,4

9,7

10,0

-0,4

-0,4

7,1

-0,3

-0,3

12,6

-0,4

-0,4

10,0

-0,4

-0,4

10,4

9,6

7,4
13,0

12,2'

10,4

9,5

11,8

10,7

11,6

-0,2

-0,2

12,8

11,6

12,4

-0,4

-0,4

7,1

+0,2

+0,2

9,5

9,3

-1,0

10,1

11,0

+0,3

+0,3

9,5

6,9
10,3

9,4

10,7

+0,8

-0,2

11,5

10,4

10,6

11,7

+0,2

+0,2

11,8

11,0

11,0

11,7

-0,1

-0,1

11,9

10,8

10,8

12,4

+0,5

+0,5

10,1

9,3

9,9

-0,2

-0,2

11,4

10,8

11,0

-0,4

-0,4

11,2

11,0

10,0

-1,2

+0,1

-0,4

12,4

11,6

11,5

-0,9

+0,1

-0,1

10,6

11,5

-0,1

11,6

10,3

-0,1
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isvooral bedoeld voor gebruik in fabrieken, opslagbedrijven, graandrogerijen, de
zaadhandel e.d. Het is uitermate geschikt voor bedrijven waar per dag een groot
aantal vochtbepalingsn moet worden gedaan. Het wordt op het lichtnet aangesloten
Ook van dit apparaat is een beproevingsrapport op het Droogtechn. Lab. op aanvraag verkrijgbaar.
Een uitgebreide serie proefnemingen werd gedaan met rogge, tarwe en gerst. In
tabel 80worden enkele cijfers gegeven.
Tabel 80. Het vochtgehalte van rogge, tarwe en gerst vlg. de droogstoofmethode 1 uur 130°C en
vlg. de elektrische vochtmeter HYB 11
Moisture contentof rye, wheatand barleyaccording ovendryingfor 1hourat 130"C and
according to the electr.moisturemeter HYB11
Rogge Rye

Tarwe Wheat

Gerst Barley

% vocht vlg.:
% moistureaccordingto:

% vochtvlg.:
% moistureaccordingto:

% vocht vlg.:
% moistureaccordingto:

droogstoofoven
12,0
16,4
• 18,2
23,6

HYB 11

droogstoofoven

HYB 11

droogstoofoven

HYB 11

11,9
16,6
18,7
24,0

12,4
14,2
19,2
24,9

12,3
14,5
19,2
24,1

11,9
15,4
18,3
24,3

11,3
15,7
18,7
24,8

Devochtcijfers onder„droogstoof" werdenverkregen door toepassingvande 1 uur
130°-methode (5 gram gemalen graan). Wanneer gedurende langere tijd slechts één
der genoemde graansoorten wordt gedroogd of verhandeld, kan de nauwkeurigheid
der resultaten worden vergroot, door de meter op die bepaalde graansoort in te
stellen. Dit vereist echterwelenigedeskundigheid of routine.
Belangrijk is,dat hetmeetresultaat zeerweinigofinhetgeheelnietwordt beïnvloed
door dekorrelgroottevanhettemeten object.
Ook deproefnemingen met kort tevoren kunstmatig gedroogde graankorrels haddeneen bevredigend verloop.Dit isvan belangvoor graandrogerijen waarhet vochtgehalte van pasgedroogde granen regelmatig dient te worden gecontroleerd. Metbehulp van de HYB 11vochtmeter isdecontrole in enkele minuten mogelijk.
De twee hier besproken vochtmeters zijn dus zeer verschillend van aard. De Marconi is geschikt voor vochtmetingen aan allerlei zaadsoorten. Het apparaat is klein
van formaat, gemakkelijk tetransporteren endoor debatterijvoeding ook in hetveld
te gebruiken. Op sommige meetresultaten (afhankelijk van de zaadsoort) zal hier te
lande echter een correctie moeten worden toegepast. De aanschaffingskosten zijn betrekkelijk laag.
De HYB 11isuitsluitend ingericht voor vochtmetingen aan rogge, tarwe en gerst.
Het apparaat is vrij groot en weegt ca 50 kg. Het is vooral bedoeld voor bedrijven
waar regelmatige bedrijfscontrole nodig is,b.v.graandrogerijen e.d. De registrerende
apparatuur iszeervernuftig geconstrueerd enwerktnauwkeurig.Ookderuime mogelijkheid tot bijregelen kan als een winstpunt worden beschouwd. De bediening is
uiterst eenvoudig.
Testing ofelectrical moisture meters
The results, obtained with some types of electrical moisture meters (measuring
theelectrical resistance of grainsand other seeds)turn out to bemoreor lessunsatisfactory. However,itshould benoted, that themethodsofdetermination the moisture
content of agricultural products show some variation in several countries which isa
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draw back for successfull operation with this type of moisture meters. An international agreement about methods to beused isurgently needed.
The Marconi moisture meter is one of the best of this kind of apparatuses, it can
beused for awiderange of seedsand alsofor milled dried greencrop. On account of
thedry batteries, useinthefieldispossible.
The HYB 11(made in France) is suitable for rye, wheat and barley only. The instrument isdesigned for use by factories andfirms,where moisture contents of large
seriesare wanted. An internal recording device belongs to the outfit of this moisture
meter.
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